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Raudonosios Armijos
18 Mėty Sukaktuves

MASKVA, Vas. 24.— Iš
kilmingai minint Sovietų 
Raudonosios Armijos 18 
metų sukaktuves, maršalas 
Vasili j Bliucher išleido pa- 

, tvarkymą Tolimųjų ' Rytų 
Raudonąja! Armijai būti 
prisirengusiai ir budėti, kad 
galėtų atmušti gręsiantį pa
vojų iš Japonijos pusės.

Raudonosios Armijos su
kaktuvės buvo atžymėtos 
masiniais šokimais su pa
rašiutais iš lėktuvų ir įvai
riais tinkamais šalies apgy
nimui sportais.

Sykiu sunkiosios pramo
nės komisariatas paskelbė, 
kad šiais ketvirtais metais 
Antrosios Penkmetės Plano 
turi būt pagaminta 14,500,- 
000 tonų špyžio, tai yra 
500,000 tonų daugiau negu 
buvo skirta sulig plano, ir 
16,000,000 tonų plieno, ar
ba 1,200 tonų virš plano 
kvotos.
Sunkiosios gamybos smar- 

kinimas, mat, reikalingas 
ne tik šalies gamybos spar
tesniam kėlimui, bet ir ge
resniam prisirengimui at- 

* mušti visus priešus, kurie 
bandytų užpult Sovietus.

Turi Priimti Darban
Išlaisvintus Ispany 

Revoliucionierius
MADRID, Vas. 24.—Val

diškomis skaitlinėmis, Liau- 
’ * dies Frontas Ispanijoj šiuo

se rinkimuose pravedė į ša
lies seimą bent 240 savo 
kandidatų. Seimas susidaro 
viso iš 473 atstovų.

Darbo minios paveikė val- 
ū. * džią, kad išleistų patvarky

mą, jog samdytojai turi at- 
w gal priimti darban visus 30

J tūkstančių išlaisvintų poli-
, tinių kalinių, taipgi ir visus

darbininkus, kurie buvo pa
varyti už revoliucinį veiki
mą 1934 m. sukilime.

Sevillėje vas. 23 d. vienas 
fašistas nušovė vieną socia
listą ir vieną komunistą.

Vigo fašistai užpuolė 
* Liaudies Fronto demon

straciją ir pavojingai su
žeidė vieną socialistą.

Sovietai Apdovanoja 
Karvių Melžėjas

MASKVA, Vas. 24.—Šim- 
tai moterų, prižiūrinčių ir 
melžiančių karves, susirin
ko Maskvon priimti joms 
skiriamas dovanas nuo So
vietų vyriausybės. Dauge
lis gavo Lenino ordenus, 
augšciausią pagarbos ženk
lą Sovietuose. Šiuom orde- 
nu tapo apdovanotos bū
tent tos, kurios per metus 
primelžė po 925 gorčius ar 
daugiau pieno iš vienos kar
vės.

Garbės ženklai buvo taip
gi padalinti gyvulių ir na
minių paukščių auginto
jams.

Kas per metus gavo iš 
vienos vištos 165 kiaušinius, 
buvo apdovanotas už pasi
žymėjimą, kuris reiškia, jog 
jis mokėjo tinkamai vištą 

' lesinti ir užlaikyti.
Viso buvo padalinta 1,373 

garbės ženklai kolektyvie- 
čiams vyrams ir moterims 
už pavyzdingą darbą gyvu
lininkystės ir pienininkys
tės srityje. .

Stamford, Conn.— Kari
nis išradėjas.L. P. Barlow 
pasiūlė prezidentui Roose- 

savo planą pastatyt 
tonų įtalpos karo

aivą.
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Serga Prof. Pavlov, Žymus 
Sovietą Mokslininkas

LENINGRAD, Vas. 24.— 
Influenza apsirgo garsus 
sovietinis mokslininkas fi
ziologas Ivan P. Pavlov, 86 
metų amžiaus. Jis yra žy
miausias pasaulyj ištyrė] as 
nervų ir smegenų veikimo, 

j taipgi pasižymėjęs moksli
niais darbais liaukų tyrinė
jime.

GUMŲ STREIKIE-
RIAI NEPAISO

INDŽIONKŠINO
šerifas su 1000 Padaužų 
dar Nedrįsta užpult Ma

sinių Pikietavimų

AKRON, Ohio; Vas. 24.— 
Šerifas Flower perskaitė 
Goodyear automobilių gu
mų streikieriams teismo in- 
džionkšiną, uždraudžiantį 
jiems masiniai pikietuot už- 
streikuotus fabrikus. Tūks
tančiai streikierių panieki
nančiai nubaubė tą kompa- 
nijos-teismo manifestą.

Streikuoja 14,000 darbi
ninkų ir tūkstantinėmis mi
niomis pikietuoja fabrikus, 
kaip ir pirm indžionkšino. 
Šerifas turi sumobilizavęs 
tūkstantį ginkluotų “spe- 
šialių,” bet dar nedrįsta 
streikierių užpulti.

Skandalas del Hitlerio 
“Meilės Istorijų”

PARYŽIUS, Vas. 24. — 
Vokietijos valdžia teisman 
patraukė francūzų laikraš
tį “Le Journal,” kuris pe
reitą sekmadienį išspausdi
no Hitlerio “meilės istori
jas.” Viena istorija buvo 
tokia, kad jis mylėjosi su 
savo sesers dukteria, kita— 
su gražia žydaite, ir tt.

Iš meilės pavydo Hitleris 
per savo agentus nugalabi
nęs kelis augštuosius nazių 
vadus laike garsiųjų “valy
mo” skerdynių užpernai va
sarą.

Hitlerio valdžiai užpro
testavus prieš tas istorijas, 
Franci jos vyriausybė tuo- 
jaus užgrobė visus tokius 
“Le Journal” egzempliorius.

Franci jos laikraštininkų 
sąjunga smerkia savo val
džią už tokį spaudos varžy
mą ir už pataikavimą Hit
leriui.

Naziai Užgyrė Maudy
mąsi del “Garbės”
BERLYNAS, Vas. 24.— 

Hitlerininkų valdžia užgyrė 
dvikovą pištalietais, kaip 
“garbės apgynimo” priemo
nę, studentam ir karinin
kam; ir sako, kad išėję j 
dvikovą turi šaudytis, kol 
vienas ar kitas oponentas 
daugiau jau visai nepajėgs 
ginklu priešintis.

Taigi naziai atgaivina ir 
auklėja tą senų laikų kru
viną paprotį.

Mainieriai Reikalauja 
30 Valandą Darbo Sa
vaitės, Daugiau Algos
NEW YORK, Vas. 24.— 

Jungtinės Mainierių Unijos 
prezidentas John L. Lewis 
ir kiti vadai pradėjo dery
bas su kietųjų aneliakasyk- 
lų savininkais del naujos 
sutarties. Senoji sutartis 
baigiasi su kovo 31 d.

Mainierių viršininkai rei
kalauja penkių dienų darbo 
savaitės, po 6 valandas į 
dieną, viso 30 valandų sa
vaitėj ; taipgi reikalauja 
pridėt 15 nuošimčių algos 
ir pilnai palaikyt “check
off” sistema, kur iš mainie- 
rių algų patys bosai turi iš
rinkt duokles unijai. ■

ŽINIOS IŠ
Nuteisti Hitlerininkai Įtei

kė Smetonai Malonės 
Prašymus

KAUNAS. — Klaipėdos di
rektorijos pirmininkas Baldžius 
sako, kad labiausia, dabar Lie
tuvai keįnkia atsteiįti gerus ry
šius su Vokietija tai laikymas 
kalėjime kelią desėtkų nazių.— 
Jie su Zasu ir Neumannu prie- 
kyj buvo nuteisti už sumokslus, 
per kuriuos siekė atplėšti Klai
pėdos kraštą nuo Lietuvos ir 
prijungt jį Vokietijai.

“Lietuvos žinios” rašo, kad 
del to dabar “ir pradėta tyrinė
ti hitlerininkų bylos padarinių 
likvidavimo galimumai.”

Manoma, kad Lietuvai priim
tiniausias būdas šį klausimą iš
spręsti tai butų atimt iš visų 
įkalintų hitlerininkų Lietuvos 
pilietybę ir atiduoti juos Vo
kietijai.

Toks sumanymas, tačiaus, ne
priimtinas esąs “vokietinin
kams.” Mat, minimi hitlerinin
kai, netekę Lietuvos pilietybės, 
turėtų atsipalaiduot ir nuo savo 
turtų Lietuvos ribose. O kai 
kurie jų turi didelius plotus že
mės Lietuvoj, kaip kad Dresle- 
ris, Rademacheris ir kt. Na
ziai nenorėtų, kad tas nejuda
mas turtas tektų nevokiečiams.

Be to, įkalintieji hitlerinin
kai turi “visuomeniniai tauti
nių sumetimų,” del kurių jie 
nenorėtų apleisti Lietuvos.

Kaip ten bebūtų, bet jie jau 
“pajutę kažkokį naują dvelki
mą, visi padavė malonės prašy
mus” (Smetonai). “Vienas ki
tas ir anksčiau rašė malonės 
prašymus, bet vadai laikėsi at
kakliai ir prašymų nedavė, ta
čiaus vakar ir dr. Neumann pa
rašė malonės prašymą (Smeto
nai). Prašymai vienodo turi
nio.”

Vadinamas “naujas dvelki
mas,” žinoma, yra Smetonos 
linkimas daryt Hitleriui nusi
leidimų ir atnaujint bent preky
bos santikius su Vokietija.

Džiova tarp Lietuvos Stu
dentų ir Gyventojų

KAUNAS. — Profesorius J. 
Bagdonas tvirtina, kad Lietuvos 
universitete yra bent 100 džiova 
sergančių studentų.

Miuncheno universitete Vo
kietijoj daugiau kaip ketvirta
dalis studentų yra apsikrėtę

Italijos Sutartys su 
Naziais, Lenkija, Aus

trija jr Vengrija
ROMA, Vas. 24.— Nors 

Mussolinio ir Hitlerio val
džios yra viešai užginčiju
sios pranešimus apie kariš- 
kai-politinę jųdviejų sutar
tį, tačiaus įžiūrima, kad to
kia sutartis yVa ar bus pa
daryta.

Sykiu pranešama apie 
Italijos-Vokieti jos kariškai 
politines sutartis su Austri
ja, Lenkija ir Vengrija.

Tai blokas prieš Sovietus 
iš vienos puŠės ir. prieš 
Franci] ą, iš antros. Tokio
mis sutartinas Mussolini 
norįs atgrąsįnt Franci ją, 
kad neremtų ■ Tautų Lygos 
ekonominių bausmių prieš 
Italiją. Tomįh* bausmėmis 
bandoma priverst sustab
dyt fašistų karą Ethiopijoj.

LIETUVOS
Į 

džiova.
Bet gyventojų apskritai Lie

tuvoj antra tiek daugiau sergą 
džiova negu Vokietijoj, spren
džiant pagal “Lietuvos žinių” 
paduodamas skaitlines.

Alkis Kaipo Hitlerio 
Politikos Vaisius

BERLYNAS.— Vokieti- 
jos miestai kenčia pusbadį. 
Sviestas, taukai, margari
nas, kiauliena, kiaušiniai, 
pienas—tai jau beveik ne
prieinamas maistas. Krau
tuvės šiuos produktus par
davinėja tik pagal korteles 
po ketvirtadalį svaro arba 
daugiausia po pusę svaro.

Milžiniškas ginklavimasis 
surijo aukso ir tvirtesnių 
užsieninių pinigų išteklius, 
taip kad Vokietija neturi už 
ką įsivežti reikalingų gyve
nimui, daiktų iš užsienių. 
Tenka mėsai skersti galvi
jus ne pagal jų prieauglį. 
Tuo būdu 1934 m. galvijų 
skaičius sumažėjo 250,000 
galvų, 1935 m. — 400,000. 
1936 met. numatytas galvi
jų sumažėjimas visais 10 
procentų.

Slaptoji policija (Gesta
po) siunčia nepaklusnius 
valstiečius į koncentracijos 
stovyklas, jeigu jie neveža į 
turgų pieno, kiaušinių ir ki
tų produktų tomis žemomis 
kainomis, kurias Hitlerio 
valdžia yra nustačius.

Gen. Sm. Butler Pritaria 
Streikui prieš Hearstą

MILWAUKEE, Wis., va- 
sario 24. — Buvęs marinin- 
kų generolas Smedley But
ler užgyrė Hearsto vietinių 
laikraščių redakcijų darbi
ninkų streiką delei Rūgštes
nių algų, trumpesnio darbo 
laiko ir del unijos Gildijos 
pripažinimo. Gen. Butler 
pareiškė, kad tas “didžmi- 
lionieris beprotis fašistas 
(Hearstas) norėtų mus su
naikint, idant pats galėtų

Italija Reikalauja Ištraukt 
Angly Laivyną iš Viduržemio

LONDON, Vas. 24.—Ita- 
lija atsisako nuo bet kokios 
sutarties del karo laivynų 
apribojimo, iki Anglija iš
trauks savo laivyną iš Vi
duržemio Jūros ir atsisakys 
nuo drausmių (sankcijų) 
prieš Italiją laike karo su 
Ethiopija.

JAPONIJA PRIEŠ 
FRANC. SUTAR
TĮ SU SOVIETAIS

O Pati Padarė Sutartį Su 
Hitleriu ir Lenkija Karui 

Prieš Sovietus

TOKIO, vasario 25.—Ja
ponų dienraštis “Asahi,” iš
reikšdamas užsienių reika
lų ministerijos nuomonę, 
rašo, būk Sovietų tarpsavi- 
nės pagelbos sutartis su 
Francija “paaštrins” santi
kius tarp Sovietų ir Japo
nijos. Ta sutartis, girdi, 
“paliuosuos” Sovietam ran
kas Tolimuose Rytuose. 
“Asachi,” be kitko, išmis- 
lioja, būk Sovietai kiršiną 
ir Išlaukinę Mongoliją prieš 
Manchukud.

Kad Išlaukinės Mongoli
jos Liaudies Respublika iš
mušė laukan kartotinai įsi
veržusius. japonų-mandžūrų 
karius, tur būt, tame japo
nai imperialistai mato “kir- 
šinimą” iš Sovietu pusės.

Japonijos valdžia spėja, 
kad Francijos seimas tikrai 
patvirtins sutartį tarp 
Francijos ir Sovietų Sąjun
gos.

Francijos vyriausybė už
tikrina, kad Sovietu-Franci- 
jos sutartis yra taikoma tik 
apsigvnimui Europoj- nuo 
kitų šalių, kurios užpultu ir 
įsiveržtų i Franci ją ar So
vietus. Taigi sutartis ne
liečia Sovietu santikių su 
Japonija. Tačiaus Japoni
jos imperialistai daro skir
tinga išvadą, visu įkaitimu 
ginkluojasi užnult Sovietus 
ir tuo pačiu rėkia, būk Ja
ponijai ar Manchukui grę- 
siąs pavojus iš Sovietų nu
sės. O patys jau kuris lai
kas turi padarę sutartis su 
Hitleriu ir Lenkija ' karui 
prieš Sovietus.

Drg. E. Browderio Ra
dio Prakalba Kovo 5 d.

NEW YORK. — Komu
nistų Partijos generalis se
kretorius Earl Browder 
kalbės per Columbia Broad
casting Kompanijos radio 
kovo 5 d., ketvirtadienį, 
10:45 iki 11 vai. naktį, dės
tydamas komunistų progra
mą.

dar labiau pralobt per kitą 
karą.”

Keliolika darbo unijų 
duoda talkos streikuojan
tiems Hearsto laikraštinin
kams.

