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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekm idienių

KRISLAI
Drg. Browderio Kalba 

per Radio ir Fašistai.
Glosto žmogžudžius.
Nazių Karštos Viltys.
Estija, Ispanija ir Kt.

Rfršo S. LAISVIEMS

kaip tik New Yorko Times’e 
pasirodė pranešimas, jog Ko
munistų Partijos generalis sek
retorius Earl Browder kalbės 
per Columbia Broadcasting 
Kompanijos radio, šį ketvirta
dienį, tuojau fašistinės širšės 
ėmė zirzti, kad Columbia radio 
atšauktų leidimą jam kalbėti.

Protesto telegramas mušė | 
tai radio kompanijai fašistinė 
Liberty Lyga, automobilių fab
rikantas Fordas, fašistai Ame
rikonų Legiono oficieriai ir kiti 
žodžio laisvės priešai darbinin
kams.

SCRANTON, Pa., vas.,29. 
—Sustreikavo visi 76 moky
tojai Jessup miestelio vie
šųjų mokyklų. Reikalauja 
atmokėt jiems $50,000 už- 

• Mes, iš savo pusės, todėl, ne vilktų algų.
vien taip sau turime laukti ket-l__
virtadienio vakaro 10:45-11:00 
vai., kada drg. Browder aiškins 
milionams žmonių apie komu
nizmą. Mes turime siųsti tele
gramas Columbia Broadcasting 
Company’jai, New York, reika
laudami, kad neatšauktų jo kal
bos.

Japonijos imperatorius Hi
rohito ir senieji armijos vadai 
tik su šilkinėmis pirštinaitėmis 
čiupinėja būrį sukilusių fašisti
nių karininkų.

Tie karininkai nužudė tris 
augštus valdžios narius; nuo 
trečiadienio iki šeštadienio lai
kė užėmę sostinės Tokio centrą; 
stengėsi įvest fašistiniai-kariš- 
ką diktatūrą šalyje ir traukt 
karan prieš Sovietų Sąjungą.

Jeigu kiti armijos vadai ir 
imperatorius su savo artimai
siais būtų tikrai priešingi to
kioms užmačioms, jie būtų ga
lėję tuojaus sukriušint tą va
dinamą “jaunųjų karininkų” 
sukilimą. Bet jie tik nuolai
džiai derėjosi su fašistais ir ne
paleido į tuos žmogžudžius nei 
vieno šūvio.

Dabar sukilėliai jau esą pasi
davę. Bet tokia švelni valdžios 
it armijos galvų nuotaika lin
kui jų nieko gero nelemia tai
kai.

Kariniai fašistai neabejoja
mai jaučia, kad augštieji armi
jos vadai ir valdžia tyliai užgy- 
rė jų karštai-kariškus tikslus 
prieš Sovietų Sąjungą ir Chi- 
niją.

Vokietijos nazių laikraščiai 
entuziastiškai sveikino žinias 
apie Japonijos karininkų. suki
limą. Hitlerinė spauda užside
gė viltim, kad japonų fašistų 
maištas perves visą Japoniją į 
rankas gaivalų, tuoj pasinešu
sių pulti Sovietų Sąjungą. O 
tatai duotų “progą” Hitleriui 
pradėti karą prieš Sovietus iš 
vakarų ir bandyt užgrobt So- 

Ukrainą, kaip kad jiri- 
ir New Yorko Daily 

tokių Hitlerio karštų

vietinę 
mena 
News.

Ant
geismų dabar užpylė šalto van
dens sutartis Francijos su So
vietais del tarpusavinės pagel
bės.

Kad Francijos seimo atstovų 
rūmas didžia balsų didžiuma už- 
gyrė šią sutartj, del to veikiau
sia bent laikinai staptelėjo pa- 
mąstyt ir Japonų armijos karš
tagalviai vadai.

Sovietų sutartis su Franci j a 
yra tik apsigynimui prieš tuos, 
kurie bandytų įsiveržt į vieną 
bei kitą iš tųdviejų susitarusių 
šalių.

Hitlerio gi sutartis su Japo
nija yra padaryta tik užpuoli
mui ir svetimų žemių grobimui.

Kelios dienos atgal Estonijos 
piliečiai tokia balsų didžiuma 
kaip 3 prieš 1 pasisakė prieš 
fašistų diktatūrą, o už demok
ratinės santvarkos atsteigfrną.

Paskutiniu laiku Liaudies 
Frontas Ispanijos seimo rinki
muose laimėjo šaunią pergalę 
prieš fašizrųą.

Kiek, pirmiau, Graikijoj, ne
paisant įvairių suvaržymų, taip
gi seimo tvarkos šalininkai

Mokytojų Streikai del 
Neišmokami! Algų

. Tai jau trečias 
mokytojų a streikas bėgyje 
trejų metų del algų neišmo- 
kėjimo. Apskričio vyriau
sybė sakosi neturinti pini
gų. Žada kreiptis j valsti
jos iždą.

Mirė Petras Sazenis, 
“Laisvės” Bendradarbis

Gavome žinių, kad Lenin
grade sausio mėnesio 27 
dieną numirė draugas Pet
ras Saženis—“Laisves” ar
timas bendradarbis, litera
tas. Jis ilgai sirgo, bet ne
paisant savo ligos—uoliai 
bendradarbiavo “Laisvėje“, 
“Raudonajam Artojuj” ir 
“Priekale.”

S e k a n c iuose “Laisves” 
numeriuose (ypačiai “Lite
ratūra ir Menas” skyriuj) 
suteiksime platesnių ir išsa
mesnių apie velionio gyveni
mą žinių.

O dabar* reiškiame velio
nio šeimai gilios užuojautos 
žodį, o pačiam Petrui—am
žinai ilsėtis darbininkų tė
vynėj !

Francijos Ministeris Siūlo 
Sovietam Didelį Kreditą

PARYžfŪŠUvas. 28. — 
Francijos prekybos minis
teris G. Bonnet siūlo savo 
valdžiai, kad duotų Sovie
tams 800,000,000 frankų 
kredito. Šį kreditą Sovietai 
neimtų pinigais, o tik dirbi
niais, greičiau reikalingais 
sovietinei pramonei. Tų 
dirbinių pagaminimas duo
tų darbo 30.000 darbininkų 
Franci jo j. Sovietai per ke
lis metus dalimis atsiteistų 
kreditą.

Pražiovavo 27 Dienas
MORRISON, ŪL, vas. 29. 

—Haroldienė McKee jau 
septynias dienas ir naktis 
be sustojimo žiovauja ir ką 
tik nuiyja, išvemia.
nai gruodžio mėnesį ji pra
žiovavo 11 dienų, o 1934 m. 
—9 dienas paeiliui.