Ethiopai Išžudė 8001
Fašistų, Pagrobė 30||
Tankų, Daug Šovinių a
UŽĖMĖ IR IŠSPROGDINO ITALŲ TVIRTUMĄ 

PRALAUŽĖ PRIEŠŲ FRONTĄ

Traukia Teisman Gubernato
rių už Dirbtuvės Uždarymą

MINNEAPOLIS, Minn.— 
Strutwear mezgyklos savi
ninkai per teismą reikalau- 
ja $101,000 nuostolių atly
ginimo iš gubernatoriaus 
Fl. B. Olsono ir miesto ma
joro T. E. Latimerio todėl, 
kad jiedu uždarė dirbtuvę, 
kol bosai atsisakinės svars
tyti teisingus reikalavimus 
darbininkų, streikuojančių 
jau nuo pernai rugp. 16 d.

Olson yra Farmerių-Dar- 
bo Partijos žmogus.

Anglų Valdžia Vis Dar 
Už Etiopijos Grobimą
LONDON, Vas. 24.— An

glijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Anthony Eden sa
vo kalboj seime tvirtino, 
kad Anglija turinti būt 
svarbiausia pasaulio taikos 
apsauga. Jis nukalbėjo taip, 

kią naują'šalių sąjungą An
glijos vadovybėje. Bet pri
dūrė, kad Tautų Lygos stip
rybė taikai palaikyt pri
klausanti daugiausia nuo 
Anglijos. Ta savo kalba 
Eden norėjo paveikti, kad 
seimas paskirtų $1,500,000,- 
000 Anglijos apsiginklavi
mui panaujinti.

Kuomet darbiečiai seimo 
atstovai reikalavo sustab
dyti Italijai išvežimus alie
jaus ir kitų karo medžiagų 
prieš Ethiopiją, tai Eden 
bandė tik atsišiepti, kad 
“jūs perdaug smarkūs ir 
pavydėtinai esate įsitikinę,” 
kad tai galima padaryt.

Iš jo kalbos įžiūrima, kad 
Anglijos imperialistai dar 
neatsisakė nuo plano delei 
Ethiopijos išparceliavimo 
tarp Italijos, Anglijos ir 
Francijos.

Ouray, Colorado, Vas. 24. 
—Nugriuvus sniego daugy
bei nuo kalno ant aukso 
mainierių patalpos, trys 
žmonės žuvo ir 40 liko su
žeisti.

Sugadino Keturis Angly 
Karinius Laivus

LONDON, Vas. 24.—Ne
žinia kas sugadino elektri
nius įtaisus karo laivo dras- 
kūno “Velox,” kad jis ne
galėtų paleisti minų-sprogi- 
nių.

Kiek pirmiau buvo suga
dinta elektriniai aparatai 
karo laivų “Royal Oak” ir 
“Cumberland” ir submari
ne “Oberon.”

Darbininkai Visų Salių, ; 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o HlaimėsitO 
Pasaulį! 

„.......

Metai XXVI, Dienraščio XVIII

j.
LONDON, vas. 24.—Pra

nešama, kad ethiopai, ko* 
manduojami Kassos, pra
laužė italų liniją ties Aksu- 
mu ir išžudė 800 fašistų.

ADDIS ABABA, vas. 24. 
—New Yorko Times kores
pondentas iš šiaurinio Ethi
opijos fronto pranėša, kad 
ethiopų vado Imru “skrai
domasis” kareivių būrys pa
siųstas iš “švėnojo” miesto 
Aksumo apygardos sykiu su 
kito vado Ayelu žvalgais 
netikėtai italams naktį Už
puolė jų fortą (tvirtumą) 
Amą, 20 mylių nuo Mareb 
upės, prie svarbiausio kelio 
tarp Adowos ir Asmaros; 
išžudė 412 italų, o likusius 
kardais išvijo iš forto.

čia ethiopai pasigrobė 30 
tankų, daug kulkasvaidž 
trokų ir kitokių karo rel 
menų.

Kadangi minima v 
ma yra toli anapus 
fronto linijų, tai c7/ 
būtų buvę pavojinga 
ėmus laikytis joje, 
pasiėmę iš Amos, kas 
buvo naudingiausia, 
pai išsprogdino C. L 
sunaikindami didelį \ 
italų bombų ir įvairių 
džiagų ir sugrįžo atgal, 
sprogdinant, beje, del■ 
vo ir keli ethiopai. . 
Amą paėmimas lėšavo 
opams iš viso tik 50 v.' 
tų ir 101 sužeistą.

Antras ethiopų L 
apie 500 vyrų naktj iš 
eito penktadienio į i’ 
nį persimetė per c... 
šią italų susisiekimų Z 
ties Adowa, pasislėpė 
karnose pozicijose ties 
mogelila, arti Adowos, 
žudė 256 italus. Iš r" 
pusės krito tik du u__. 
ir buvo keturi sužeisti, 
čia ethiopai pasigrobė 
tus tūkstančiu italų G 
ir po to sugrįžo į savo 
du Imru ir Ayelu c7

Tuodu užpuolimus < 
pai padarė anapus . 
fronto linijos, einančios 
Aksumo, per Adowa i 
tiscio iki Adigrato.

Ethiopų k o m a n d 
Ayelu išradęs kokį tai 
kad italų švyturiai 
naktj užtikti ir :uu 
ethiopų.

Dar Toli iki Ala ji
ROMA. — Italų : 

da praneša, kad iki 
šeštadienio jie 
mylias į pietus nuo 
lės ir dar likę 15 
ethiopų tvirtumos- 
Alaji. Tą tvirtumos 
ją italai buvo užėmę 40 
tų atgal, bet ethiopai ' 
juos ten apipuolė ir :

Nėra jokių žinių, Z 
savaitę italai būtų 
kiek pasivarę pirmyn 
Alaji.

y

pere:
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Primelavo už Visų Šimtą Dolerių
Smetonos pašmeruotų didvyrių orga

nas “Amerikos Lietuvis” (vas. 8 d.) ši
taip porina:

Mat, mes kai kada tuos vadinamus bim- 
bistus iš “Laisvės” ir “Vilnies” abazų pa
vadinant jiems pritaikintu adresu—sakome, 
kad jie yra Maskvos agentai. Suprantama 
—kad jiems tas pavadinimas nelabai pa- 

.. tinka. Bet ką darysi, jei lietuviški dien
raščiai, o Maskvai tarnauja ir iš tos vals
tybės už savo tarnystę pinigus gauna, 
jei jau svetimai valstybei tarnauji ir iš 
pinigus gauni, tai ištikrųjų ir esi ne 
kitas kaip tik tos valstybės agentas.
Bet tam pačiam straipsnyje tie pecke- 

liai siūlo šimtą dolerių, kad mes įrody- 
tumėme, kad jie valgo Smetonos sandvi
čius. 1 To šimto dolerių mes nenorime. 
Svarbu tas, kad “Amerikos Lietuvis” ne
teko jokios lygsvaros ir pavirto Smeto
nos agentūra apgaudinėjimui Amerikos 
lietuvių ir nuodijimui jų proto. Virš pa
duota citata įrodo, prie kokio begėdišku
mo šitie elementai dasimelavo. Gerai 
jiems siūlyti šimtines, kuomet jie jų gau
na nuo Smetonos už fašistinius melus, 
mes gi jų neturime, iš niekur negau
name.

O 
ten 
kas

Chicagos Žmonės Nubaudė 
Grigaitį

Iš didelės audros labai mažas lietus! 
Taip atsitiko Chicagoje. Ilgomis špalto- 
mis kelias dienas “Naujienos” vietinėse 
žiniose kvietė Chicagos lietuvius ateiti 
vas. 20 d. į Lietuvių Auditoriją ir pasi
klausyti, kaip Grigaitis akės proletarinę 
diktatūrą ir jos idėją. Atrodė panašu į 
labai- didelę audrą. Laukėme lietaus. 
Bet vas. 22 d. tose pačiose “Naujienose” 
skaitome, kad “paskaitos išklausyti Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje susirinko 
virš 100 žmonių!” O “Vilnies” reporte
ris sako, kad “susirinkime buvo apie 60 
žmonių ir vargiai buvo trečdalis, kurie 
būtų sutikę su prelegento dėstymu.”

Tai geriausias buvo Chicagos lietuvių 
atsakymas Grigaičio filozofijai, kurią 
jau senai pati gyvenimo logika paleido į 
keturis vėjus. Jie atsisako klausyti nu
dėvėtų Grigaičio sapaliojimų prieš prole
tarinės diktatūros idėją abelnai ir prieš 
Sovietų Sąjungą ypatingai.

Kataliką Spaudos Žodžiai ir 
' Darbai

Smetonos kirstas smūgis opozicijos 
partijoms sujaudino Amerikos lietuvių 
katalikų srovę. Chicagos “Draugas” 
(vas. 21 d.) sako, kad katalikai Smetonos 
įstatymų neklausys, nes “jie nėra lega
lūs, nes jų leidėjai neturi legalinio pa
grindo.”

Bet Smetona tuos nelegalius įstaty
mus praveda gyveniman. Kas reikia da
ryti? Paprasta logika, rodos, turėtų net 
patį Šimutį vesti prie tos išvados, kad 
prieš . tuos įstatymus reikia kovoti, rei
kia kovoti ir prieš pačią Smetonos dik
tatūrą. Tačiaus, deja, “Draugas” tik 
žodžiais tekovoja. Darbais jis visą laiką 
padėjo Smetonos diktatūrai ragus užsi- 

s auklėti, kiekvieną progresyviškos visuo
menes pasimojimą padėti Lietuvos žmo
nėms ' nusikratyti tą diktatūrą sabota- 
ŽUOdamas ir smerkdamas. Ir šiandien 
tas laikraštis nemaino savo gairių ir ob- 

> jektyviškai padeda Smetonai smaugti 
Lietuvos žmones. “Draugas” ir dabar 
tebefcenkia mūsų pastangoms sudaryti

IŠ LIETUVOS
Om.. * • ——

Teisia Profesorių šivickį
. K A U N AS. — Universiteto 

teismas tardo profesorių šivic- 
k| del to, kad jis įžeidęs uni-

Plieno Darbininkų Viltis
Amerikos Darbo Federacijoj vėl kilo 

klausimas organizavimo neorganizuotų 
plieno darbininkų į uniją. Prezidentas 
Green sako, kad palengva būsią prade
dama imtis už darbo. Darbininkai būsią 
bandoma suorganizuoti į amatines uni
jas. Tai sena Federacijos taktika, ku
ri, aišku, negali duoti pilno pasisekimo.

Visai kitaip kalba tie, kurie ištikrųjų 
nori plieno darbininkams padėti susior
ganizuoti. Taip vadinamas “Committee 
for Industrial Organization,” kurį suda
ro astuonios didelės unijos ir kurio pir
mininku yra John L. Lewis, reikalauja 
Greeno nuoširdžiai imtis už darbo. Ko
mitetas žada tam tikslui sukelti penkis 
šimtus tūkstančių dolerių ir reikalauja, 
kad Amerikos Darbo Federacija sukeltų 
milioną dolerių. Lengvai tą galėtų pa
daryti, jeigu Federacijos vadai tikrai no
rėtų plieno darbininkus suorganizuoti. 
Be to, Lewiso Komitetas reikalauja, kad 
plieno darbininkai būtų organizuojami į 
industrinę uniją. u

Plieno darbininkų* viltis glūdi minėto 
komiteto siūlomam organizavimo kam
panijos plane. Visas Amerikos darbi
ninkų judėjimas turėtų paremti to ko
miteto programą.

Goeringas Lenkijoj ant
Medžioklės

Šiomis dienomis Hitlerio agentas Goe
ringas lankėsi Lenkijoj. Oficialiai bu
vo skelbiama, kad jis nuvyko Lenkijon 
miškuosna medžioti. Bet, žinoma, jo mi
sija turėjo visai kitus tikslus. Aną die
ną rašėme, kad Lenkija pradeda atšalti 
nuo Vokietijos. Tat Hitleris pasiuntė 
Goeringą pas Lenkijos diplomatus pasi
tarti, ryšius tarpe Vokietijos ir Lenkijos 
sustiprinti. Sakoma, kad jo misija pui
kiai pavykusi. Goering gavęs nuo lenkų 
kokį tai medalį ir sugrįžęs Vokietijon su 
didele šypsą ant veido.

Tuo pat laiku Hitleris gerinasi prie 
Lietuvos. Kauno pranešimai sako, kad 
jau prasidėjusios prekybinės derybos 
tarp Vokietijos ir Lietuvos. Smetona jau 
esąs pagriebęs Hitlerio pakištą alyvos 
šakelę. Tokia Hitlerio politika: gavo 
Lenkiją į savo bučių, dabar laižosi prie 
Lietuvos ir kitų Pabaltijos valstybių. 
Bendras karinis frontas prieš Sovietų 
Sąjungą, štai ko Hitleris siekia.

Ar Smetona mes Lietuvą į jai užtai
sytus slastus? Ar Lietuva pagadins 
draugiškus santikius su Sovietų Sąjun
ga ir tuomi sušers Lietuvos nepriklau
somybę Vokietijos ir Lenkijos imperia
listams?

Šie klausimai negali nerūpėti Ameri
kos lietuviams. Visiškas uždarymas vi
sų opozicijos partijų Lietuvoje eina ran
ka rankon su Smetonos diplomatijos be- 
siruošimu vilkti Lietuvos nepriklausomy
bę ant lenkiškos kaladės po hitleriniu 
kirviu.

Japonijoj Irgi Liaudies Frontas
Tiesa, dar labai lėtai, bet laipsniškai 

vystos Liaudies Frontas ir Japonijoj. Sa
koma, kad parlamento rinkimuose jau 
buvę įvairių darbininkiškų grupių susi
tarta ir veikta bendrai. Jos išrinkę be
rods 24 atstovus į parlamentą. Visos tos 
grupės bendrai surinkę 650,000 balsų. 
Išrinktas Kenju Kato, kairysis darbo 
unijų vadas, didelis priešas fašizmo ir 
nuoširdus draugas Sovietų Sąjungos. Ji
sai nesenai lankėsi Jungtinėse Valstijose 
ir šaukė Amerikos darbininkus į bend
rą frontą su Japonijos darbininkais 
prieš imperializmą.

Manoma, kad šitos progresyviškos 
grupės po rinkimų dar arčiau suglaus 
savo eiles ir Liaudies Fronto idėjos, po 
gerų rezultatų rinkimuose, greitai pri
gis plačiausiose Japonijos darbo žmonių 
masėse. Nereikia čia aiškinti, kad Ja
ponijos Komunistų Partija yra širdis šio 
gražiai prasidėjusio judėjimo už platų 
Liaudies Frontą prieš Japonijos fašiz
mą ir imperializmą.

versitcto garbę (fašistinę).
Šivickis yra buvęs amerikie

tis, katalikiško nusistatymo 
žmogus. Amerikoj jis mokino
si Valparaiso universitete ir ki
tur; paskui profesoriavo Fili-

pinų salose. Jis yra padaręs 
originalių, tyrinėjimų gamt- 
mokslių srityj, ypač kirminų 
studijavime. Amerikoj būdavo 
jo straipsniai spausdinami 
“Popular Science” žurnale.

Karo Laivynas
metais Japonijos 

tik karo laivyno 
ir užlaikymui iš

kitus 2 
30,000

subma-

2 ...... 20,000
43,500 
44,790 

9,500
43
28

10 6,000

88,420

Pasaulis yra baisaus naujo 
karo išvakarėse. Japonijos im
perialistai, Vokietijos, Italijos 
ir Lenkijos fašistai stengiasi 
užkurti karą iš visų pusių, kad 
pavergus kitus kraštus, jų gy
ventojus. Tam tikslui jie bu- 
davojasi daugiau karo mašinų, 
orlaivių, tankų, karo laivų, ga
minasi visokių ginklų. Čia per
žvelgsime tik Japonijos ir Vo
kietijos karo laivynus.
Japonijos

Pereitais 
imperialistai 
budavojimui
leido 529,683,000 jenų, o 1936 
metais yra jau paskyrę 712,- 
000,000 jenų. Dabar Japonijos 
karo laivynas yra to.kis:

Rūšis Kiek laivų Tonų
Šarvuočių ... 9.......... 272,070
Orlaivių ve

žikų .... 6 
Kr u šerių :
Didelių .... 14 .......... 123,520
Mažesnių ... 26 .........  144,375
Naikintojų 122 ........... 152,270
Submarinų. . 70 .......... 86,049

Čia paduota 247 karo laivai 
su 866,704 tonais įtalpos. Prie 
to dar Japonija budavoja 2 or
laivių vežikus po 10,000 tonų 
įtalpos; 4 kruserius, visi ben
drai 34,000 tonų įtalpos; 20 
naikintojų po 1,400 tonų įtal
pos ir 10 submarinų, bendrai 
13,700 tonų įtalpos. Taigi dar 
budavojama 36 karo laivai, 96,- 
707 tonai įtalpos.

Tai dar nėra visi Japonijos 
karo laivai. Karo metu yra 
svarbu turėti pagelbinius lai
vus, kaip tai kraštų apsaugos, 
greitus žvalginius, ligoninių 
laivus, transporto ir kitokius. 
Japonijos imperialistai jų turi 
daug.

Dar daugiau jie gudravojo 
budavojime karo laivyno, veik 
visi Japonijos limitai karo lai
vyno budavojimui pasibaigė, 
tai yra sulyg Washington©— 
Londono sutarčių ji negalėjo 
daugiau budavoti, bet tie ap- 
ribavimai naikintojams buvo 
tik virš 600 tonų. Japonija 
budavojo mažesnius naikinto
jus “tomodzuru” rūšies. Ji jų 
jau daug turi ir dar apie 20 
budavoja. Pirmieji šie naikin
tojai buvo po 527 tonus įtalpos, 
o dabar budavoja po 595 tonus. 
Visų mažesnių karo laivų, kaip 
šių naikintojų, taip minų šla
vikų, submarinų naikintojų ir 
kitų įtalpa viršija 100,000 to
nų.

Taigi faktiškai .jau dabar 
Japonijos karo laivynas yra 
virš 1,000,000 tonų įtalpos. Bet 
kada Japonija pasitraukė iš 
Londono konferencijos, tai jos 
spauda pradėjo rašyti apie bu- 
davojimą galingų šarvuočių, 
kurie turės 18 colių gerklėmis 
kanuoles, kokių dar niekas pa
saulyje neturi.

Vokietija budavojo submarinus 
ir kitus karo laivus slaptai. 
Dabar fašistai baigia budavoti 
visą eilę karo laivų, kurių yra 
37 laivai su 114,500 tonų įtal
pa. Sausio pradžioje, 1937 
metais Vokietijos karo laivynas 
bus sekamo dydžio:

Rūšis Kiek laivų Tonų
Šarvuočių .... 8 ..... 121,600 
Kruserių: 
Didelių
Mažesnių ... 7 
Naikintojų . 
Submarinu . 
Submarinų 
naikintojų .

Viso 98 karo laivai su 246,- 
940 tonų įtalpa. Bet apart 
šių karo laivų, Hitleris jau tu
ri apie 70 mažų ir labai grei
tų karo laivelių. Prie to, kaip 
ir Japonijoj, yra daug visokių 
kitų karo laivų ir laivelių, kai
po pagelbinių.

Vokietija dar budavoja orlai
vių vežikus, kruserius, naikin
tojus, šarvuočius ir kitokius ka
ro laivus, kurie iki 1937 metų 
pradžios nebus baigti. Fašis
tai budavoja 2 šarvuočius po 
26,000 tonų įtalpos, kurie bus

VOKIETIJOS KARO 
LAIVYNAS

Pagal Versalės taikos sutar
tį, Vokietija galėjo turėti tik 
po 10,000 tonų įtalpos 4 šarvuo
čius; 6 kruseriųs po 6,000 to
nų, apie 20 naikintojų. Jai bu
vo uždrausta budavoti dideli 
karo laivai, submarinai, karo 
orlaiviai ir eilė kitų ginklų, et 
Vokietijos fašistai ant tos su
tarties nusispjovė, o Anglijos 
imperialistai pasirašydami su 
Vokietija laivynų sutartį tą vis
ką legalizavo. Dabar Vokieti
ja yra karo gaminimo logeris. 
Ji jau turi apie 4,000 karo or
laivių, armija siekia arti milio- 
no, dieną ir naktį fabrikai dir
ba gamindami' kanuoles, kul- 
kasvaidžius, orlaivius, tankus, 
karo laivus. Dar niekas ir nie
kados taip baisiai nesirengė ka- 
ran, kaip tą daro Vokietijos fa
šistai.

Prieš Vokietijos-Anglijos ka
ro laivynų sutartį, pagal kurią 
Anglija sutiko, .kad Vokietija 
gali turėti 35% dydžio karo 
laivyną lyginant su Anglijos, 
arba apie 425,000 tonų įtalpos,

ginkluoti didėlėmis kanuolėmis 
ir galės daryti į valandą po 34 
mylias. Daromi planai 
šarvuočius budavoti po 
tonų įtalpos.

Hitleris sakė, kad jo
rinai bus tik Vokietijos kraštų 
apsaugojimui. 12 submarinų 
jau gatavi po 250 tonų įtalpos, 
ir jie gali atlikti net po 6,500 
mylių ilgio kelienę nesinaudo
jant prieplaukomis. Nauji 
submarinai bus daug didesni, 
po 500, 750 ir net 2,000 tonų 
įtalpos ir jie galės atlikti nuo 
8,000 iki 14,000 mylių kelionę, 
štai tau ir “kraštų apsaugoji
mas.”

Vokietijos, Lenkijos fašistai 
ir Japonijos imperialistai visu 
smarkumu rengiasi karau. Pir
moje vietoje jie visi stato tik
slu užpuolimą ant Sovietų Są
jungos. Lenkijos ir Vokietijos 
spauda tą atvirai pasako. Ja
ponijos imperialistų provokaci
jos prieš Sovietus ir Mongoli
jos Liaudies Respubliką pil
niausiai tą patvirtina. Viso 
pasaulio darbininkai privalo 
daugiau paaštrinti kovą prieš 
imperialistinį karą. Mes, lie
tuviai, neturime nuo to atsilik
ti.

pasisakė prieš karą ir nurodė, 
kad tik visame pasaulyje įsiga
lėjus demokratinei santvarkai, 
karo būtų galima išvengti, nes 
fašizmas esąs didžiausias karo 
žadintojas.

“Kadangi Vokietija grasina 
Lietuvai del Klaipėdos, o tai 
būtų aktualus pavojus Euro
poj, nes Lietuva būtų privers
ta gintis, o tolygiai būtų į tą 
įtrauktos ir kitos šalys, tai kon
gresas nutarė: Todėl Jungtinių 
Valstybių trečiasis kongresas 
prieš karą ir fašizmą griežtai 
protestuoja prieš Vokietijos 
valdžios žingsnius. Toliau, kon
gresas atsikreipia į Tautų Są
jungą, į visus žmones, ir val
džias, trokštančias taikos, pa
naudoti jų galingą balsą paša
linti pavojus, kurie taikai grę- 
sia.

D. M. š.

Lietuvos Liaudininkų Organas Apie Ame 
likos Kongresų Prieš Karų ir Fašizmų

“Toliau, nutariame įgalioti 
Amerikos lygos prieš karą ir 
fašizmą pirmininką, kad šios 
rezoliucijos kopijos būtų pa
siųstos Vokietijos valdžiai ir 
Tautų sąjungai.”

Deja, Lietuvos Liaudininkų 
šalininkai Jungtinėse Valstijose 
nė pirštu neprisidėjo prie šio 
amerikinio kongreso prieš ka
rą ir fašizmą. Ne tik jų kon
troliuojamos organizacijos ne
siuntė delegatų, bet dar jų žmo
nės kitose organizacijose at
kakliai kovojo prieš dalyvavi
mą kongrese.

ŠYPSENOS
“Lietuvos žinios” 

gražiai ir teisingai 
Clevelande įvykusi

(vas. 1 d.) 
rašo apie 
kongresą 

prieš karą ir fašizmą. Pabrė
žia, kad kongresas priėmė rezo
liuciją už Lietuvą prieš hitleriz- 
mą. Tas laikraštis sako:

“Sausio mėn. pradžioj Clev- 
elando mieste, J. V. Amerikoje, 
įvyko trečias kongresas prieš 
karą ir fašizmą, šiame kong
rese dalyvavo 2,201 įvairių 
1307 organizacijų atstovai, ku
rios turi 1 milioną 970 tūkstan
čių 560 narių. Atstovų tarpe 
buvo 80 lietuvių, kurie atstova
vo įvairias politines sroves, jų 
tarpe buvo taip pat lietuvis pa
storius Palšis, šiame kongrese 
buvo nemaža ir komunistų.

“Kongresas be kitų svarbios 
reikšmės rezoliucijų aiškiai pa
sisakė stovįs Lietuvos nepri
klausomybės sargyboj ir griež
tai protestavo prieš Vokietijos 
nacionalistų dedamas pastan
gas užgrobti Klaipėdos kraštą. 
Taigi tame tikrai skaitlingame 
kongrese atspindėjo ir Lietuvos 
reikalai. Lietuviai, dalyvavę 
šiame kongrese, turėjo keletą 
pasitarimų Lietuvos reikalais.

“Dabar J. V. Amerikoje lie
tuvių tarpe vis labiau bręsta 
mintis sušaukti bendrą Ameri
kos lietuvių kongresą, kuris 
privalėtų tarti savo žodį be įvai
rių išeivių bendrų reikalų taip 
pat'dėl Lietuvos vidaus būklės. 
Ar pavyks J. V. Amerikoje lie
tuviams dėl kongreso sušauki
mo rasti bendrą kalbą, tenka 
stipriai abejoti. Lietuviai pri-

klausantieji katalikų organiza
cijoms š. m. birželio men. pa
baigoj savo susivienijimo SRK- 
LA 50 metų jubilėjaus proga 
šaukia Chicagoj savo jubilėjinį 
seimą. Pel krikščionių demok
ratų partijos Lietuvoj lietuvių 
katalikų organizacijos J. V. 
Amerikoje buvo suskatę pro
testuoti, bet dabar lyg atšlijo. 
Trečiasis J. V. Amerikoje 
priešfašistinis kongresas tvirtai

Dar Stoka Akcento
“Jūsų sūnus dar taip ma

žas, o jau išmoko taip baisiai 
keikti/’ skundė kunigas mo
kinį tėvui.

“Taip, kunige,” tarė tė
vas. “Jis žodžius jau gerai 
žino, bet dar stoka jam ata
tinkamo akcento.”

Surinko J. šilingas.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Gerklės Džiova. Mielės

Leon Blum, vienas iš 
Franci jos Liaudies , Fron
to vadų. Jis yra socialis
tas. Nesenai fašistai-mo- 
narchistai jį užpuolė' ir 

sumušė.

Drauge gydytojau, praneš
kite man per “Laisvę” apie 
džiovą, kai žmogus ją pagau
na į gerklę. Kaip jam? ar 
jam skauda ar gerklė užsi
kemša, negali iškranksėt savo 
tirštų seilių ? ar atsiveria opa, 
kokia rona?

Ir da malonėkite paaiškinti 
apie tas Brewers yeast tablets. 
Ar jas gali bile kokis žmogus 
vartoti, katras tik nesijaučia 
gerai? Ar jos nieko neken
kia? širdingai ačiū.

Atsakymas.
Apie gerklės džiovą. Laryn

geal tuberculosis, Tubercular 
laryngitis—yra moksliški var
dai. Liga labai greita. Nu
kerta žmogų per šešetą savai
čių, o da ir greičiau. Pagelba 
labai sunki ir daug ko nepa
daro.

Gerklės džiova tai gedimas 
balso stygų. Džiovos bakteri
jos gadina tas esmingas plė
ves. Jos išbrinksta, balsas 
žmogui pasidaro silpnas, pas
kui dingsta,—tik pašnabždom 
tegalima kas kalbėti. Burna 
labai džiųsta. Kūno tempera
tūra pakyla, karštis. Apetitas 
dingsta. Visas organizmas 
sparčiai silpsta, nyksta. . . 
Jums, Drauge, manau, rūpi, 
ar tik Jums kartais nėra ger
klės džiova. Klausiate, ar sun
ku esti iškranksėt tiršta fleg
ma.. Na ne. Džiovininkui 
(gerklės) tokių tirštų flegmų 
ir skrepliavimų beveik nėra. 
Opų, žinoma atsiranda balso 
stygose.

Taip, kaip Jums kad darosi 
gerklėje, tai yra labai papras- 

| tas apsireiškimas, ypač žiemos

metu.
Tai yra įsisenėjusios gerklės 

slogos pažymiai. O gerklės 
slogą daug kas pagauna. Dau
gelis turi chronišką gerklės 
slogą, jau kitoj gerklės vietoj: 
netiek balso stygose, kiek apie 
gomurį, “gale gerklės.” Chro
nic pharyngitis vadinasi tokia 
sloga, paprasta miestiečių slo
ga, dėl persauso, dulkėto oro, 
dūmų, garų, dėl netikusio mai
sto. Čia esti tirštų lipnių gli
čių gale gerklės. Ir jos sunko
ka iškranksėt. Sunku ir išgar- 
galiuoti, išplauti.

Geriausiai esti, jeigu imi 
žuvų aliejus, po gerą šaukštą 
3 kartus kasdiena. Nuo to alie
jaus, nuo jo vitaminų A ir D 
plėvės gerklėje ir kitur kvėpa
vimo organuose pasidaro gai
vesnės, tvirtesnės, atsparesnės 
prieš bile bakterijas.

Gerai imti ir iodo tinktūros, 
po lašą kas pora dienų. Neblo
gai gerklė teplioti iodo ir gli
cerinas mišiniu. Ir maisto rei
kia žmoniško. Gryno oro, lan
gai 'reikia laikyt praviri.

Džiovintos mielės yra lyg ir 
maistas, dapildomasis maistas, 
lyg kokie džiovinti grybai. 
Tikrenybėje mielės ir yra gry
bai, grybeliai, mažulyčiai, mi
kroskopiški. Brewers yeast 
yra kitokios mielės, negu pa
prastos bakers yeast, šios pa
starosios ir gi yra geros. Bet 
jos sukelia gazų, jei esi valgęs 
kokių krakmolų, miltinių val
gių. Tie gazai nežalingi, tik 
nesmagiai jaučiasi. Nuo bre
wers yeast tokių gazų nesida- 
ro. Tai yra bravoro mielės, 
skirtingos, turtingesnės vita
minais B ir G. Labai naudin- 
dingos imti bile kam, o ypač “ ’ 
kieno viduriai neveikia gerai.

I>h.l Kini »
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Darbininkė ir Šeimininke
Dėtuvių Motery Suvažiavimo Reikalais
Brangūs Draugai ir Drau

gės:
* Mūsų Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 2-ro Apskričio Komitetas 
jau buvo paskelbęs per spaudą, 
kad reikia skubiai rengtis prie 
Lietuvių Moterų Suvažiavimo, 
kuris įvyksta 4 balandžio, 1 vai. 
po pietų, Brooklyn, N. Y. Tai 
bus dieną prieš “Laisvės” Ben

drovės šėrininku suvažiavima.
Suvažiavimui rengtis laiko 

beturime nedaug, tik vieną mė
nesį. Todėl kiekviena ALDLD 

#kuopa privalo išanksto planuo
ti savo prisidėjimą suvažiavi
mui konstruktyviu darbu. Kiek
vienos kuopos užduotis yra ge
rai apsvarstyti esamą padėtį, 
kaip pasiųsti iš jūsų miesto kuo 
daugiausia delegačių į suvažia
vimą taipgi mūsų organizaci
jos uždavinius tuo ar kitu klau
simu ir prirengti suvažiavimui 
konkrečius sumanymus. Apsi- 
rubežiuokim taip, kad kiekviena 
minutė būtų sunaudota buda- 
vojimui ALDLD ir viso darbi
ninkų judėjimo.
*Mes lietuvės darbininkės, 

esame dalis visos darbininkų 
klasės,_ tad privalom ir galime 
tos klasės reikaluose sulošti 
labai svarbią rolę. Prie to svar
baus ir didelio darbo reik ge- 

•ro ir planingo prisirengimo.