IMA NUO BEDARBIŲ, 
DUODA FARMERIAM 
WASHINGTON.'— Prezi

dentas Rooseveltas 
(vetavo) kongreso nutarimą 
paskirt $50,000,000 paskolos 
farmeriams sėklų nusipirkti. 
Užtai jis žada paimt $30,000,- 
000 iš bedarbių šelpimo fon
do sėklinei paskolai. Kokia gi 
čia “geradarystė?”

atmetė

pravedė atstovų didžiumą į tą 
įstaigą.

Tuom žmonės tikrai įrodė, 
kad fašistai neišreiškia “tautos 
valios.”

Be mažiausio dvejojimo, tą 
patį įrodytų ir Lietuvos liaudis,‘^naujai paleistu didesniu bando- 
jeigu būtų leista jai balsuot. 
Bet Smetona kaip tik ir bijosi 
šitaip pamatyt tautos valią.

ETHIOPAI PASITRAUKĖ Į NAUJA POZICIJĄ, 
0 ITALAI GIRIASI “DIDELE PERGALE”

FAŠISTAI UžeMe ALA .11 KALNĄ BE MŪŠIO

ROMA, vas. 28.—Italų 
k o m a nd i e rius Badoglio 
skelbiasi, kad jie užėmę Ala- 
ji kalną šiaurinėj Ethiopi- 
joj. Pirm italam einant į 
kalną, jis buvo smarkiai 
kartotinai bombarduojamas 
iš lėktuvų.

Italų štabas šiaur. Ethio- 
pijoj, vas. 28.—New Yorko 
Times korespondentas pra
neša, kad*ethiopai pasitrau
kė nuo Ala ji kalno “be pasi
priešinimo.” Vadinasi, jie 
nuėjo į tinkamesnes sau po
zicijas. Taigi fašistai ne
gali girtis “svarbia perga
le.” ’ ' ‘

Italų Tragedija 40 Metų 
Atgal Tame Pat Kalne

Tą kalną-tvirtumą italai 
buvo užėmę 1895 m. gruo
džio 7 d., tai yra, virš 40 
metų atgal. Tada Alaji kal
ne buvo įsidrūtinę 2,300 ita
lų, ginkluotų kulkasvai- 
džiais, šautuvais ir 4 kanuo- 
lėmis. Bet ethiopai juos 
ten apgulė ir beveik visus 
išžudė, užmušdami ir priešų 
komandierių majorą Tosellį.

Kalnas Alaji turi 11,000 
pėdų augščio; jis stovi už

ŽINIOS Iš LIETUVOS
Nutrauktas Autobusų Susi-1 taisys, susisiekimas su Saldu

tiškiu bus palaikomas traukiniu 
iš Utenos ’ki įlūžimo vietos, o 
nuo ten Saldutišky esamu rezer
viniu garvežiu.

siekimas, Vėluojasi 
Traukiniai

UTENA.—Del paskutiniu lai
ku Utenos—Zarasų apskrityse 
iškritusio didelį 
vasario 
mas su 
sario 6 
tobusas 
vai. > tie Leliūnais įsivėlė snie- 
gan palikdamas ten.

7 dien. iš Panevėžio trauki
nys^ pavėlavo net 2 valandom.

kiekio sniego, 
6 d. nutrūko susisieki- 
Zarasais ir Utena. Va- 
d. išėjęs iš Kauno au- 
turėjęs būti Utenoj 19

Hitlerio Ministeris pas Užs. 
Reikalų Ministerį Lozoraitį

KAUNAS.—Vokietijos mi
nisteris ,Kaune Zechlinas va
kar dieną buvo priimtas Lietu
vos užs. reikalų ministerio Lo
zoraičio, su kuriuo kalbėjosi 
apie valandą laiko.

i Pastaraisiais metais, kaip
Per- žinoma, naziai buvo faktinai 

užkirtę visokią prekybą su 
Lietuva.

i

Baudžia Sugrįžusius iš 
Sovietų

KAUNAS. — Kariuomenės 
teismas prieš kurį laiką spren
dė iš SSSR sugrįžusio Sudiko, 
Fogelevičiaus ir Fišeraitės bylą, 
kaltinamus komunistine veikla 
ir nubaudė. 1

Bet Vyriausias Tribunolas at
rado, kad tą bylą turėjo spręsti 
ne kariuomenės teismas, o Ape
liaciniai Rūmai. Taigi minimi 
asmenys bus išnaujo teisiami.

Įlūžo Traukinys
Vasario 6 d. iš Saldutiškio į 

Uteną grįžtančio traukinio su 

m u garvežiu Degulių lauke til
tas neišlaikė ir garvęžys įlūžo.

Kol garvežį išims ir tiltą su- jantiems sukniasiuviams.

apie 37 mylių į pietus nuo 
Makale, prie kelio į Des- 
sye ir šalies sostinę Addis 
Ababa.c

Dabar italai norėtų pa
siekti Ashangi ežerą apie 
20 mylių į pietus nuo Alaji. 
Bet pirm prieinant prie to 
ežero, jiems tektų prasimu
šti per -Ezba tarpkalnę, es
ančią virš 8,00f pėdų augš- 
čiau marių vandens lyg
mens. Ezba taipgi yra 
gamtinė tvirtovę. Italai jau 
kelias dienas bo‘mbardavo iš 

! lėktuvų tą ethiopų poziciją.
Italai Apsistosią

ROMA, vas. 29. — Nu
matoma, kad gal italams 
teks apsistoti Alaji kalne, 
nes už poros savaičių prasi
deda sezonas nuolatinių 
smarkių liūčių. Tos ..liūtys 
paverčia dumblu net geriau
sius kelius.

žūt-Būtinė Kova
' Fašistai praneša, kad 

Ethiopijos imperatorius iš 
Dessye skubinasi į šiaurinį 
frontą vadovaut žūt-buti
nei kovai prieš įsiveržėlius.

Bandymais Muša Gelžke- 
liečiams Algas

KAUNAS. — Prijungus cen- 
tralines siaurųjų geležinkeliui
dirbtuves prie plačiųjų geležiu- j Akrono Unijos Gi ošina Vi- 
kelių, kai kurie amatninkai iš j suotinu Streiku 
Kauno ruožo buvo pasiųsti lai-1 ‘
kyti bandymus amatninkų kate-' Visu Darbo 
gorijai nustatyti. Po bandymų | Unijų Taryba 
kaikuriems buvo numušta po I y l
dvi kategorijas. Nes iš Kau
no ruožo amatninkai turėjo pir
mą rūšį, o dabar turės III-čia 
rūšį. Atsisakiusieji dirbti ban
dymus, turėjo paduoti pareiški
mus, kad jie “sutinka” dirbti 
už 5 litus ir 20 centų dienai, 
kaipo paprasti darbininkai, vie
toj iki šiol gautų 7 litų ir 20 
centų dienai.