Moterų Žinios
New Yorko valstijos seime

liui įteikta bilius, sulyg kurio 
siūloma įsteigti vedybų apdrau- 
dą, kad paakstinus jaunųjų ve- 
dimąsi tarp 21 ir 25 metų am-

# žiaus. Įnešėju biliaus yra A. D. 
Schanzer, demokratas. Jis siūlo 
padėti tam tikrą sumą bankan 
liekvienam gimstančiam ber
niukui. Tuos pinigus jis galėtų 
atsiimti vedyboms.

Atrodo tarsi rūpestis jauni
mu, bet tai yra apgaulė. Jauni
mo nereikia akstinti vestis, šių 

k dienų jaunimas eina desperaci- 
jon, kad negali vestis ir įsis
teigti savo namus, šeimyną. 
Viskas ko jis nori, tai užtikrini
mo darbo arba pakankamos pa
šalpos, socialės apdraudos for
moje. Kas nori pagelbėt jauni
mui, tas kovoja už darbus ir 
socialę apdraudą. Tuomi pirmoj 
vietoj rūpinasi komunistai.

* Pono Schanzer patentas yra 
nustumimui jaunimo reikalų to
lyn. Suaugęs jaunimas lai ži
nosi sau. Gi jis neva rūpinasi
dar negimusiais.

Mrs. Rose Lipner, 32 metų 
moteriškė ir dviejų kūdikių mo
tina, mirė po įtartinos ligos 

, daktaro M. G. Katz ligoninėj, 
501 New Lots Ave., Brooklyne. 
Moteriškė palaidota. Bet po ke
lių dienų iškilo skundas ir mo
teriškė atkasta ištyrimui. Suras
ta, kad jai padaryta nelegalė 
operacija-abortas. Dr. Katz su
laikytas po $2,500 kaucijos.

Amerikoje kas metą virš 
milionas moterų turi abortus. 

#Ir vis daugiausia biedniokės ir 
vidutiniško ištekliaus darbinin- 

*kų žmonos, dukterys. Daug jų 
išmiršta. Kitos įgauna gimdos 
vėžį ir visokias kitokias ligas 
nuo nevykusių abortų. Ir kam 
tas reikalinga. Buržuazijai.

Organizuotos darbininkės ir 
vidurinės klasės moterys jau

* senai kovoja už gimdymo kon
trolę. Legalizavus gimdymo

r kontrolę, milionai moterų galėt 
išvengti sveikatą naikinančių 
abortu ir reguliuoti savo šeimy
ną sulyg savo sveikatos, ištek
liaus ir noro.

ALDLD šaukiamame rytinių
• valstijų Lietuvių Moterų Suva

žiavime gimdymo kontrolės
i klausimas bus vienu iš keturių 

punktų suvažiavimo dienotvar- 

Tuo tikslu ir yra šaukiamas 
suvažiavimas. Mūsų suvažia
vimas kaip tik įvyksta labai 
svarbiu momentu ir mes priva
lome būti gerai prisirengusios 
panaudoti šį suvažiavimą dar
bininkų klasės naudai.

ALDLD 2-ro Apskričio Ko
mitetas prašo ir ragina visas 
kuopas kaip New Yorko, taip 
ir New Jersey apielinkėje, 
rinkti delegates suvažiavimui, 
taipgi pasidarbuoti, kad visos 
kitos draugijos pasiųstų dele
gates. Tad draugės ir drau-1 
gai, į darbą! Padarykim šį su
važiavimą masiniu suvažiavi
mu !

Taip pat 2-ro Apskričio Ko
mitetas prašo visų kuopų pra
nešti per “Laisvę”, kiek iš sa
vo kuopos ir tos kolonijos kitų 
draugijų išrinko delegačių į 
suvažiavimą, nes komitetui 
svarbu sužinoti skaičių delega
čių iš kolonijų.

Laiškais praneškit sekamu 
vardu ir antrašu: O. Depsienė, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. ši draugė gyvena ant vie
tos ir jai bus geriaus tie daly
kai sutvarkyti, būnant pačiame 
Brooklyne.

ALDLD 2-ro Apskričio Mo
terų Komitetas:

O. Depsienė, O. Stelmokienė, 
S. Petkienė.

kyje. Dirbdamos už suvažiavi
mo sėkmingumą, sykiu darbuo
simės gelbėjimui milionų mote
rų nuo belaikinės mirties, ligų 
ir begalinio skurdo.

Harleme, kur viešpatauja 
didžiausias skurdas, teisėjas 
Mogilesky pareikalavo, kad 
Sveikatos Taryba paskirtų gy
dytoją, kuris išegzaminuotų 
teisman atvestas moteris, nu
žiūrimas valkatystėje ir pros
titucijoje. Egzaminacija būtų 
verstina.

Kas iš egzaminavimo, jei 
sveikatai kenksmingos sąlygos 
nepakenčiamos, jei skurdas 
neprašalinamas. Veikiausia, 
tas yra taikoma moterim, pra
dedančiom kovą prieš skur
dą ir badą, kad statant jas į 
prostitučių padėtį, laike areš
to, įgrąsinti. Bet tuomi jie ne- 
atbaugins darbininkes nuo ko
vos už savo reikalus.

Amerikoj dar tebeviešpa
tauja begalinis moterų prieta
ringumas. Paaiškėjo, kad New 
Yorke ir priemiesčiuose daug 
moterų jieškojo “palaimini
mų” pas čigones. O jos labai 
linkę pradėti “laiminimą” nuo 
grynų pinigų. Taip aną dieną 
vieno Bronxo šeimininkė iš- 

i ėmė iš banko $1,600, kad či
gonė “palaimintų”, bet čigonei 
išėjus berado tik “palaimini
mą” ir “stebuklingame” ryše
lyje dolerinių didumo laikraš
tinės popieros pundelį.

Gėda ir pamislyti, kaip 
daug moterų, dar tebeskęsta 
prietaruose ir abelnai tamsy
bėje. Reikia pašvęsti dau
giau laiko ir energijos moterų 
organizavimui ir švietimui.

Buržujų moterys, nusigan
dusios didėjančio darbininkų 
judėjimo, aimanuoja. Republi- 
konų Komiteto pokilyj, Bfook- 
lyne, ponia R. L. Bacon šau
kė, kad valdžia esanti “visai 
pakeista”, ir kad “pavojus 
konstitucijai.” “Mes, moterys, 
dabar reikalingos daugiau, ne
gu karo metu,” atsišaukė po- 
niulė į savo kolegas.

Tiesa, ir mes, darbininkės 
moterys, kovose reikalingos 
dabar daugiau, negu bile ka
da. Mums sunkiau, negu po-

nioms krykštauti pokilyje. Jų| 
užgaidas mus išnaudoti praves 
žmonių pinigais apmokama 
policija, teismai, ir tiesioginiai 
jų pačių pasamdyti šnipai ir 
mušeikos. Mūsų laukia karžy
giška kova ir pasiaukavimas, 
bet tas darbininkų klasės mo
terims ne naujiena žygiuose 
už laisvę, už duoną, už tai
ką ir už gerovę ateinančios 
gentk artės.

Mažytė.

South Boston, Mass.
Am. Lietuvių Darb. Litera

tūros Draugijos 2 kuopos mo
terų skyriaus susirinkime, lai
kytame 19 vasario, užgirta 
centro šaukiamas rytinių val
stijų lietuvių moterų suvažiavi
mas ir nutarta siųsti delegatę.

Taipgi buvo plačiai svarsty
tas suvažiavimo dienotvarkis. 
Pasirodė, kad visi punktai yra 
labai svarbūs, tai visi tapo vien
balsiai užgirti. j

Rengiamės prie apvaikščioji- 
mo Tarptautinės Darbininkių 
Dienos 8-tos Kovo. Kadangi tą 
dieną, 1. vai. po pietų, So. Bos
tone yra šaukiamas ALDLD 7-; 
to Apskričio platus moterų po
sėdis, tai išrinkom delegates, 
šeštą vai. vakaro prasidės va
kariene su prakalbom ir muzi- 
kale programa. Tai taip mes 
rengiamės apvaikščioti kovo 8 
-tą, darbininkių šventę.

Nutarėm surengti prelekciją 
moterų sveikatos klausimu. Iš
rinkom sekretore d. A. Buivy
dienę, kuri užrašys tarimus, ir 
dvi korespondentes. Nutarėm, 
kad į kiekvieną susirinkimą 
trys draugės atneštų ką nors 
pagaminusios ir paaiškintų, 
kaip tas valgis yra gaminamas. 
Tokiu būdu susirinkimuose bus 
praktikuojama valgių gaminimo 
mokykla ir .tuom pačiu sykiu 
pasivaišinsime.

Korespondentė.

Binghamton, N. Y.
Puikus Jaunuolių Parengimas

Lietuvių Darb. Susivienijimo 
jaunuolių kuopa turėjo pirmą 
koncertą 14 vasario, kuriame ir 
mums teko dalyvauti. Daugiau 
tokių parengimų!

Jaunimo parengime tvarka 
buvo graži ir pavyzdinga. Pir
mininkavo jaunuolis G. Tvari- 
jonas, anglų kalboje, ir jam la
bai gerai sekėsi. Lietuvių kal
boje. pirmininkavo S. Jasilio-

ŽIEMOS SPORTAS SOVIETŲ SĄJUNGOJ

Žiemos metu iš Maskvos eina specialiai traukiniai, ku
rie veža žieminio sporto entuziastus j snieguotas kal
vas. Čionai matosi grupe jaunų čiuožikų viename iš 
populiariškiausių rezortų arti Maskvos. Smagiam spor
te jaunimas praleidžia šventadienio popietį.

Aisti

nis, mūsų visų mylimas poetas, 
kuris yra jaunuolių patarėju 
virš minėtoje kuopoje. Sulošta 
“Kauno Ponai”, komedija, kuri 
išėjo labai vykusiai. Aktoriai 
visi buvo jauni žmonės, būtent: 
Helen Žukaitė, A. Tvarijonienė, 
A. Mareiuška ir Repšys. Daug 
gelbėjo šios komedijos priren- 
gimui dd. žukienė, žolynas ir 
Bekerienė, kuri suflioravo.

Taipgi buvo graži dainų ir 
muzikos programa. Ona Kaz
lauskaite, taipgi S. Vaineikis, 
solistai, dainavo labai gražiai. 
Jaunuolis Mikalojunas, armo- 
nistas, gražiai pagrajino armo
nikos solo. Du kitataučiai jau
nuoliai puikiai pagrajino ant 
smuikos ir armonikos, taipgi 
jaunas magikas daug juoko pri
darė su savo rankų gabumais. 
Ištikrųjų jaunuoliai surengėte 
gražią programą. Didelis ačiū 
priklauso visiems, kaip rengė
jams, taip programos pildyto- 
jams.

Daug darbo ir energijos pa- 
i dėjo d. H. Žukaitė pakol sumo- 
kino “Kauno Ponai”, taipgi ir 
atskirus solistus, kuriems 
akompanavo koncerte. Už tai 
jai priklauso didelis kreditas. 
Gerai, d. Helen Žukaite, dar
buokis ir ateityje, kiek jums 
gyvenimo aplinkybės leis. Mū
sų Helen buvo pasitraukusi iš 
veikimo del mokslo, kada moki
nosi tris metus ant slaugės 
(nursės). Bet pereitą metą 
mokslą užbaigė. Dabar yra re
gistruota slaugė ir dirba miesto 
ligoninėj gana ilgas valandas. 
Ir dar vis nakties' laiku reikia 
dirbti. Linksma matyti jus, 
d. Žukaite, vėl darbuojantis, 
kaip ir pirma.

Daug dirbo ir kiti jaunuoliai 
-lės už baro, prie drabužių ir 
“sandvičių.” Taipgi d. Girnie- 
nė jiems prigelbėjo arba tik
riau tariant pavadavo savo duk
terį. Na, kas iš kaimynų “su- 
bytis” Binghamtono jaunuolius 
su parengimais?

Apvaikščios Kovo 8-tą
Čia veikia ne tik jaunuoliai, 

bet ir suaugę. Kovo 8-tą bus 
didelis parengimas apvaikščio- 
jimui Tarptautines Moterų 
Darbininkių šventės. Manome, 
kad dalyvaus daug žmonių šia
me svarbiame parengime. Net 
iš Wilkes Barrių žadėjo kaip 
kurie draugai būti virš minė
tam parengime. O dd. seran- 
toniečiai tai tikrai bus. Nuo 
savęs kviečiu virš minėtų mies
tų dd. ten būti. Aš būsiu tik
rai, taigi visos-visi dd. bing- 
hamtoniečiai turėtų dalyvauti. 
Lig pasimatymo.

Forestcitietė.
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Pony Budžetas Darbininkių Drabužiams
Kad būti “padoriai” apsirė- 

džius, darbininkė mergina turin
ti turėti mažiausia $77.75. į me
tus drabužiams. Tokią sąmatą 
(budžetą) sudarė New Yorko 
Sąjunga Pagerinimui Biednuo- 
menės Sąlygų. Štai kaip jie ap
skaičiavo tą “gerinimą”:

Dresėm, esą, reikia $20 į me
tus, skribėlėm—$6, keturiom 
porom batų—$12, penkiolikai 
porų kojinių—$12, žieminiam 
ploščiui, kuris turįs išlaikyti du 
metu, pusė mokesties, $6.25, 
visiem apatiniam—$3.80. Pirš
tinėm, batų pataisom, guminiam 
batam, skarytėm ir visom ki
tom reikmenim lieka į metus 
$17.70.

Ir tas apsitaisymas skaito
mas “padoriu.”

Reikia pripažinti tą karčią 
teisybę, kad bedarbių žmonos ir 
dukterys, taipgi daugelis ma
žiausias algas uždirbančių mo- 
terų-merginų nei to nepralei
džia drabužiams, nes neturi. 
Tačiau yra didelė begėdystė tas 
pripažinimas, būk už tokią su
mą mergina galinti “padoriai” 
apsirėdyti. Su tokiu “padoru
mu” ne tik kad nepritiktų jo
kioj “gerosios” visuomenės da
lies užeigoje, bet nei nuogumą 
pridengti neužtektų.

šį metą, pradžioj sezono, vil
nonis žieminis ploščius lėšavo 
nuo 40 iki 100 dolerių. Tiesa, 
man pasitaikė “laimė,” vienoj 
iš garsių krautuvių radau “žie
minį” ploščių už $20. Bet ma
no genelis vilnos nematęs savo 
amželyje ir man oras vis atrodo 
keliais laipsniais šaltesniu. Sa
gos ir kilpos senai apleido savo 
vietą. Apykaklės kampai atro

Už Vedybas Tirs 
Moters Protą

Įstatymų “sargai,” policija 
ir teisėjai, surado, kad Mrs. 
Lillian Monder Gamble 24 me
tų, motina 4 kūdikių, gyvenan
ti Springfield, Mass., esanti 6 
kartus vedus, bet su pirmesniais 
vyrais neturinti formalių pers
kyrų. Sužiuro ponai į moteriš
kę tarsi į stebuklą. Ją perdavė 
protiniai ištirti. Be abejo, ne 
vienas “čystatininkas” atsiduso 
iš gailesčio, kad dabar raganų 
deginimas išėjęs iš mados.

Milionieriai gali vesti ir pa
mesti bei persiskirti, kiek tin
kami. Jie prieina prie tokio su- 
kliurimo, kad ima gaudyti jau- 
nametes mergaites, beveik kū
dikius, tačiau niekas jų proto 
tirti nesiima. Tiesa, pas juos 
vaikų nesilieka; jie lieka pas jų 
pamestines, kurioms atmoka, 
jeigu jos paeina iš turtingesnių, 
arba išmeta, pasinaudoję, jeigu 
jos paeina iš biednų. Už dolerį 
jiems viskas “dora” ir “pro
tinga.’ ’

Laimingos, kad Gimė Sykiu

Tūkstančiams šios šalies gim
dančių motinų nėra apšildytų 
kambarių, negi ateinantiem ma
žiem piliečiam tinkamų sąlygų. 
Taip buvo ir Sam Glover šei
mynoje, Parrishville, netoli 
Charleston, N. C. Kam galvoj, 
kad negro farmos darbininko 
žmona laukiasi kūdikio. Dakta
ras, ligonbutis laike gimdymo 
čia ne madoj darbininkei moti
nai. Ji pagimdė šaltame kam
baryje, su paprastos akušerės 
pagelba’.

Pasirodo, ir užgimti geriau 
organizuotai. Gloverienės šeimy
na pribuvo keturiese — visos 
mergaitės. Kaimeliui proga pa- 

i garsėti. Tik vienos trūksta ir 
būtų Dionnės šeimynos konku
rentės. Naujienybė. Mergaites 
nugabeno ligonbutin. Sakoma, 
kad mergaitės augs. Reiškia, 
organizuotai užgimusios laimėjo 
šiltą ligonbutį, maistą ir prie
žiūrą.

do kaip kulnys. Pamušalas nu
sikarstė kaspinais, o vadinamoji 
vata išdulkėjo.

Kalbant apie “padorią” iš
vaizdą! Je, norėtųsi apie save 
taip manyti, bet... tos ausys 
viską sugadina. “Ta bobelė tur 
būt patraukia,” ir tam panašių 
komplimentų jos atneša nuo 
kaimynų, pažiūrėjusių į aštriai 
išsikišusias, pražilusias alkū
nes ir į “rimtėjaučią”, plinkan- 
čią apykaklę. Tačiau sulyg tų 
ponų sąmatos aš visu trečdaliu 
už saviškį permokėjau.

Arba kad ir apie kojines pri
siminus. Nors dabar už tą kai
ną pirktomis 15-ka porų kojinių 
apsiavus blauzdos būna dau
giau panašios į vėdarus, negu 
judžiuose aktorių ir didlapiuose 
matomas panelių “padorias” 
blauzdas, tačiau ir tų toli nega
na. Ir lovoj sėdint neišlaikytų. 
Juo labiau neišlaiko dirbant, ei
nant į darbą, važinėjant gatve- 
kariais, vaikščiojant aplink 
varstotus, sėdinėjant ant men
kai apdirbtų kėdžių ir suolų. 
Tas pats ir su visais kitais dra
bužiais bei apavu.

žinoma, ir tas kalbas ponai 
pradėjo ne iš gero noro bei pa
sigailėjimo bedarbiams. Tos kal
bos ir skaitliavimai prasidėjo 
tik po pasiuntimo bedarbių de
legacijų į šalpos biurus ir de
monstracijų, kuriomis daugely
je vietų išgavo pinigų drabu
žiams. Sustiprinus veikimą, ku
riame ir moterys privalo da
lyvauti, bus galima priversti 
šalpos įstaigas suteikti bedar
biams pilną aprūpinimą, sykiu 
ir tinkamus drabužius mote
rims ir visai šeimynai.

B-tė.

Cleveland, Ohio
Kaip matyt iš laikraščių, 

moterys labai sujudo del ap- 
vaikščiojimo Tarptautinės Mo
terų Dienos, 8 kovo. Taipgi ir 
mes, clevelandietės, neatsiliksi- 
me nuo kitų kolonijų. Smarkiai 
rengiamės—turėsim dvi kalbė
tojas, viena anglų kalboj iš
aiškins apie karą ir fašizmą, 
antra—lietuvių kalboj.

Brangios draugės, mes gerai 
žinome, ką reiškia karas ar fa
šizmas motinoms, kada reikės 
atiduoti savo sūnus pašerti ka- 
nuolėms už kapitalistų reika
lus. Mes gerai žinome, kad ka
ras gali būti greitu laiku ir mes 
motinos ta viską turėsim per
nešti, jeigu mes nebūsime or
ganizuotos. Brangios draugės, 
pagalvokime gerai, kas stovi 
prieš mūsų akis—baisi skerdy- 
nė mūsų sūnų, brolių ir myli
mų. Dabar mes, moterų komi
tetas, kviečiame visas Clevelan- 
do ir apielinkės moteris ir vy
rus išgirsti tas svarbias pra
kalbas, protestuoti prieš karą.

P a r e n g imas bus Lietuvių 
Darbininkų svetainėj, 920 E 
79 St., pradžia 6 valandą va
kare. Bus graži programa ir ge
ra orkestrą šokiams. Tikietai 
tik 15c. ypatai, o dar prie ti- 
kietų bus duodama po visą sil
kę. Draugės, nepamirškite pa
sipirkti tikietų iškalno, kad ko
misija žinotų kiek sugaudyti 
silkių.

Rengimo Komisija.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Tylūniui, So. Boston, Mass.— 
Kadangi kitas draugas apie 
tai parašė, tat jūsų korespon
dencijos nesunaudojame. Vis- 
vien labai esame dėkingi drau
gui už parašymą.

Ten Buvusiam, Elizabeth, 
N. J.—Didžiai ačiuojam už 
parašymą, bet, kaip matėte 
šeštadienio “Laisvėje”,—tuo 
pačiu klausimu tilpo kito ko
respondento, kuris parašė an
ksčiau.

ftwtapts 7re|iai*.
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VALGIŲ GAMI
NIMAS

DUONA SU RIEŠUTAIS
2 puodukai “graham” arba 

čielų kviečių miltų.
1 pupdukas sėlenų (bran).
2 puodukai pasukų arba 

rauginto pieno.
%, puoduko malaso.
% puoduko sukapotų an

gliškų riešutų “wolnuts.”
•% puoduko be sėklų razin- 

kų.
šaukštuko druskos.

2 šaukštukai sodo.
Ištarpyk sodą pasukose, su

pilk malasą, druską; sumai-” 
šyk su miltais, sudėk riešutus 
ir razinkas. Kepk pasviestuo- 
toį blėtoj 1 valandą, lengvam 
pečiuje. Kai iškeps, tuoj iš-, 
imk iš blėtos. Labai skani ir. 
sveika—naudinga. P a t a rtina 
duot vaikam vietoj keiko.

M. Valilionienė.
I

NAUDINGI PATARIMAI
Kad greit nepasentų duona 

ar pyragas, laikyk obuolį ar 
žalią bulvę ten, kur laikai 
duoną ar pyragą. Gaus drėg
numo ir taip greit nepasens.

Kad nepelytų ir nepasentų 
sūris, laikyk uždengtam inde, 
į kurį įpilk 3 šaukštus acto 
ir 1 šaukštuką valgomos drus
kos. Įdėk ką nors ant dugno, 
kad galėtum padėt sūrį ir ne
siektų acto. Uždengk.

Taip gali stovėt labai ilgai.

Kad pečius žvilgėtų ir puo
dai nesipaišytų, jei apsilaisto 
taukais, nutrink su pamuiluo- 
tu skuduru arba amonija. Ta
da nualiejuok su “Higloss 
Stove Oil.”

M. Valilioniene.

RYŽIAI SU SMETONA 
ŠEIMININKĖMS

Išvirk puoduką ryžių pasū
dytam vandenyje, dapilant po 
biskį pieno. Išvirus, pabarstyk 
biskiu cinamono ir cukrum, 
kiek mėgsti saldumo. Indą iš
barstyk cukrum. Supilk atša
lusius ryžius. Išplak kietai 
Smetoną ir pilk ant ryžių. Pa
dėk ant ledo. Tai vasaros val
gis arba prievalgis bile kada.

Dilgėle.

Lynn, Mass.
Kaip Lynn'o Lietuviai Švente 

Lietuvos Nepriklausomybės 
Dieną

Susirinko geras būrys žmo
nių didelėj svetainėj. Pirmiau
siai publika išgirdo, kad 
Smetona kalbės francūzų. kal/» 
ba. Publika žingeidavo, kodėl 
ne lietuviškai, o apie tai nie
kas nepaaiškino. Atsidarius 
programai, buvo girdėt tos pa
čios dainos, kurias dainavom 
vestuvėse (“Aš pasėjau žalią 
rūtą,” “Bus mergelė mano”) 
jau 30 metų atgal. Jos tinka
mos vestuvių programai, bet 
atrodo, kad nelabai tinkamos 
užbaigti programą iš Lietuvos.

Kliubo pirm. A. Beržiulio- 
nis trumpai kalbėjo ir išsireiš
kė mintis, kad kol pasaulyje 
rūpės vien tik tautų kėlimas, 
o ne visų darbininkų gerovė, 
tol pasaulyje bus kraujo lie
jimas. Antras kalbėtojas T. 
Kilmonis, buvęs pasauliniam 
kare ir visko patyręs žmogus, 
ilgiau pakalbėjo. Kaip vienas, 
taip ir kitas, negyrė Lietuvos 
valdžios—liepė publikai ir 
kur tik galima, visur protes
tuoti prieš Smetoną ir jo smur
to valdžią, kuri kemša į ka
lėjimus nekaltus žmones, ir 
kad būt sušauktas Lietuvos 
seimas. Klausytojai tą parė
mė. Kiek buvo matyt, Lynn’o 
lietuviai myli būt Lietuvos pa
triotais, Mik nepatenkinti smur
to valdžia.

Viską Girdėjęs.
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Revoliucinis Krizis 
Brazilijoj

žmoniškas Išnaudojimas ir Paaštrėjusi Reakcija 
Iššaukė Sukilimą
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Rašo Barboza Mello
(Pabaiga)

Luis Carlos Prestes
A. N. L. pirmininkas 

vienas iš šių nepaprastų bran
genybių, kurios tik retkarčiais 
atsiranda žmonijos kartoje.

Turintis tvirtą savo širdyje 
kultūrą, inžinierius Luis Car
los Prestes, buvęs kariuome
nės kapitonas, išmestas už pra
šymą savo atsistatydinimo ir 
už atmetimą Vargo amnestijos 
1930 m.—yra geriausias stra
tegas tarp visų Brazilijos ge
nerolų.

Ištikrųjų yra generolas, ne 
iš šitų, kurie miršta lovoje, tą 
įrodė nepaprastoj odisėjoj 
“Columna Prestes,” 30,000 iš
vaikščiotų kilometrų po Bra
zilijos vidų, kuriam raudonos 
žvaigždės ant rankovės, (jas 
naudoja revoliuciniai genero
lai) buvo labai pilnai uždėtos.

Jo asmenybė yra užtektinai 
didelė, kad su pasididžiavimu 
pripildyti Brazilijos revoliuci
nės istorijos puslapius. Jo var
das yra vėliava, ir kaipo tokia 
plevėsuoja labai aukštai, ant 
A. N. L. stiebo.

Prestes yra nediskusuoja- 
mas vadas populiarės Brazili
jos revoliucijos. Jo nepaprasti 
gabumai, be jokių abejonių 
prives didžiules mases prie 
pergalės.

Integralistų Veikimas
Pirm A. N. L., Plinio Salga

do, remiamas Matarazzo ir ki
tų didžių kapitalistų auksu, 
taip pat klero, įkūrė “integra- 
listų akciją”,—fašizmą — ža- 
liamarškinę miliciją. Plinio pa
siskelbė “nacionaliu vadu,” gal 
būt bijodamas, kad kitas, ga
besnis už jį, nepaveržtų vy
resnybės. Tokiu būdu visi, ku
rie tik įstoja, prisiekia paklus
nybę “nacionaliam vadui.” ši
ta priesaika turi tapatumą 
Hitlerio ir Mussolinio priesai
kai.

Kruvini susirėmimai tarp fa
šistu ir antifašistų paeina nuo 
A. N. L. susitvėrimo. šituo no
rima pasakyti, kad masės jau 
buvo ant kojų kovoje prieš 
savo priešus, už savo socialius 
užkariavimus, kuriems grūmo
ja žaliamarškiniai su reakcijos 
pagalba.

Šimtas tūkstančių žalia- 
marškinių, kurie yra fašizmo 
nariais, kelia ovacijas Pliniui, 
jie yra visos Brazilijos inte- 
gralistai, yra elementas, su
mobilizuotas tarp nubiednėju- 
sios smulkios buržuazijos, 
tarp italijonų ir vokiečių, ku
rie yra šalininkai Italijos ir 
Vokietijos fašistiniams reži
mams, ir taip pat iš feodalės 
buržuazijos, šitokia forma jie 
sudaryti.

Kada jie turi daug pinigų, 
nes Plinio viešai patvirtino, 
kad integralizmas išleidžia 
800 kontų mėnesiui (175,000 
pesų mėn.), nemažas skaičius 
bedarbių patankina jų eiles. 
Šitie yra integralizmo elemen
tai. Ir ant galo, kad toki ele
mentai turėtų jų vertą “nacio- 
nalį vadą”, Plinio yra įtrauk
tas į apgavystes ant 1,200 kon- 

(280 tūkstančių pesų) kaip 
avoj Sao Paulo Raudonojo 

ryžiaus Tombolos (loterijos).
apgavyste remiantis “na-

■W,

yra

vesti kovą už savo labiausia 
jaučiamus reikalavimus; ir 
sindikatams vadovaujant už
kariauja gatves savo nepa
prastais streikiniais judėji
mais, kuriuose kovingumas iš- 
augština šitas kovas, nesulai
koma proletariato jėga paro
do ir tiesią kelią į galutiną sa
vo pasiliuosavimą.

Sukilimo jausmas jau buvo 
įsikūnijęs Copacabana odisė
joj 1922 m., antras 5 liepos 
Sao Paule ir didžiulėje eiseno
je skersai Brazilijos vidurį, 
nenugalėta ir garbinga “Co- 
lumna Prestes”, kuri iškovojo 
du ištisu metu ir vedė nemir
štamus mūšius. Revoliucijos 
liepsna apšvietė visus keturis 
plačiausios Brazilijos teritori
jos kraštus skelbiant 
aušrinę.

Masės yra ant kojų, 
kurie pasišventusiai
kraują už geresnę Braziliją, 
tie, kurie krito amžinai, bus 
tinkamai pagerbti savo pase
kėjų, tęsiančių jų darbą—ku
rie niekuomet nenusimena 
priekyje visų trukdymų—va
dovaujami proletariato ir visų 
gyvų jėgų diena iš dienos ga
mina turtus be jokio pelno, 
sukurs naują žmoniją, kurioje 
gerovė ir kultūra bus privile
gijomis visiems tiems, kas dir
ba, o ne valdančiai klasei.

naują

Tie, 
lieja

“ĮSTATYMAS MONSTRUO”
Fašistine Vargo valdžia, ne

vertinama doresnėj Brazilijos 
opinijoj ir vieninteliai remia
ma imperializmų,—prispaudė
jų ir biednintojų, simpatizan- 
tė Plinio Tombola “žaliamar- 
škiniams”—kruvinojom ban
dom, kuriuos sumaišo su poli
tine policija—gerai žinojo, 
kad A. N. L., L. C. Prestes va
dovaujama, sumobilizuotų vie
šą opiniją ir visas darbo ma
ses į antiimperialistinę ir an
tifašistinę kovą, ir kad trum
pame laike būtų sąlygose 
įvest populiarę revoliucinę 
valdžią.