Su tuom “sutikti” verčia 
juos gręsiantis alkis. Nes 
atsisakytų dirbt už pigiau, 
sai netektų darbo.

jei 
vi-

Bostono Amalgameitų Pus
dienio Streikas Pritarimui 

Sukniasiuviams
BOSTON, Mass.—Polici

jos specialis būrys “prieš 
raudonuosius” žiauriai už
puldinėja p i k i e t i n inkus 
5,000 sukniasįuvių streiko.

Skebas peiliu sužeidė vie
ną merginą pikietininkę.

Amalgameitų • Siuvėjų 
Unija Bostone paskelbė šį 
pirmadienį pusės dienos 
streiką, išreikšdama prita
rimą ir paramą streikuo

Pernai Nužudyta 1,455 
Žmones Amerikoje

WASHINGTON, vas. 29. 
—Roosevelto t e i s i n gurno 
ministerija džiaugiasi, kad 
per paskutinius trejus mę- 
tus sumažėjęs, skaičius 
žmogžudysčių ir kitų dide
lių piktadarysčių.

1933 m. buvo kriminaliai 
nužudyta 1,778 žmonės 74- 
riuose didesniuose miestuo
se Jungtinėse Valstijose, o 
1935 m. jau “tik”'1,455. Tuo 
tarpu padaugėjo vidutinių 
ir smulkių vagysčių.

Brazilijos Provokacijos 
prieš Sovietus

vas.- 
are-v

RIO DE JANEIRO, 
28.—Brazilijos valdžia 
štavo tūlą Albertą Berins- 
kį. Įtaria, būk jis esąs 
“Sovietų agentas,” “Komu
nistų Internacionalo orga
nizatorius.” Sykiu suimta 
ir viena moteris, būk turė
jusi ryšių su nužudymu Ju
goslavijos karaliaus Alek
sandro 1934 m. 1

Visi tie kaltinimai yra 
melai ir provokacijos. To
kiais išmistais pasiremda
ma, Brazilijos pusiau- fašis
tinė valdžia^ nori' pateisinti 
savo naujus teroro veiks- 

i mus prieš darbininkų ir val
stiečių revoliucinį judėjimą.

Ethiopija Prašo Aukų 
Ginklam prieš' Fašistus

LONDON, vas. 28.—Eti
opijos atstovas Anglijai, dr. 
Azaj Martin atsišaukė į an
glu visuomene, prašydamas 
aukų, už kurias jo šalis ga
lėtu dasipirkt ginklų apsi
gynimui nuo Italijos.

AKRON, Ohio. yas. 29.— 
Fėderacijos 
mieste nu- 
į gene ralį 

darbininkus, 
bei milicija

sprendė šaukti 
streiką visus 
jeigu policija 
bandys prievarta blaškyti 
pikietininkus Goodyear au
tomobilių pumų kompanijos, 
prieš kuria čia streikuoja 
14,000 darbininkų.

Griežtai Nupigina
Kelionę Gelžkeliais

WASHINGTON, vas. 29. 
—Įžiūrima, kad tūlos gelž- 
kelių kompanijos per teis
mus kovos prieš valdžios 
Tarpvalstijinės Komi sijos 
patvarkymą, kuriuom griež
tai numušama kaina važinė
jimo gelžkeliais.

Gelžkeliams rytinėse val
stijose nustatoma po 2 cen
tu už mylią. Todėl, pav., 
kur dabar reikia mokėti 
$3.24 už kelionę iš New 
Yorko į Philadelphiją, tai 
naujomis kainomis po bir
želio 2 d. šiemet užtektų jau 
$1,80; iš New Yorko gali
ma būtų nuvažiuot trauki
niu į Chicagą už $18.17, kur 
dabar mokama $32.70.

Japonijos Sukilėliai 
Karininkai Jau Pasi
davė Vyriausybei

ETHIOPAI PRALAUŽĖ 
ITALŲ FRONTĄ

Italai vas. 28 d. pasiskel
bė, būk jie nukovę 3,000 
ethiopų, kurie iš Tembien 
kalnų buvo prasilaužę per 
fašistų frontą. Bet ethiopų 
žiniomis, tai buvo nukauta 
5,000 italų.

Italų vadas Badoglioi 
skleidžia gandus, būk Sey- 
oum ir Kassa, komandieriai 
40,000 ethiopų Tembien sri- 
tyj, pradėję derybas del pa
sidavimo italams. Šie ethi- 
opai būk atiduotų priešams 
ginklus, jeigu italai aprū-
pintų juos maistu ir gyduo- trečiadienį. Jam pavykę pa- 
lėmis. Bet šiam italų pra- bėgt. Jo vietoj fašistai per 
nešimui taipgi trūksta pa- klaidą nušovę tik Okados 
tvirtinimų. švogerį ir sekretorių, pulki-

1 ninką Denzo Matsuo. Ap- . 
art jo, kaiji jau minėta, 
maištininkai nušovė tris 
augštus valdžios narius: ad
mirolą Makoto Saito, pir
miau buvusį ministerį pir
mininką. ir imperatoriaus “ 
antspaudos globėją; T. Ta- 
kahashį, seną finansų mini
ster!, ir generolą J. Wata- 
nabę, karinių mokslų vy
riausią galvą. Admirolas 
K. Suzuki, fašistų peršau
tas, dar gyvas, bet nežinia 
ar išliks nemiręs.

Valdžia pasižadėjo švel
niai elgtis su pasiduodan
čiais sukilėliais. Jie kol kas 
tik nuginkluoti ir atgal pa
siusti į kareivines.

Tokio, Osakoj ir kituose 
svarbiuose miestuose dar 
tebelaikoma karo stovis.

PROTESTAI PRIVERTĖ IŠ
LAISVINTI GRAIKŲ

MUNISTŲ VADĄ
KO-

dar-ATHENAL—Graikijos 
bininkai masiniais protestais 
privertė valdžią paliuosuot 
pirmininką komunistų frakci
jos seime. Jis buvo suimtas 
neva už karaliaus įžeidimą.

si, 137,000,000 NAUJŲ 
TAKSŲ

WASHINGTON, Vas. 28.- 
Prez. Rooseveltas 
naujų taksų, iš kurių galėtų 
sudaryti $1,137,000,000 ex- 
kareivių bonams ir taipgi da- 
mokėt farmeriams už palieka
mus neužsėtus laukus. Bet sa
ko, būk nauji taksai turėsią 
būt išrenkami tik iš tam tik
rų augštesnių pelnų.

reikalauja

NAUJAUSIOS ŽINIOS
Pasprukęs nuo Fa- 
žmogžudžių, Tebė-

Okada, 
šistinių 

ra Japonijos Ministeris 
Pirmininkas

TOKIO, kavo 1.—Keisu
ke Okada vėl eina Japonijos 

i ministerio pirmininko par- 
I eigas.

Buvo pranešta, kad sukilę 
fašistiniai karininkai perei
tą trečiadienį jį nužudė. Bet 
tikrumoj jam pavyko pa
bėgti, o jo vietoj fašistai 
per klaidą nušovė jo švoge
rį, pulkininką D. Matsuko, 
kuris buvo panašus į Oka
da.

Kada sukilėliai, pagaliaus, 
pasidavė, valdžia paleido iš 
tarnybos 20 karininkų, jų 
vadų.

Pranešama, kad žymusis 
karininkų, sukilimo vadas 
kapitonas Teruzo Ando nu
sišovė pereitą šeštadienį.

Naziai Kirs Galvas Dar
Penkiem Komunistam
BERLYNAS, vas. 29.— 

Nazių teismas nusmerkė 
mirčia nubaust dar penkis

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

f
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ATSIRADO MINISTERIS 
OKADA, KURIS BUVO 

PASKELBTAS UŽMUŠTU
TOKIO, vas. 29. —Prane

šama, kad visi 1,000 sukilu
sių fašistinių oficierių su 
kareiviais jąu pasidavę val
džiai, kuomet generolas Ko
bei Kashii su keliais tūks
tančiais kareivių apsupęs 

1 sukilėlių pozicijas sostinėje 
j Tokio ir pagrasinęs kulka- 
svaidžiais, lėktuvais ir tan
kais. Bet nei vienas suki
lėlis nenušautas ir nesužeis
tas.

Atsirado Keisuke Okada, 
ministeris pirmininkas, apie 
kuri buvo pranešta, kad su
kilėliai jį nušovę pereitą

$
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komunistus. Kirs jiems gal
vas už tai, kad šie komunis
tai būk dalyvavę susikirti
me su hitlerininkais 1931 
m. spalio 15 d., kur vienas 
nazis saliūninkas H. Boewe 
tapo užmuštas ir trys smo
gikai sužeisti. v f

Penki kiti įtarti to susi* . 
dūrimo dalyviai nuteisti po . 
15 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo ir šeši nuo 3 iki 12 
metų.

Kiekvienas Sovietų Fabri
kas ir Kolektyvis Ūkis Turi 

Duot Bent po Vieną 
Lakūną

MASKVA, vas. 29.
vietų Komunistų Partijos 
organas “_____  __ u
kad kiekvienas fabrikas ir 
kolektyvis ūkis turi išla- 
vint bent po vieną orlaivi- 
ninką ir tuom prisidėt prie 
'šalies apgynimo.

“Pravda’ ’ primena, kad 
Hitleris planuoja padaryt 
po vieną lakūną iš kiekvie
no tūkstančio Vokietijos 
gyventojų; Sovietų Sąjunga 
negali užsileist naziams.
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Smetonos Smurtas prieš Lietuvos 
Jaunimo Sąjungą

■Nesenai šioje vietoj rašėme, kad Sme- 
jbonos valdžia uždarė-likvidavo pažangią 
Lietuvos Jaunimo Sąjungą. Dabar ga
vome “Lietuvos Aidą” (vas. 12 d.), ku
riame smurtininkai teisinasi, kodėl jie 
turėję Sąjungą pasmaugti. “L.” Aidas” 
sako, kad Jaunimo Sąjunga buvąus ko
munistų užkariauta. Valdžia bandė bru- 
tališkomis kalėjimo bausmėmis Lietuvos 
jaunimo judėjimą pasmaugti, bet nepa
vyko. Dabar griebėsi paskutinės prie
monės: visai uždarė jaunimo organizaci-

; “L. Aidas” $ako:

■' Vidaus Reikalų Ministerio šių metų vasa
rio 6 d. nutarimu Lietuvos Jaunimo Sąjunga 
Uždaryta. Uždaryta del to, kad didelė šios 
sąjungos narių' dalis pasižymėjo nelegaliu 
bei priešvalstybiniu veikimu, aktingai dirb
dami anksčiau plečkaitininkų, vėliau komu
nistų naudai. Kai kurie Jaunimo Sąjungos 
skyriai buvo visiškai patekę į komunistų 
rankas.- Paskutiniu laiku, pasunkėjus Lie
tuvos ekonominei būklei, Lietuvos Jaunimo

t Sąjungos skyriai pradėjo Lietuvos gyvento
jus kurstyti ir net smurtu versti streikuoti 
ir priešintis valdžios reikalavimams. Už

f
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Lietuvos Komunistai Pasiekia net 
Kauno Universitetą

Taip verkia ir skundžiasi Smetonos 
valdžios oficiozas, “Lietuvos Aidas,” ku- 
ris šaukia: “Kiršintojam,s ne vieta moks- ' 
lo įstaigoje.” Paduodame žemiau tą visą 
provokacinį, kurstantį prie pogromų 
straipsnį ištisai, idant Amerikos lietu
viai pamatytų, kaip Smetonos diktatūrą 
iš visų pusių apniko revoliucinis judėji
mas ir kaip 
desperacijoj, 
skamba:

• . ' • * \ I

Ar Ispanija Bus Antra 
Sovietine Respublika?
Vėl Socialistams Prisieina Suvaidint Sprendžiamą Rolę; Is
panijos Komunistą Partija už Revoliuciją ir Pilną Laimėjimą

ta diktatūra yra 
“L. Aido”

žiūrint atrodo, kad

atsidūrus 
verksimai

ni ūsu uni-€

.ist Call” (Vas. 29 d.) : “Kaip 
aš suprantu dabartinę situaci
ją, tai Azana vaidina rolę Ke
renskio, o Caballero vaidi
ną rolę Lenino. Nėra abejo
nės, kad labai trumpoje atei
tyje Ispanija bus antra Social
istinė Respublika pasaulyje”. 
Pirmoji Socialistinė Respubli
ka yra Sovietų Sąjunga.

Taip pat Herbert Zam tam 
pačiam “Socialist Call” sako: 
“Ispanijos darbininkai turi 
progą padaryti Ispaniją antra 
darbininkų respublika pasau
lyje. Jie neturi praleisti šios 
progos”. Kaip jau sakėme, 
sprendžiamuoju faktorių da
bartinėje situacijoj yra Ispani
jos Socialistų Partijos pozicija. 
Prieš ją stovi du keliaiprole
tarinės revoliucijos kelias, ku
rį siūlo Ispanijos Komunistų 
Partija ir1 Komunistų Interna
cionalas, arba reformizmo ke
lias, kuris veda prie pralaimė
jimo ii’ nelaimės, prie sugrą
žinimo klerikalinės-fašistinės 
reakcijos ant sosto.