Iš čia išėjo agonijoj esan
čios vyriausybės paskubini- 
mas, balandžio mėn. 1935 m. 
balsuoti “Nacionalio Saugumo 
Įstatymą,” gerai žinomą kai
po “Ley Monstruo”. Šitas įs
tatymas turi už tikslą duoti 
policijai pilniausias galimybes, 
tuo ją iškeliant virš judicialės 
ir įstatymdavystės galios. Yra 
legalizuota politinė policija. 
Yra valstybė viduje valsty
bės. Organizacijos su savo 
juridinėmis teisėmis gali būti 
policijos uždarytos. Ir taip 
pat gali suspenduoti arba vi
siškai uždaryti laikraštį. Mąs
tymo teisė ir plėtimas kultū
ros, nors ir ne del doktrinio 
naudojimo, galima nubausti 
nuo dviejų iki penkių metij 
kalėjimo, uždarant į vienutes. 
Profesoriai ir Universitetas 
taip-pat neišbėga nuo polici
nės kontrolės.

patvirtinimas paduotas parla
mentui. '
MASĖS PRIES INTEGRALIS- 

TŲ KONGRESĄ
Sąryšyj su vykdymu fašistų 

kongreso keliose Brazilijos 
vietose masės turėjo progos 
įrodyti savo nusistatymą prieš 
fašizmą ir užkariavo gatves, 
generaliniu streiku, sutruk
dau! kongreso susirinkimą.

Įvykiai Bahioj parodo tvir
tą masių nusistatymą kovai. 
60,000 šios Estados darbinin
kų išėjo streikam Plinio Tom
bola, kuris važiavo avionu iš 
Aeropostal, negalėjo nusileis
ti Šios provincijos laukuose. 
Avionas labai trumpam laikui 
nusileido vienam aerodrome, 
kur Plinio išlipo. Nei vienas 
viešbutis jam nesuteikė apsi
stojimo, iš priežasties viešbu
čių aptarnautojų sindikato 
spaudimo. Jis nuėjo ten, kur 
turėjo eiti: į San Antonio vie
nuolyną. Kongresas buvo pra
laimėtas, nes nei spauda jo 
nepaskelbė, ir nebuvo žinoma, 
kokioj vietoj turėjo įvykti. 
Paskutinėj valandoje didieji 
komerciantai užleido savo ko- 
mercialės asociacijos lokalį. 
Galų gale policijos apsuptas ir 
jos proteguojamas susirinko 
kongresas.

Gatvėse darbininkai kelis 
kartus turėjo susirėmimus su 
policija ir degutu užtepė visus 
integralistų plakatus.
STUDENTIJA IR KAMPANI

JA UŽ 50%
Augštesniųjų ir vidurinių 

mokyklų studijuojanti jaunuo
menė, jau keletas mėnesių vi
soje Brazilioje varė kampani- 

50% mo- 
tramyajųs, 
ir kinema-

studentijos 
karštai ir 
Studentai

ją už sumažinimą 
kestį už mokslą, 
gelžkelius, teatrus, 
tografus.

šie tuoj autiniai 
reikalavimai buvo 
energingai ginami,
didžiulėmis demonstracijomis 
išėjo į gatvę prieš policinius 
įsakymus, kad pareikšti savo 
obalsius ir išreikalauti sau pa
gerinimus.

Keliolika kartų smarkiai 
susirėmė su policija, kur yra 
žuvusių, iš abiejij pusių. Polici
ja, žvėriškai, nekuriais atve
jais panaudojo šautuvus ir 
kulkosvaidžius.

REVOLIUCINIS KRIZIS
Išdėjimas šių trumpai atpa

sakotų įvykių yra tikras įro
dymas masių solidarizacijos 
kovoje prieš imperializmą, 
reakciją ir fašizmą. Jau neeg
zistuoja centras. Arba yra 
kairėje arba dešinėje. Gatvi
niai susikirtimai beveik visose 
demonstracijose ir politiniuose 
darbininkų streikuose katego
riškai parodo, kad masių są
monėje jau noksta galios už
grobimo idėja.
LAISVINANTIS ŠAUKSMAS 

ŠIAURĖJ
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dirbate tuom laik, ir truputi 
daugiau uždirbat už bedarbį, 
bet esate gana išnaudojami 
bosų, kaip su darbo sąlygom, 
taip ir su algom. O jūsų dar
bas neužtikrintas. Bile kada 
jūsų šapos gali sustoti, tai ir 
vėl pasijusite bedarbių eilėse. 
Stokite visi į šią uniją. Padė
site sau ir mums, bedarbiams, 
o mes jums.

Mitingai laikomi Labor 
Temple, 21st 3-čios Ave., Rock 
Island, 111. Mitingai įvyksta 
kas ketvirtadienis kiekvieną 
savaitę.

Šių metų sausio mėnesį In- 
terborough subvemis ir iškel
tomis linijomis keliavo 73,- 
714,725 keleiviai. Transporta- 
cija padidėjus 1.24 nuošim
čiais virš pereito meto trans- 
portacijos.

JINAI SEKA

Jūsų Jonas.

Tai Italijos generolas Graziani, kurį ant savo 
pečių neša pavergti ethiopai. Fašisto šmotas 

nenori pėsčias eiti šlapiu keliu.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

Moline, III
W.P.A. Darbai ir Darbininkų 

Vargai; Organizavimasi 
Į Unijas

Kaip sako priežodis, “Buvo 
-buvo ir dugnas išpuvo,” taip 
mūsų visam Rock Island ka- 
untėj prie viešųjų darbų. Da 
pirmiau vis buvo šiek bei kiek 
pakenčiama. Bet dabar jau 
negalima veik toliau dirbti, 
jeigu nebus darbininkai susi
organizavę į uniją. Kaip per
eitam aprašyme “Laisvėje” 
minėjau, darbininką bosai 
skriaudžia, nusuka jam nors 
tą mažą dalelę, kurią gauna, 
$48 į mėnesį. Pirmiau d a mo
kėdavo nors už tas dienas, ne
tinkamas bjauriam ore, arba 
dideliam šaltyj dirbti. Dabar 
už tokias dienas nemoka. Pa
tys bosai siunčia namo, ir ne
moka. Bosų patvarkymas, kad 
tokias dienas turi kitu kartu tą 
mėnesį atidirbti, jei oras pave
lys ir lieka da dienų dirba
mų tą mėnesį. Mat, ant mū
sų. projekto dirbo virš 400 
asmenų, tai perskėlė per pusę, 
kad darbas eitų kasdieną; to
kiu būdu ir tų dienų neištenka 
už bjaurų orą išlikus atidirb
ti. Bet darbininkas jų patvar
kymu turi raportuotis ant dar
bo žėdną jam priklausančią 
dieną dirbti, ir važinėti į dar
bą, mokėt 10c. fėrą ant stryt- 
kario, o paskui ant privatiško 
buso 20c., nes darbo vieta 6 
mylios iš miesto. Į abi pusi 
pasidaro suvažinėjimas 60c. 
Mat, pirma pradėjus tuos dar
bus dirbti, tai da darbininkai 
turėjo šiokį bei kokį seną for- 
duką. Bet tokiu tolimu važinė
jimu, 
vėjo, 
nant, 
gyti,
pakėlė dvigubai. Mat, kapita- 
talas visuomet tunka darbinin
ko ir jo šeimos ašaromis, krau
ju ir prakaitu.

Darbininkai pradėjo reika
laut, kad jiems gražintų nu
suktus pinigus ir kad mokėtų 
už kiekvieną užsiraportavusią 
dieną, jeigu oras nevelija 
dirbti. Tokius bosai pra
dėjo mėtyti iš darbo, nes, 
anot bosų pareiškimo: kaip 
tai jūs drįstat ,buntą kelt' 
prieš valdžią, nes, esą, kiek 
gaunat taip kaip dovana. 
Na, draugai darbininkai, skai
tytojai, pamąstykit, kokia gra
ži “dovana”: darbininkas turi

išdirbti ant šalčio 10 žemiau 
zero, iki juostos sniege už $3 
į dieną 8 valandas reikia diria- 
ti, o 3 valandas ant kelio iš na
mų ir atgal, o dabartiniu lai
ku veža iki 6 mylių į laukus 
užverstu sniego keliu atdaram 
troke tokiam šaltyj! Pilnos li
goninės ir namų lovos darbi
ninkų nušalusiom kojom, ran
kom, ausim, ir veidais. To
kiem darbininkam nemoka jo
kios kompensacijos, nes, esą, 
darbininko kaltė, kad save da
vė sušaldyti. Gražus pasityčio
jimas, ar ne?

Darbininkai, negalėdami pa
kelti visti augščiau minėtų 
sunkenybių, sukruto organi
zuotis į uniją. Jau buvo pir
miau šaukta pora mitingų, kur 
padavė vardus virš 7 šimtai 
stot į uniją. 19 vasario buvo 
šaukta masinis mitingas, kad 
jstpjįpjo u^sįi^^ėį^4yrtzmė- 
.nešinių bus mokama po 25c. 
Ši organizacija yra po globa 
Troy City Federation of La
bor. Užsimokėjo įstojimą 
apie 50 narių. Kiti žadėjo už
simokėti kaip gaus ateinantį 
čekį, žinoma, nors mažas įs
tojimas, ir mėnesinės, bet kaip 
iš tokio uždarbio, tai ir yra 
gana gerai. Jeigu visi susira
šytų į uniją, tai mokestys su
grįžtų su kaupu, ir darbinin
ko darbo sąlygos pagerėtų. 
Čion dabar ir gera proga pri
sirašyti ir šapų darbininkam, 
netik WPA darbininkam. Jūs, 
šapos darbininkai, norint ir

8
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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Neuralgiškų

ir seni fordukai suside- 
o tokiam uždarbiui bū
tai kitą ir nemanyk įsi-

Buso savininkas fėrą
PAIN - EXPELLERIO

FRIEDA INESCORT 

naujausiame savo 
žymėjime, Samuel 
wyn veikale “The 

Angel”

pasi-
Gold-
Dark

sek’re- 
judžių 
geria

štai kur Hollywood’o 
tas! Didelė dauguma 
maloniųjų žvaigždžių 
pieną... nes pienas palaiko
jų gyvumą, nepridedamas svo
rio prie jų figūrų.

Jūs taipgi galite pasilaiky
ti geriausioj kibirkščiuojančioj 
sveikatoj, tuo pačiu-žygiu įri 
sukontroliuot savo svorį ge
riant pieną. O jeigu norėtu
mėte savo svorį moksliškai 
sumažint, pareikalaukite kny
gutės: “The Milky Way.” Ju- 
džių žvaigždžių valgiai. At
siųskite atvirutę su savo var
du ir adresu į: Bureau of 
Milk Publicity, Albany.

THE STATE OF NEW YORK

■ __________________
čionai is vadas” Plinio pakrikš
tytas Tombola.

’ * ■
Masės Ant Kojų

Revoliucinis masių pakili- 
kuriose “noksta susipra- 

galios užėmime,” yra 
loginė priemonė paeinanti 

nežmoniško darbininkų kla- 
!8 išnaudojimo ir išreiškimas 

javo nepasitenkinimo, suglau- 
džiant sindikales eiles, kad

Katedratikai ir studentai 
gali būti paimti iš mokyklos 
suolo, jeigu policija taip nu
stato. Jau pirm įstatymo bal
savimo, policija buvo sugrie
busi studentą ir paišytoją 
Tobias Warchawski, kad tuo- 
jaus nužudyti, žudymo vietoj 
Gavea. šitas kriminališkumas 
iššaukė didžiules viešas pro
testo demonstracijas, vadovau
jamas įžymių advokatų ir in
telektualų.

Kas link darbininkų, jo pa
ragrafai niekuo nesiskiria nuo 
Italijoj veikiančio Rocco Bau
džiamo Kodekso.

Ir kaip, kad būtų maža šio 
“Ley Monstruo” trumpu laiku 
įeis į vykdymą naujas Bau
džiamas Kodeksas, nes jau

Tik ką praėjusis revoliuci
nis judėjimas, iškilęs Brazili
jos šiaurės rytuose ir Rio de 
Janeire yra plačių masių šau
kimas laisvintis, kurios kenčia 
šimtmetinį išnaudojimą.

Yra šiaurės rytai, kurie pir
mieji sujudo. Recife, Natai ir 
Rio bus visuomet laisvų žmo
nių mintyje, tų vyrų., kurie 
pasišventė kovoti prieš vergi
ją ir kurie turi gabumus nu
versti priespaudos režimą ir 
įvesti savo valdžią, valdžią 
taikos ir darbo.

Šiaurės rytų ir šiaurės re
voliucinė tradicija ateina nuo 
pat imperijos laikų. Sujudimas 
“cabanos” mieste Para, bala- 
iada” mieste Maranhao, 1817 
m. Ecuadoriaus Confederacija 
Pernabuco mieste.

Recife, mano
miestas, kuris išvijo holandus, 
kuris nuvertė vadinamą Rosa 
ir Silva oligarchiją 1811 m.; 
kuris išvijo Estacio Coimdra 
ir jo sandraugus 1930 m.: ku
ris kovėsi su nepaprastu nar
sumu 1931 m. prieš Lima Ca- 
valcante ir ant galo, jis sukilo 
lapkričio paskutinėmis dieno-

mis prieš dabartinę valdžią.
Bet dar revoliucija nebaig

ta. šiaurės rytų šauksmas 
buvo išgirstas pietuose. Nar
sių jų kolumna, kuri susimetė 
į Brazilijos miškus, trumpu 
laiku įves savo populiarę val
džią, išsiplės šviesos spindu-

nenugalimas1 liai po visą kraštą, po visą 
plačią nacionalę teritoriją, su 
jėga ne nustelbiančia, bet vis 
auginančia revoliuviją.

Alianza Nacional Liberta- 
dora bus ta rodyklė, kuri or
ientuos linkui pergalės.

Iš castellano kalbos verte

(Iš “Dabarties”)

kuris suteikia greitą ir tikrą 
palengvinimą

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ nr-p 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

IŠ senų padarau
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
i Reikalui ' esant 
ir padidinu to- 

'kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.
STOKESJONAS

Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Wne 

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

512

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 adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis permainė savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

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

Rašo P. š.

Sudėjus miltus į sandėlį, užbaigus dar
bą, vakare einu į savo buveinę. Einant

* pro tam tikrą namą, mane kas pašaukė 
vardu ir liepė įeit vidun. Įėjau į didoką 
kambarį, kaip ir kokią raštinę. Ten su-

* kinėjosi keletas žmonių, buvo rusų sar
gybinis—policijantas. Tuoj iš kito kam
bario atėjo kokis tai rusų generolas ar 
kokis kitokis viršininkas ir paklausė, ar 
aš pavogiau penkis maišelius miltų. Aš,

* kaip drūtas, ginuosi. Jis man rėkia: 
“Nesigink geriau, nes čia yra žmogus, 
kuris matė, kai tu paleidai žemyn kelis 
maišus!” Aš vistiek ginuosi. Jau kad

» sakytų vieną maišelį, o dabar net penkis! 
Pasirodė, kad ne aš vienas vogiau.

Tas generolas išrodė smarkiai supykęs 
ir klausia manęs: “Ar tu žinai, kokis 
dabar laikas?” Žinau, atsakiau jam. 
“Ar tu žinai, kas tau bus už vogimą mil
tų?”—Žinau, atsakiau. “Tu būsi sušau
dytas!”—rėkia jis. Galiu būt sušaudy
tas, bet aš sakau, kad aš nevogiau, gi
nuosi aš. Tuo tarpu atėjo iš kito kam
bario kitas kokis viršininkėlis ir kažin 
kam paprašė mano tardytoją ateit kur 
tai kitan kambarin, matyt, svarbiu rei
kalu. Jis greit išėjo, man nieko nesakęs. 