Kodėl Fašistai Gyrėsi 
“Didele” Pergalę?

I

ninku sukilimo 1934 metais ir 
iki nesenai įvylfrtisio teismo sė
dėjo kalėjime. Pasak “Social
ist Call”, draugas Caballero, 
pareiškęs: “Bet socialistai ne
nueis miegot su savo laimėji
mais. , Jįe tęs marksistinį tiks
lą įsteigti Socialistinę Respub
liką Ispanijoje, su respubliko
niškų talkininkų pagelba, arba 
be jų pagelbos”. Jeigu tik šis 
Caballero pareiškimas nepasi
liktų gražiai skambančia fra
ze, o taptų kūnu ir krauju so
cialistų kasdieninės politikos.

Ispanijos Socialistų Partijos 
organo “EI Socialistą” ameri
kinis korespondentas Antonio 
Reina rašo Amerikos “Social-

mylias pagi

specialistas 
Hart sako,

Italijos fašistai garsiai su
šuko, kad jie ties kalnu Ara- 
dam sumušė ethiopus, būk 
20,000 išmušdami ir sužeisda- 
mi. Bet vėliau pasirodė, kad 
italai toje vietoje, per 6 die
nas mušiu tik 4 
•varė pirmyn.

Anglijos karo 
kapitonas B. H.
kad tai yra paprastas blofas. 
Ethiopų taktika yra saugoti 
savo žmones. Jie neturėjo rei

 

kalo ten daug gyvačių eikvos 

 

ti, kadangi kiek /tiek toliau 
yra labai geros apsigynimo 
pozicijos prie Amba Alaji 
11,000 pėdų kalno. Jeigu et- 
hiopai ištikro tiek gyvasčių 
paaukojo, tai jų klaida, pagal 
Hart išvadas. T

Bet toliau Hart sako, kad 
visi tie Mussolinio šauksmai.: 
“Enderta pergalė’”, “100,000 
ethiopų sumuštai”, “Ethiopai 
visai sumušti’”, yra paprastas 
blofas, kuris buvo Mussoliniųi 
reikalingas, pakelti patriotinį 
ūpą Italijoje ir paveikti J 
tarptautinę padėtį. Dar dau
giau, Hart sako, kad italai" ir 
pereitame kare labai daug* 
melavo, tarp 1915-1917 metų 
italai net 15 kartų skelbė mil
žiniškas pergales ant austrų 
Isonzo karo fronte, o visada 
jie buvo ten pat. Paskui visos , 
pasakos apie italų “pergales” 
buvo palaidotos, prie Capore- 
to, kur italus austrai taip bai
siai suplakė, kad jeigu ne 
Francijos, Anglijos ir Jungti
nių Valstijų būtų pribuvusios 
armijos Italijai į pagelba,'t^i 
austrai būtų visą ją perėję.

Kad Mussolinio buvo bais.iai 
perdėtas pasigyrimas apie'Ar- 
adam kalno mušius, tai paliu
diją. įr; “Tiipes” koresponden
tas Arnaldo Cortesi, kuris iš 
Romos rašo: “Endeta pergalėj

Iš šalies 
versiteto gyvenimas grįžo į normales vėžes. 
Tačiau iš tikrųjų pasirodo, kad vienur ki
tur dar vis pasitaiko pogrindinių gaivalų, 
kurie tebedrumsčia mokslo/darbo nuotaiką. 
Štai iš Fizikos-Chemijos instituto, mums ra
šo, kad ten paskutiniuoju, laiku vėl “labai 
subruzdo 'pojugnių- veikėjai” ir beveik kas- ' 
dien ką nors “nuveikia.” Ant šienų jiė pri
rašą visokių šūkių, auditorijose bei 
braižyklose primėtą kurstančių proklamaci
jų, kartais ir į apsiaustų kišenes jų prikai
šioja. Išmėtytus lapelius studentai suran
kioja ir atiduodą dekanatui.

Iš atsiųstų dviejų atsišaukimų, kurių vie
nas tiesiog pasirašytas “Studentai komunis
tai,” o kitas—“Bendrafrontininkų grupė” 
aiškiai matyti, kas per gaivalas stengiasi 
drumsti akademiško Parbo nuotaiką. Tie 
lapeliai nė kuo nesiskiria nuo tų, kurie bu
vo platinami ir pirma. Tas pats “stilius” 
ir ta pati frazeologija apie “fašistinę reak
ciją,” “universiteto autonomijos sulaužymą” 
ir 1.1.

Savaime suprantama, kad tokių gaivalų 
toleravimas mokslo įstaigoje, kur turi'vieš
patauti rimtis bei ramumas, negali neer
zinti tautiškai ir valstybiškai galvojančios 
studentijos, kuri nori ramų mokslo darbą 
dirbti. Rimties drumstikams "bei kiršinto
jams rimtoje mokslo įstaigoje negali būti 
vietos, kaip panašiems gaivalams negali bū
ti vietos ir bet kurioje įstaigoje/ Kur tik 
pasirodo panašūs elementai, jie turi bpti iš
raunami iš Šaknų, ’kad nenųędytų aplinkos , 
ir nekliudytų moksjo dąrbd. dįrbtį ^ririitam 
jaunimui. Minėtos mokslo įstaigos "vadovy
bei reikėtų imtis visų priemonių išsišokė
liams sutramdyti.

A

Taip, išjšalies žiūrint atrodo “viskas 
ramu,” 
tatūros kojų vbrda vulkanas, auga žmo
nių kerštas prieš smetonininkus. Tas 
kerštas ir pasiryžimas apima ne tik pra
monės darbininkus ir kaimo biedpuome- 
nę, bet taip pat mokyklas—studentus ir 
mokytojus.

Netekus Daktaro 
Pavlovo

Vasario 27
Sąjungoje mirė garsus medici
nos ir fiziologijos daktaras 
Ivan Petrovič Pavlov. Jis buvo 
jau 87 m. amžiaus, 
gimė 1849 metais, 
gubernijoje, kunigo 
je. T^vas jį leido mokytis į 
seminariją, bet kada pasireiš
kė pas sūnų nofas mokytis už 
daktara, tai tada pasiuntė į;i Peterburgo Medicinos Univer
sitetą.

Caro laikais Pavlovas buvo 
Todėl, kad jų partija i vadu ne vieno medicinos uni-

So-

Pavlovas
Riazanio 
šeimyno-

Pa vi o vas

e
f.’, tokią nelegalią veiklą visa eilė Lietuvos Jau

nimo Sąjungos naijių puvo patraukta tieson 
ir nubausta įvairiausie^fr bausmėmis.

...Už aktyvią veiklą komunistų 'naudai 
■nubausta per 20 Lietuvos Jaunimo Sąjungos . 
narių. Kai kurie jų, kaip Kazys Vainaus
kas, net 11 metų sunkiųjų darbų kalėjimo 
arba Aleksas Jasutis—8 metais sunkiųjų 
darbų „kalėjimo arba Rapolas Rimdžius — 4 ' 
metais sunkiųjų darbų kalėjimo. Kai kurie 
jaunimo Sąjungos nariai už komunistinę 
veiklą bausti po kelis kartus. Pav., Romu
aldas Burčikas, Klausučių skyriaus, Biržų 
apskr., baustas tris kartus, Jonas Sasnaus
kas, Subačiaus skyriaus—tris kartus, Ka
zys Vilkevičius, Subačiaus skyriaus, Pane
vėžio apskr.—du kartus ir t. t. Už ūkinin- 
’kų kurstymą streikuoti ir kurstomų atsišau
kimų platinimą nubausta 19 Lietuvos Jau
nimo Sąjungos narių. Kai kurie labai sun
kiomis bausmėmis, pav., Jonas Žvyronas,—
l. 0 metų sunkiųjų darbų kalėjimo, Jonas 

-Dudlauskas—8 metais sunkiųjų darbų kalė
jimo, Jonas Namajuška—5 m. sunkiųjų dar
bų kalėjimo, Jurgis Dudlauskas—3 m. sun
kiųjų darbų kalėjimo, Juozas žvyronas—2
m. sunkiųjų darbų kalėjimo, Pranas Sir
vydis—2 m. sunkiųjų darbų kalėjimo, Pet
ras Punskis— 2 m. sunkiųjų darbų kalėji
mo ir t. t. Septyniolika Lietuvos Jaunimo 
Sąjungos narių nubausti už įvairius kitus 
nusikaltimus, kaip štai, Sž išeikvojimą įti
kėto turto, už priešinimąsi policijai, už su-

1***laukimą nelegalaus susirinkimo, už išdau- į 
žymą kioskų ir kurhauzo langų, už triukš- 

(.mo kėlimą ir trukdymą darbininkams dirbti 
ir t. t.

Kai kuriuos Lietuvos Jaunimo Sąjungos 
skyrius del įsigalėjimo juose komunistų jau- 
anksčiau reikėjo uždaryti. Tuo būdu 1933 
m. gruodžio 23 d. buvo uždarytas Subačiaus 

■skyrius, Panevėžio apskr., 1934 m. rugpjū
čio 17 d. Šiaulių komendantas buvo užda
ręs visam karo stovio laikui 15 Jaunimo Są 
jungos skyrių ir Šiaulių rajono tarybą. Nors 
šis komendanto nutarimas vėliau buvo pa
keistas, bet šeši skyriai paliko uždaryti, o 
Šiaulių rajono tarybos veikimas vieniems 
metanas suspenduotas.' Taip pat buvo už
darytas 1934 metais visam karo stovio lai
dui Labardžių skyrius, Telšių apskr.
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įX, Mes gi sveikiname Lietuvos revoliuci- 
inj jaunimą, kuris nepasiduoda smetoni- 

. Jįiiams fašistams ir tęsia savo prakilnų 
•jdartyą net baisiausio teroro sąlygose. Šis 
/Smetonos žygis prieš Lietuvos Jaunimo 
įfiąjungą dar daugiau paakstins Ameri-
Įps lietuvius padėti Lietuvos žmonėms 
nusikratyti nuo savo sprando Smetonos 
diktatūrą.

bet tikrenybėje po Smetonos dik-

Bedarbė Tebeaugą
Tiesa, prie taip vadinamų WPA dar

bų valdžia pastatė apie porą milionų 
darbininkų visam krašte. Iš to tuojaus 
buvo daroma išvada, kad nedarbas einąs 
mažyn, einąs prie išnykimo. Tai buvo 
labai klaidinga iliuzija. Industrijos ir 
biznio padėtis rodo ką kitą. “New York 
Times” vasario 28 d. žiniai apie padėtį 
New Yorko valstijoj uždeda tokį antgal- 
vį: “Valstijos darbai sausio mėnesį su
mažėjo 19 nuoš., algos taipgi nupuolę 14 
nuoš.” Tai tikrai nepaprastas nusmuki- 
mas.

‘Žinoma, kai kas gal sakys, kad gruo
džio mėnesį prieš šventes krautuvėj bu
vo prisisamdę daug darbininkų, kuriuos 
dabar reikia atleisti. Tas tiesa, bet tik 
dalinai. Pav., palyginus šu lapkričio mė
nesiu, gruodyj darbų buvo daugiau tik 
apie 12 nuoš. Taigi, atimant šitą gruo
džio mėnesio pakilimą 12 nuoš. iš sausio 
mėnesio nupuolimo 19 nuoš., nupuolimas 
bus 7 nuoš. Tai vis tiek pusėtinai didelis 
darbų sumažėjimas.

<^Be to nepamirškime, kad WPA darbai 
yjra’ tik laikinus. Už kelių mėnesių pra
sidės įvairių projektų likvidavimas ir 
siuntimas tos poros milionų darbininkų 
atgal į bedarbių eiles.

Šitokios perspektyvos. Reikia jieškoti 
išeities. Štai^ kur įeina mūsų kova už 
socialės ir bedarbių apdraudos sistemą. 
Kongrese yra įneštas Frazier-Lundeen 
bilius. Jį reikia paremti, už jį reikia ko
voti. Greitu laiku Washipgtone įvyks 
nacipnalis kongresas to biįiaus parėmi
mui. • Lietuviai neturi atsilikti. Kaip 
visuose kituose kongresuose, taip šiame, 

mūsų organizacijos privalo dalyvauti.

versiteto ir Karo Akademijo
je, Vadu ’ Fi ziolojįi j os^M ėdi ei
lios Universiteto Peterburge ir 
kitose svarbiose vietose.

Kur link eina Ispanija? Kur 
ją ves laimėjęs Liaudieš Fron
tas? Ką darys Ispanijos Socia
listų Partija, kuri faktinai kon
troliuoja Liaudies Frontą su 
savo 90 atstovų ? Kaip ilgai 
liaudies fronte sugyvens kai
riosios buržuazinės partijos su 
socialistais, komunistais ir sin- 
dikalistais?