•Aš pasilikau ir misliju, ką čia dabar da
ryt, kaip išsisukt. Stoviu ir laukiu pats 
nežinau ko. Tuo tarpu prieina prie ma
nęs ten buvęs sargybinis ir klausia, ko
kios tautos aš esu? Lietuvis, sakau. Jis 

i sako: “ir aš lietuvis.” Ir jis greit man 
sako: “Tu papuolei bėdon, tave matė 
vagiant miltus. Gali būt sušaudytas. 
Štai ką aš pasakysiu: tu dar neesi po 
areštu, o man niekas neprisakė tave ser
gėt, tai neškis laukan pro šitas duris ir 
bėk kaip drūtas; geriausiai bėk į anglų 
buveinę ir pasakyk, kad tave apvogė, pa
vogė dokumentus.”

Nors man dar reikėjo grįžt prie laivų 
pasiimt paltas, ir kiti daiktai, bet tur
ėjau visko atsižadėt: leidausi gatve su 
vienu žiponėliu prie anglų.

• Kadangi aš mokėjau neblogai angliš
kai kalbėt, tai po mažo klausinėjimo, an
glai oficieriai mane priėmė į barakus ir 
pristatė prie drapanų išdavimo; vėliau 
priskyrė prie sanitarų. Būdamas prie 
sanitarų, visad laikiausi arti kariuome
nės, ir, žinoma, arti fronto. Archangels
ką palikau. Sulaukus žiemos, mane pa
statė prie transporto.

• Pirmas Pajutimas Bolševikų Ugnies
Atsidūriau labai toli nuo Archangels

ko. Atėjo antra žiema. Vieną dieną 
man reikėjo važiuot rogėmis su trans
portu—vežt į frontą amuniciją. Važiuot 
reikėjo kelios dešimtys viorstų. Viso bu
vo 80 rogių. Pirm mūsų abazo jojo ang
las leitenantas; jis jojo kiek pirmiau ir 
atydžiai žvalgėsi į visas puses, nes ten

• visur pasirodydavo partizanai ir pulda
vo transportus. Važiuojam sau ramiai, 
šnekučiuojamės, daužom kojas į roges, 
kaip pajuntam šaltį. Pavakare priva
žiavome kaimą, Malaja Beriozina. Pir
myn už kaimo matėsi netoli giria; iki 
fronto dar buvo arti desėtkas viorstų. 
Aš buvau paskutinėj dalyj abazo. Pir
mutiniai jau buvo išvažiavę iš kaimo, o 
mūsų galas dar kaime buvo. Tik štai 
klausome, kad terška šautuvų ir, rodos, 
kulkasvaidžių ugnis iš girios... Pir
miausiai krito leitenanto arklys. Leite
nantas greit šoko ir suriko grįžt atgal. 
Pasidarė didelis sumišimas; visi išsigan
dome; besigrįždami atgal ne vienas ap
virto. Leitenantas užšoko ant vienų ro
gių, atsigulė ir vis rėkia: “Hurry up 
back!” (Greičiau atgal!) O čia šautu
vai iš miško tarškia, kulkos zvimbia, at
simuša kai kada į mūsų roges, o dau
giausiai į namų sienas ir net į langus. 
Kaimiečiai irgi persigando ir bėgo lauk 
iš stubų.

Taip mes ir ištrūkom nei vienas neuž
muštas. Tiesa, nekuriem įsmigo kulkos 
kai kur, bet nelabai sužeidė: storai bu
vome apsivilkę, o šaudė iš toli, tai del to 
ir išlikom gyvi,—tik leitenanto arklys 
paliko už kaimo pašautas.

Nusivedė Pulką ir Negrįžo
Būvant man prie transporto, tankiai 

prisieidavo būt visai arti fronto. Prisi
eidavo kalbėt su baltųjų kareiviais, kurie

susidėjo iš įvairių šalių karo likučių ir 
kitokių. Teko matyt daug čechoslovakų, 
italų ir lenkų,—jie vis kariavo prieš bol
ševikus. Pasiteiravus, kodėl jie kariau
ja, ar savo noru vargsta, gauni atsaky
mu, kad kaip pirmiau, taip dabar jie pri
versti kariaut. Retai kurį sutikdavai, 
kad pritartų baltiesiems, ypač Kolčakui. 
Anglų ir amerikonų taipgi nekęsdavo. 
Mat, anglai gudrūs, kur papuoli po jų 
komanda, tai į pavojingiausias vietas jie 
niekad neina pirmi, bet vis siunčia vie
tinius. Amerikonai taipgi tik slapstyda- 
vosi, o kariaut labai nenorėjo. Tų matė 
ir kolčakiniai oficieriai, bet jie neturėjo 
teisės duot įsakymus anglam bei ameri
konam. Gi vietiniai gyventojai visai ne
kentė kaip savųjų-caristų, taip ir atėjū
nų aliantų. Kaimuose pasilikę buvo tik 
seniai, jaunieji išsislapstė kaipo partiza
nai, kurių labai bijojo anglai ir ameri
kiečiai.

Vieną kartą atskrido nuo bolševikų 
pusės orlaivis ir nusileido šioj pusėj 
fronto, kur buvo anglų štabas apsisto
jęs. Jį greit apsupo ir suėmė. Pasirodė 
apie 30 metų vyras, mokąs susikalbėt an
gliškai. Jis pasisakė anglam, kad pabė
go nuo bolševikų, nes jo sąžinė nepaveli
ja jam raudoniesiem tarnaut. Pasisakė, 
kad jis kilęs iš augštos giminės, lankęs 
anglų mokyklas. Parodė visokių planų 
iš bolševikų pusės ir užreiškė, kad jis 
daugiau neis bolševikam tarnaut,—da
rykit su juo ką norit; jei priimsit, stosiu 
jūsų armijon...

Jam pasisekė anglus pertikrint. Jį lai
kė prie savęs kaipo kokį informatorių. 
Jis papasakojo, kur bolševikai stiprūs, o 
kur ne. Ir taip, laikui bėgant, jis net ta
po vadu ėjime ant bolševikų.

Vieną kartą kolčakiniai su anglais ren
gėsi užimt bolševikų pozicijas, kur buvo 
kokia tai gelžkelio stotis. Nuo mūs bu
veinės frontas buvo už apie desėtko vior- 
stų. Ataką vest apsiėmė minėtas bolše
vikų pabėgėlis, nes jis, mat, viską ten ge
rai žinojo. Jis užtikrino, kad netikėtu 
bolševikam užpuolimu atims stotį ir pa
ims daug bolševikų nelaisvėn, jei jie gra
žiuoju pasiduos. Del šio žygio tapo su
organizuota kareivių pulkas—apie 5-6 
šimtai. Iš vakaro viską gerai sutvarkė, 
prigatavojo kelis vežimus su amunicija 
ir kulkasvaidžiais, ir apie pusnaktį leisis 
į frontą taip, kad auštant padaryt neti
kėtą puolimą ant bolševikų. <

Kareivius vedė keli oficieriai su bolše
viku pabėgėliu priešakyje, kaipo žvalgu. 
Pasilikus karinė vyriausybė tikėjosi 
gaut pranešimų iš šio žygio dar pirm 
saulės užtekėjimo. Laukia. Saulė jau 
patekėjo,—laukia... Jau eina į pusdie
nį, o nuo fronto nėra jokios žinios. Siun
čia žvalgus, gal tie ką sužinos. Po kelių 
valandų sugrįžo žvalgai ir pranešė, kad 
toj apielinkėj bolševikai kaip buvo, taip 
ir dabar yra. Stotis vis dar bolševikų 
rankose.

Taip ir išsivedė tas bolševikų pabėgė
lis kelis šimtus gerai ginkluotų kareivių 
su nemažu kiekiu amunicijos. Visi din
go kaip jūrėse... Mūšių gi nebuvo gir
dėtis. Paskiau anglai susiprato, kad nu
duotas pabėgėlis iškirto šposą: atskrido, 
pagyveno, daug ką sužinojo ir grįžo at
gal su dideliu būriu kareivių 1

Kaip Keli Bolševikai Atėmė iš Anglų 
Maistą ir Nuginklavo Juos

Pavasario laiku, tikrai neatmenu, ge
gužės ar birželio mėnesyj, aš dirbau prie 
statymo ligoninės netoli fronto. Nebu
vo tai tikra ligoninė, bet laikinam naudo
jimui, kaip ir kokie barakai. Tai buvo 
kaime Bolšaja Beriozina, apie 8 viorstai 
nuo tų laikų buvusio fronto. Abiejuose 
kaimo galuose buvo pastatyti sargai, 
kad kartais neįsibriautų kokie partiza
nai. Barakai buvo jau beveik užbaigti, 
tik langų dar nebuvo.'

Buvo pietų laikas. Apie 200 anglų 
kareivių valgė pietus; kartu valgėm ir 
mes, dirbantieji prie statybos. Valgėm 
daugiausiai iš blekinių (kenų) maistą. 
Kareiviai šautuvus buvo sustatę prie sie
nos, o revolverius prie savęs turėjo. Vi
si valgom ir pasakojamės vieni kitiem 
įvairius nuotikius šioje avantiūroje.

(Daugiau bus)

Cambridge, Mass

įspūdžiai Iš Drg. J. Omano 
Prakalbų

Prakalbos įvyko 18 vasario 
Stašių Svetainėj. Jas surengė 
ALDLD 8-ta kuopa. Prakalbos 
nusisekė gerai; žmonių atsi
lankė gana gražus būrelis. 
Jeigu ne toks žiaurus oras, 
tai tą vakarą gal būt buvę ir 
daugiaus.

Vieną dalyką aš pastebė
jau, tai kad Cambridge jau
nuoliai nepajėgia išsijudinti į 
dalyvavimą parengimuose ir 
į šį parengimą atsilankė ne
daug. Rodos, pastarasis pa
rengimas vien tik ir buvo skir
tas jaunuoliams, nes buvo 2 
jaunuoliai kalbėtojai: B. Sta- 
šiutė, vietinė ir J. Orman iš 
New Yorko. Taipgi buvo gra
ži muzikališka programa, ku
rią irgi išpildė jaunuoliai. 
Ačiū seserim Malinauskiu- 
tėms, kad jos apsiėmė pa
skambinti, bet jos dar pasi
kvietė ir daugiau jaunuolių 
muzikantų, kurie žavėjo atsi
lankiusius gražiomis meliodi- 
jomis. Komisija taria širdingai 
ačiū ir ateityje jums už tai 
atsilygins, nors ir nepilnai.

Dabar turiu tarti keletą žo
džių kas link drg. B. Stašiu- 
tės. Aš jąją pirmą kartą gir
dėjau kalbant ir likau nuste
bintas. Jinai turi gerą balsą 
ir daug drąsos pirmą kartą at
sistoti prieš publiką. Reikia 
pasakyt, kad pas daugelį pra
dinių kalbėtojų trūksta tokios 
drąsos. B. Stašiutei dėlto ir 
sekėsi kalbėti. Jeigu jinai la
vinsis toliaus kalbėtojauti, ji
nai bus labai gera kalbėtoja. 
Už tai. tenka pagirti ir pa
sveikinti kaip kalbėtoją, taip 
ir jos tėvelius, kurie taip pa
vyzdingai ją mokina.

Dar turiu priminti, kad 
drg. Stašiai turi dar vieną 
dukterį—rodos Ona Stašiutė— 
ji daug darbuojasi mūsų, ju
dėjime. Jinai taipgi gali kal
bėti. Kitą syk mes pasisteng
sime ir jąją išgirsti.

Drg. J. Orman visus nuste
bino gražia lietuviška kalba. 
Jis kalbėjo apie Lietuvą ir 
Sovietų Sąjungą, palyginda
mas skirtumus tarp Lietuvos 
fašistų valdžios veikimą, ir 
Sovietų darbininkų veikimą, 
vietoms padarydamas publi
kai gardaus juoko. Pertrau
koj buvo renkamos aukos del 
Agitacijos Fondo, Surinkta 
$3.91. Komisija žadėjo dapil- 
dyt iki 5 dolerių ir pasiųsti 
kur priguli.

Šiomis dienomis pasimirė 
drg. Povilas žaluba, buvęs 
senas “Laisvės” skaitytojas ir 
ALDLD 8-tos kuopos narys, 
nors pastaruoju laiku nepri
klausė prie kuopos. Tam gal 
susidarė keletas priežasčių, 
kaip tai: bedarbė, sukišimas 
sunkiai uždirbtų centų į du 
namu, sunkus darbas prie 
Welfare prie akmenų. Gal ir 
atsiradimas opozicijos 
kos) jį 
traukė, 
draugų 
suomet
se parengimuose 
užsispyrėlis. Povilas prie dar
bo sušalo ir iš to išsivystė 
plaučių, uždegimas ir pasirgęs 
keletą dienų — mirė. Povilas 
žaluba paliko dideliam nuliu-1 
dime savo draugę moterį ir sū
nų—apie 18 metų jaunuolį. 
Aš nuo savęs pareiškiu dide
lę užuojautą likusiems, o Po
vilui—ilsėtis ramiai šios šalies 
žemelėje.

(sklo- 
nuo priklausymo uti
nes jis turėjo gerų 
opozicijoj, bet jis vi- 
dalyvaudavo visokiuo- 

ir nebuvo

Puslap:i s
Kiekvienas Užsitraukimas Maziau

Copyright 1936, The American Tobacco Company

LENGVAS UZSIRŪKYMAS

IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO
Luckies yra mažiau rūgštūs. Vienas iš Tyri
nėjimo Skyriaus vyriausių pasiekimų išvysty
me LENGVO UŽS1RŪKYMO yra privatinis 
Lucky Strike procesas, “IT’S TOASTED”. 
Sis pirni-kaitinąs procesas augstcsnemis tem
peratūromis susideda iš keturių pamatinių

Luckies yra mažiau rūgštūs

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretais

New York

* Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrinčjimo Grupių

laipsnių, kurie apima rūpestingai kontroliuo
jamus temperatūros laipsniavimus. Pašalina
ma nepageidaujamų sudėtinių dalių kiekiai. 
Pasėkoj, todėl, šis pirm-kaitinimo būdas 
augštesnėmis temperatūromis sudaro užbaigą 
arba galutiną Įvykdymą sutaisymo ir išsisto- 
vėjimo procesų.

"ITS TOASTED"

Avė. Po susirinkimo Dr. Kaškiaų-. 
čius skaitys labai įdomią prelekciją. 
Visi dalyvaukite.

Sek r. Tylii^iaa, 
(48-49)

Nesenai padaryti cheminiai 
bandymai parodo*, jog kiti 
populiarūs cigaretų išdirbi
niai turi rūgštume perviršių 
nuo 53% iki 100% daugiau 

negu Lucky Strike.

Jūsų gerklės apsauga - prieš knitėjimus 
-prieš kosulį

Kunigas Turi šelpti Savo 
Nuskriaustą Merginą

Šiaulių apygardos teismas š. 
m. sausio 1 d. priteisė, kad šal
tinių parapijos kunigas Jonas 
Pranys turi mokėti buvusiai 
klebonijos tarnaitei Gudzins- 
kaitei po 30 litų per mėnesį iš- 
jlaikymui kūdikio, kurį jis jai 
Į prigyveno. Tą pensiją kunigas 
turės mokėt, iki kūdikiui sukaks 
17 metų amžiaus.

Dar biskis kas link Povilo 
laidotuvių. Nors jis buvo lais
vas žmogus, vienok liko palai
dotas su visais bažnytiniais 
burtais. Kaip tas atsitiko, tai( 
tikrai negaliu pasakyti, žino-, 
damas tik tiek, kad ir jojo mo-1 
teris buvo laisva.

Aš manau, kad Povilui ne
buvo patarnauta taip, kaip jis 
gyvendamas mislino, kad jis 
gaus laisvą patarnavimą. (

Vienas iš Draugų.

SKAITYK “LAISVĘ”
IR KITIEMS UŽRAŠYK.

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 1 d. kovo, 341 W. Market 
St. pradžia 2 vai. po pietų. Visi na
riai malonėkite dalyvauti, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstyti. At
siveskite ir naujų narių.