Tai klausimai, kuriuos da
bar svarsto visas pasaulis— 
svarsto juos klasiniai sąmonin
gi darbininkai ir nekantriai 
laukia atsakymo; svarsto juos 
buržuazija ir dreba iš baimės.

Ispanijoj Socialistų Partijai 
prisieina suvaidinti istorinę ro
lę. Jeigu jinai pasuks ko
munistų keliu, tai Ispanijos 
proletariato pilnas laimėjimas 
bus užtikrintas. Bet jeigu ji
nai pasirinks seną socialdemo
kratijos reformistinį kelią, Is
panijos darbo žmonių laukia 
tokia pat baisi nelaimė, kokios 
panašioj situacijoj susilaukė 
Vokietijos ir Austrijos darbo 
žmonės, štai kame širdis vi
sos situacijos Ispanijoj,
cialistai, komunistai ir sindi- 
kalistai, eidami bendru mark- 
sistiniu-leninistiniu keliu, nu
šluotų buržuazijos viešpatavi
mą' ir įsteigtų Sovietų valdžią 
Ispanijoj. Dabar tos trys gru
pės turi savo eilėse tris milio- 
nus klasiniai sąmoningų orga
nizuotų darbininkų. Liaudies 
Fronto laimėjimas' tas eiles 
dar keleriopai padidins.

Kodėl socialistams tenka Į 
sprendžiamoji rolė šioje situa-| 
cijoje ?
yra stambiausia darbininkų 
partija Ispaxwjoje. Ji turi daug 
stipresnę organizaciją už Ko
munistų Partiją. Komunistų 
Partija naujam parlamente tu
rės tik 14 atstovų, o Socialistų 
Partija apie.,90. Ispanijos dar
bininku dauguma tebėra So-j . ... .L . . .. 2 , i jam tinkamiausias sąlygas dar-cialistu Panijos vadovybėje, i . . ~ .r i bui. Pavlovo medicinos moks-

Ar Ispanijos socialistai pasi- |as h. fiziologiniai tyrinėjimai 
mokino iš praeities y, .Piaeity-, į,uv0 paremti materialistiniu

supratimu, kas jo mokslą darė 
artimu marksizmo mokinimo 
pamatams. Bet Pavlovas vi
suomeniniam gyvenime, politi
koj, buvo konservatyviškas.

Pavlovas padarė daug svar
bių atidengimų. Jis išvystė 
plačiausį mokslą apie žmo
gaus nervų sistemos veikimą; 
1874 metais atidengė reikšmę 
žmogaus kūne geležies veiki
mo. 1892 metais jis išaiškino 
jaknų svarbą, kurios apvalo 
venomis grįžtantį kraują-, kuris 
maisto sultimis būna suterštas. 
Pavlovas aiškiausiai 
kokią didelę 
jaknos.

Po to. Pavlovas daug studi
javo geležies veikimą į virški- 

ųno organus. Jis išaiškino

Po proletarinės revoliucijos 
Sovietai labai*. įvertino Pavlovo 
sugabumus, mokslą ir davė

je jie padarė tokią aisia klai
dą, kuri neapsakomai. daug 
kainavo Ispanijos proletaria
tui. Po nuvertimo monarchi
jos Socialistų Partija sudarė 
koaliciją su buržuazinėmis 
partijomis ir neleido darbinin
kams,, eiti pirmyn, šita koali
cija, įsteigta išgelbėjimui ka
pitalizmo nuo proletarinės re
voliucijos, praskynė kelią bai
siai klerikalinei-fašistinei re
akcijai. Prieš tą reakciją 19- 
34 m. darbininkai bandė sukil
ti, bet jie buvo kraujuose pas
kandinti ir apie 3.0,000 geriau
sių kovotojų, atsidūrė kalėjimų 
urvuose. Tiktai dabar Liau
dies Frontas juos paliuosavo.

Reikia viftięs, kad socialis
tai tos klaidos nebepadarys.

išdėstė, < 
rolę vaidiną į

niai sąmoningų darbininkų, reikšmę nervų, proto, veikimą 
Liaudies Fr<įntAs4un btįti var- tan? tikrų žmogaus organų lai- 
tojamas pridengimui Ispanijoj ' ‘ - -
darbininkų klasės proletarinei 
revoliucijai ir įsteigimui Sovie
tinės darbininkų-vaištiečių val
džios. J šitokią istorinę rolę 
Liaudies Frontui nustatė Ko
munistų' IntęrhącionąĮo Septin
tas Kongresas.

Tačiaus ręikia atsiminti, kad 
pačių socialistų eilėse yra di
delių skirtumu. Kaip visur, 
taip1.Ispanijoj, dešinieji socia
listai griežtai nusistatę prieš 
revoliucinį įcapitalizmo nuver
timą ir prieš? proletarinę dikta
tūrą. Jie įeisią į Liaudies Fron
tą, bet tik tol, kol tas frontas 
neina toliau! kaip mažos refor
mos ir pasipriešinimas fašizmo 
ėjimui prie ; užgrobimo galios. 
Laimė tik tame, kad, kiek 
mums žinoma, Ispanijos Socia
listų Partijoj dauguma palaiko” 
kairįjį nusistatymą. Vadu tos 
daugumos yra Caballerd, ku-

i ris buvo vienas iš vadų darbi-

dieną Sovietų ! tas. 1929 metais, laike jo 80 
metų sukaktuvių, Sovietų val
džia paskyrė jam pensiją, 20,- 
000 rublių į metų 
buvo Leningrade Šoviečų Val
stybės Fiziologinio—Medici
nos Instituto vedėju, kuris yra 
labai gerai įrengtas ir suteikė 
Pavlovui pilniausią galimybę 
daryti savo mokslinius bandy
mus.

Pavlovas yra parašęs nema
žai fiziologiniai—medikališkų 
veikalų, kurių tarpe galima su
minėti : “Nervas Tvirtinantis 
Širdį”, “Venų Veikimas...”, 
“Lekcijos Apie Svarbiausių 
Organų Geležies Veikimą”, 
“Dvylikos Metų Patyrimai Gy^- 
vūnų Nervų Veikime”, ‘ “Sutar
tini Refleksai”, “Lekcijos Apie
Veikimą Didelių Galvos Sme- dvasinė pagelba Italijai.” O 

kelios dienos vėliau vėl jis rą- 
šo: “Italai kas valandą Vis 
laukia, kada jų armija užims 
Amba Alaji kalną.” O tas kal
nas kaip buvo taip ir yra 'ėt- 
hiopų rankose.