O r g. D. P.
(48-49)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. ir T.D.A. kuopa ben

drai laikys susirinkimą penktadienį 
28 d. vasario, 7:30 vai. vakare, šv. 
Jurgio svetainėje, 180

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

įvyks nedėlioj 1 d. kovo, 10 vai. ryt<>, 
Bakanausko svetainėje, 62 Lafayette 
St. Visi nariai malonėkite dalyvauti; 
nes turim daug svarbių, dalykų ap
svarstyti, taipgi atsiveskite naujų 
narių. Jį

Fin. Rašt. J. Matsčiunas.
(47-48) <

Juozas 
Kavaliauskas

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 z 

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.
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Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue
tnrpo 12th ir 13th Sts., N. snr

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS

merginos-mote-mo-

susi rinkimą šį

Įteiktas Naujas Bilius

ir

Skilo Kolegijos Grupė
kaipo po

SUSIRINKIMAIk

Scottsboro Konferencija

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

nesveikumas bus jums išaiš-

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI ASMENIUI

buvusioje 
iškelti kal- 
papirkimą

en- 
pa-

tą žino. Jo tolimesnis vedi
mas tos bylos įrodo jo netin
kamumą ofisui, ir mes remsi
me bile judėjimą už jo praša- 
nimą.”

Brooklyn© Darbininkiškų 
Organizacijų Parengimų 

Komitetas

BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių 54 skyriaus mėnesinis 

susirinkimas įvyks trečiadienį, 26 d. 
vasario, 7:30 vai. vakare, L. A. Pil. 
Kliubo salėje, 80 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. Visi dalyvaukit, nes yra 
daug svarbių dalykų apkalbėjimui.

K. Nečiunskas.

Išlygos Yra Prieinamos
Tyrimai, Laboratoriniai Iš- 

X-spinduIiai, Serumų ir 
Čiopų 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.

po to,

14, rengia Brooklyn© Darb. 
Ulmer 

June 28, ALDLD 2 apskr. ir 
apskr. rengia piknikų. Crystal 

Eagle Rock, West Orange,

di
Works 

ir 
del

Dainuos Alekas Velička, Lillian Kavaliauskaitė 
ir Aldona Klimaite

Šokiams Grieš Keturių Kavalką Orkestrą

Visom darbininkiškom organizaci
jom Brooklyno, New Yorko ir New 
Jersey. Prašome visų organizacijų, 
kad nerengtų piknikų ant šių dienų. 
June 
Org. Parengimų Komitetas 
Park.
3-čio 
Lake, 
N. J.

Antro apskričio piknikas įvyks 16 
d. August, Vauxhall Rd., Union, N. J. 
šalę Burnett Ave.

J. RiLseckas.
(48-50)

PARDAVIMAI
Parsiduoda laikrodžių krautuvė. 

Per 13 metų išdirbta vieta, ir geras 
pragyvenimas galima padaryti, ge
rais ir blogais laikais. Pardavikas 
serga ir negali prižiūrėti savo biz.nio, 
todėl nori greit parduoti, ir už labai 
žemą kainą. Būkite pirmas—pasi
naudokite taip puikia proga. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės seka
mai: V. Januška, 127-17 Liberty 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

(48-50)
Parsiduoda bučerne-grosernė už 

labai prieinamą kainą\ Vieta apgy
venta lietuviais ir galima gerą pra
gyvenimą padaryti. Atsišaukite grei
tai sekamu antrašu: 339 Wythe 
Ave., kampas So. 3rd St.

(48-50)

PAJIEŠKOJIMAI
Ona Džiugienė pajieško savo vyro 

Vincento Džiugo; išvažiavo 1907 m. 
j Shenandoah, Pa. Jei kas žinote, 
malonėkite pranešti šiuo antrašu. J. 
Pocius, 748 W. 33rd1 St., Chicago, Ill.

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) ’

■X-i.; j ■

PARENGIMAI

Trėčiad., Vasario 26, 1936

Persvarstys Goldbando 
Deportacijos Bylą TDA Remia Kampaniją 

Už Išmetimą Geoghano
Surado Druckmano 
Bylos Fondą

BROOKLYN, N. Y.
Martin Luther Draugystės 

atsibus
(April),

N. Y.
po pie- 
birželio

, Glendale.
organizacijų

Dr.
ineti] Jubilėjans vakarienė 
nedėlioję, 26 d. balandžio 
147 Thames St. Brooklyn, 
Įžanga $1.00. Pradžia 4 vai. 
tų. Piknikas Įvyks 21 d. 
(June) Hoffman Park 
Draugystė prašo kitų 
nieko tų diena nerengti.

(48-50)

80 HUDSON COAL

Sol Goldband, kuris yra su
laikytas deportavimui fašisti
nei Lenkijon, gavo iš Darbo 
Department© Pernagrinėjimų 
Tarybos pranešimą, kad minė
ta taryba persvarstys jo bylą. 
Tas žygis pripažįstama atsiek
tu dėka audrai protestų nuo 
liberališkų organizacijų.

Goldband dabar yra 2
tų. Jis legaliai pribuvo šion 
šalin 1929 metais ir yra vedęs 
Amerikoj gimusią žmoną. Jis 
yra nariu Boot and Shoe Wor
kers Unijos, kuri yra dalimi 
ĄF of L. Laike generalio 
streiko 1933 metais jis buvo 
sumuštas, areštuotas be va- 
ranto ir sulaikytas deportavi
mui, kaltinimu, kad jis pri
klausąs Jaunų Komunistų Ly
goj.
; Lenkijoj Goldband buvo ži
nomas, kaipo priklausantis 
priešfašistinėse grupėse, ku
rios dabar yra nelegalės. 1^-
Daug jo draugų randasi Len
kijos koncentracijos kempėse. 
Jam gręsia pavojus dar labiau 
dėlto, kad jis yra žydų tau
tybės, nes fašistinė valdžia pa
staruoju laiku išleido eilę dek
retų ir ten vedamos rasinės 
riaušės prieš žydus.
• Ateivių Gynimo Komitetas 
veda kovą už teisę nuolat 
Goldbandui a p s i g y v e nimo 
Jungtinėse Valstijose 
politiniam pabėgėliui.

Primindamas brutališką per
sekiojimą Clyde Allen, atsisa
kymą tyrinėti nužudymą per 
policiją Aubrey Knight perei
tą metą ir suktybes Druckma
no žudystės byloje, Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
New Yorko Distriktas pareiš
kė, kad jis rems kampaniją 
už išmetimą W. F. II. Geogh
ano iš distrikto prokuroro vie
tos. Pareiškime sakoma:

Lietuvių Merginy-Moterp 
Susirinkimas

Brooklyn© ir jo visų prie
miesčių, taipgi Great Necko ir 
jo apielinkės 
rys kviečiamos skaitlingai su
sirinkti į savo
ketvirtadienį, 27 vasario. Su
sirinkimas šaukiamas svar
biausia tikslu apsvarstyti 8-tos 
Kovo minėjimą ir rytinių val
stijų Lietuvių Moterų Suvažia
vimo reikalus.

Pradėta tyrinėti 
Druckmano byloje 
tinimai, kad per 
pirmam teisme buvę išteisinti
Luckmanai, įtarti Druckmano 
nužudyme. Dabar surasta, kad 
didžiulė $175,0(70 suma buvu
si sukelta “gynimui” trijų kal
tinamų. Antrajam teisme du 
Luckmanai ir jų bendras Tiuli 
tapo nuteisti 20 metų kalėji
mo.

Tyrinėtojai surado, kad ta 
suma buvusi tiesioginiai Luck- 
manams paskolinta per drau
gą, o už tą paskolą išduoti 
morgičiai ant Luckmanų nuo
savybės.

357 Flatbush Ave. Brooklyn, N.Y.
Pirkite nub 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 . $|Q.5O
STERLING 3-4700 "• Nut 1

Miesto Valytojai Laimėjo 
ligą Kovą

Draiveriai ir šlavikai laimė- 
~*Jo mokestį už viršlaikį ir sek
madienius po ilgų reikalavimų 
ii*’derybų. Laimėjimą paskel
bė Bendra Taryba po užbaig
tų derybų tarp LaGuardijos ir 
Louis Waldman, unijos advo
kato. Derybos tęsėsi virš me-

• _________
K

Prasidėjo Crempu Žudeikų
Depučiu Teismas

Elizabethe pereitą pirma
dienį tapo išrinkti prisaikintie- 
ji teisėjai, kurie spręs Gaso ir 
Elektros Kompanijos žudeikų 
bylą. Byloje kaltinamaisiais 
yra keturi deputes, kurie nu
šovė Mrs. Crempą jos farmo- 
je pereitą rugsėjį. Ten pat bu
vo pašautas jos vyras John 
Crempa ir suareštuotas sykiu 
su sūnum ir dukterim. 
^2 » »—-Skerdynė įvyko iš priežas
ties ilgus metus besitęsiančios 
kovos tarp kompanijos ir 
Crempos. Kompanija norėjo 
pravesti ir pravedė prievarta 
savo linijas per Crempos že
mę. Crempa priešinosi kom
panijos užmačioms.

“Tas žmogus kartkartėmis 
įrodė, kad jis netinka tai vie
tai. Clyde Allen byloje jis 
naudojo savo ofisą tikslu su- 
frėmuoti nekaltą bedarbį neg
rą.

“Visi įrodymai prieš Allen, 
matomai, buvo padaryti, kad 
parodyti policijos pasidarbavi
mą ir patenkinti geltonosios 
spaudos reikalavimus rasti au
ką atsakymui už “plaktukihin- 
ko” blogdarybes.

“Kada Aubrey Knight tapo 
nužudytas per policistą kovo 
mėnesį, 1935 metų, Geogha- 
nas atsisakė pravesti tyrimą. 
Kada jam pranešta, jog ma
joras LaGuardia įsakė praves
ti viešą kvotimą, tai Geogha- 
nas atsakė, kad ‘ne majoras, 
bet aš vedu šį ofisą.’ Jis no
rėjo pravesti slaptą kvotimą, 
pasišaukdamas liudininkus 
vieną atskirai.

“Nors Geoghanas yra 
ergingas savo pastangose
siųsti nekaltą Clyde Allen į 
kalėjimą visam amžiui, taipgi 
įkalinti May’s streikierius, ta- 
čiaus jo vedimas tikrosios kri- 
minalybės bylos, Druckmano 
žudystės, buvo toks nenorus ir 
netikęs, kad nors kaltinamieji 
rasti raudonomis rankomis su 
Druckmano kūnu, bet Geogha
no perstatymas prisaikintie- 
siems teisėjams buvo taip silp
nas, kad nesurado apkaltini
mų. Tai tik prasidėjus rinki
mų kampanijai Geoghano po
litinis priešas McGoldrick at
naujino bylą ir padarė ją kam
panijos ©balsiu, kad distrikto 
prokuroras nieko nedarė apie 
žmogžudystę.

“Geoghano pasiryžimas pa
sirodo tik tada, kada eina kal
ba apie nekaltą negrą arba 
kada vyrai ir moterys išeina į 
streiką už geresnes gyvenimo 
sąlygas. Clyde Allen dabar 
laukia naujo teismo. Jo pir
masis pasmerkimas buvo pa
keistas techniškumu
kaip Tarpt. Darb. Apsigyni
mas paėmė vesti jo kovą. Vi
si daviniai rodo, kad Geogha
nas yra pasiryžęs nuteisti Al
len nežiūrint įrodymų. Turi
mais faktais Allen turėtų būti 
tuojaus paliuosuoias. Prieš jį 
nėra legalės bylos. Geoghanas

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

šokiai prasidės 6 va)., programa—9 vai. vakare

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

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

Kaip žinia, Lietuvių Mote
rų SuvažiaVimas įvyks 4 ba
landžio, Brooklyne 
mums, Brooklyn© 
kės moterims, už 
šia tinkamai prie 
prisirengti, kaip

Užtat 
ir apielin- 

vis svarbiau- 
suvažiavimo 
delegatėmis,

taip ir techniškai, kadangi 
mums teks pareiga priėmimo 
delegačių. Turėsimo ir kitų 
svarbių, reikalų.

Skaičiusios šią žinią, pra
šomos pranešti apie susirinki
mą savo draugėms ir pažįsta
moms.

ALDLD 2-ro Apskričio 
Brooklyn© Moterų 

Komitetas.

Ligonbučių Daktarų Prak- 
tikantų Taryba praneša, kad 
valstijos seimeliu įneštas bi
lius, žinomas kaipo Assembly 
No. 1065, Int. 988. Tas bilius 
siūlomas pataisa prie Darbi
ninkų Kompensacijos Akto. 
Bilius nusako, kad ir daktarai 
praktikantai galėtų naudotis 
akte nusakytom teisėm. Ta
ryba prašo darbininkų organi
zacijas raginti savo asembli- 
manus remti tą bilių.

Cortlrtndt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau 
38 Park How, opponitc City Ball 

NEW YOKE, N. Y.
RooinH 405-6-7

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo 
Įstaiga

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš
valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.— 
HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
ir šaknelių, kurių New Yorko Miesto Sveikatos Sky
rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš
valymui ir sutvarkymui pajrusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

Kova už Laisvę Minties 
Teatruose

Pastaruoju laiku iškilo 
dėlės diskusijos tarp 
Progress Administracijos 
Civilių Laisvių Unijos
WPA uždraudimo lošti veika
lą “Ethiopija”. WPA savo 
cenzūrą pateisino tuo, būk 
veikalas galėjęs “užgaut už
sienio tautą.”

Civilių Laisvių Unija viena
me iš savo pareiškimų sako :

“Teatras, nežiūrint nepri
klausomas ar palaikomas val
džios lėšomis, privalo turėt tą 
pačią laisvę išsireikšti, kaip 
kad dabar turi laikraščiai. 
Mes priešingi bile kokiai po
litinei cenzūrai, paremtai bai
me įžeisti užsienio diktatorių 
ar vieną iš savo politinių par
tijų, kaip Broadwės scenoje, 
taip ir WPA teatrų projektuo
se.”

Šaukiama viso miesto orga
nizacijų konferencija, kuri tu
rės apsvarstyti ir priimti pla
nus tolimesniam vedimui Scot
tsboro gynimo kampanijos. 
Dabar byla įžengia į šeštą me
tą. Jinai būtų senai užmirš
ta, Scottsboro jaunuoliai būtų 
nužudyti ir kaulai sutrūniję, 
jei ne Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo pradėta ir ma
sių darbininkų ir kitų laisvę 
ir teisybę mylinčių žmonių pa
remta kova už jų paliuosavi- 
ma. >

Bet kova nebaigta, ją rei
kia vesti tolyn ir stiprinti, to
dėl Scottsboro Gynimo Komi
tetas šaukia plačią konferen
ciją 4 balandžio, viešbutyje 
Delano, 108 W. 43rd St. Orga
nizacijoms dabar laikas reng
tis ir išrinkti delegatus kovo 
mėnesio susirinkimuose.

Kad geriau prisitaikinti prie 
veikimo susiedijos pamatais, 
Darbininkų Kliubai padarė 
didelių pakaitų savo organi
zacijos formose, įstatuose ir 
veikime. Dabar vadinsis Su
siedijos Kliubų Lyga. Galuti
nai bus persitvarkyta konfe
rencijoj, kurią turės 21-22 ko
vo.

Progresyvių studentų ir mo
kslininkų kova už prašalinimą 
iš New Yorko Miesto Kolegi
jos prezidentystės Fredrick 
Robinsoną, padalino Phi Beta 
Kappa narius į dvi kempes. 
Progresyviai pasiūlė prašalin
ti Robinsoną kaipo reakcinį 
biurokratą. Iškilo aštri kova, 
kurios pasekmėje atskilo iš tos 
organizacijos grupė Robinsono 
šalininku.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kištų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų ph tų. 
Teikiam nemokamai vėliaus os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

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

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

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

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

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

NAUJOJE VIETOJE

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

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