Kada pažiūri į žemlapįr tąi 
dar daugiau paaiški fašistų 
melas, nes jie užėmė tik tna-^ 
žą sklypelį tos pat teritorijos, 
kurią jau pirmiau turėjo,'"iš 
kur ethiopai juos buvo išgrū- 
dę. Pirmiau italai jau buvo 
net iki Takkaze ir Gheiva 
upių užėmę, o dabar dar toli 
nuo jų. * 1

gerių” ir tt.
.Pavlovas 1923 metais buvo 

atvažiavęs svečiuosna į Jung. 
Anierikos Valstijas. New Yor
ke jį apvogė ant $2,000. Antru 
kartu Amerikoje jis buvo 19-29 
metais Tarptautiniame Fizio
loginiame Kongrese Harvard 
Medicinos Mokykloje.

Pavlovas 1904 metais gavo 
Nobel dovaną už savo atsižy- 
mėjįmus medicinos šakoje.

< */

Mirus Pavlovui, buržuazinė 
spauda paskleidė neipažai me
lo, būk jis buvęs priešingas 
Sovietų tvarkai, nesutikęs ir 
daugelį kitų išmislų prasima^ 
nė., Tikrumoj, Pavlovas gėrė
josi tais atsiėkimais, kokie yra 
įgyti Sovietų Sąjungoje. Ir pe
reitais metais Fiziologų Kon
grese Pavlovas kalbėjo ir svei- 

I kino Sovietų tvarką, kaipo ge- 
riauęį draugą" kultūros ir pasi
žadėjo nesigailėti savo jėgų, 
nors ir senas buvo, padėti So
vietams jų milžiniškame kultū
ros darbe.

kė apetito, valgio ir vandens 
gėrimo. Pavlovas surado, kad 
pas žmogų, kaip ir pas kitus 
gyvūnus—šunis, beždžiones, 
arklius ir tt., yra panašumas 
(atspindėjimaš), arba tų pačių 
apsireiškimų pasikartojimas'. 
Pavlovas savo mokinime įrodė 
faktais, kad tarpe žmogaus ir 
gyvūnų yra vienodo apsėjimo, 
kada jie yra vienodoje padė
tyje, tai yra, esti smagūs, pik
ti, nusigandę, susikrimtę. JisJ 
įrodė, kad tas, ką žmonės va
dina “siela”,* tai yra niekas ki
tas, kaip tik nervų sistemos at
sakymai (atsiliepimai).

Pavlovą už jo mokslo parė
mimą materializmu labai žiau
riai puolė buržuaziniai tos ša
kos žinovai, daug kartų ban
dė jį sukritikuoti, bet negalėjo 
jo mokinimą sumušti. *

Sovietų Sąjungoje Pavlovas 
užimdinėj.o atsakomingas vie-

Haverhill, Mass
Iš J. Ormano Prakalbų

14 d. vasario įvyko J. Or
mano prakalbos, rengtos per 
vietines darbininkų organiza
cijas. Šio^ prakalbos buvo 
garsinta, kad įvyks L. U. Kliu- 
bo svetainėje, bet del blogo 
oro (visą dieną taip snigo, 
pustė, kad vargiai galima bu
vo dasikasti prie svetainės) 
tapo perkelta L. Choro Svetai
nėn. Rengimo komisijai pri
buvus prie kliubo svetainės ir 
palaukus iki pusė po aštuonių, 
žmonių pasirodė visai mažai, 
todėl nenorėdami daryti di
desnių išlaidų, nusprendėm 
persikelti choro kambariuosna, 
neš choras suteikė veltui.

Perėjus choro kambariuos
na, susirinko nemažas būrelis

žmoniųA kurie su atyda klau-^ 
sė prakalbos. Draugas Oma
nas ypatingai pasakė gerą 
prakalbą apie Rusiją anglų 
kalboj, nes buvo keletas sve
timtaučių. Pertraukoj buvo 
parinkta aukų drg. J. Ormano 
kelionės išlaidų padengimui.
Aukavusių vardai: (

A. Račkauskienė—$1, A.
P. Dambrauskas ir P. Pečiujtp-

i nis po 50c, S. Benkus, J. Sau- 
! lėnas, B. Gumauskas ir P.
j Grudinskas po 25c. Smulkių

. [surinkta $1.20. Viso $4.20. Ta
riu visiems aukotojams dėkui.

* » •. • • .

15 d. vasario J. Omanas 
turėjo pasikalbėjimą su jau- * 
nuoliais, nes Čionai randasi su
organizuota LDS jaunuolių 
212 kp. J. Orman suteikė pil
nas informacijas jaunuoliams, 
kaip tvarkyt organizacijos rei
kalus ir tt. ~

22 d. vasario jaunuolių kuo
pa turėjo šokių vakarą. Pub
likos prisirinko pusėtinai ge
rai. Liks neblogai uždarbio 
jaunuolių kuopai. Laike šdkįų 
prigelbėjo iš suaugusių kuo
pos O. Pečiukonienė ir J. Sau- 
lėnas. ,

Jakėnų Petras.

/

SKAITYK “LAISVĘ** 
IR KITIEMS UŽRAŠYK.

*
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Iš Sovietų Baltarusijos Lietuvių 
Valstiečių Gyvenimo

* Kolchozninkai Apsvarstė 
Drg. Stalino Kalbą.

f
* i•> ?
Mf E
yds* psėjama. Geriau išdirbto j ir 

įtręštoj žemėj sėti linus.
Gyvulininkystės srityje, far- 

mos vedėjas d r. Mačiulskis 
kartu su visais farmps darbi
ninkais taipgi priėmė tą iš
šaukimą ir pasižadėjo jį iš
pildyti. Į metus išaugint iš vie
nos kiaulės nemažiau 10 
šiukų, primelžt iš vienos 
vės 1500 litrų pieno.

Arklių prižiūrėtojas
Deveikis taipgi pasižadėjo ge
rai paruošti arklius pavasario 
sėjai. Silpnesniems arkliams 
valdyba turės duoti geresnį 
pašarą ir avižų.

Mickevičiaus - Kapsuko var
do kolchozninkai ir visas ak
tyvas. kad išpildyti Polocko 
stachanoviečių iššaukimą, turi 
sąžiningai ir kuogeriausia or
ganizuoti darbą.

Krapauskas.

Hudson, Mass. šymą Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 26 kuopos vakarie
nės, kuris tilpo “Laisvės” num» 
40, pirmadienio laidoje, vasa
rio 17 dieną, 1936. -lo pasa
kyta, kad M. P. širdis taip su
minkštėjo, kad net klaidą pa
darė., sumanydamas padaryt 
rinkliavą valgių išnešiotojams 
(waiters). Mano manymu, čia 
nebuvo klaidos. Buvo surinkta 
$6.00, o vakarienės komisija 
ir pats “Proletaras” galėjo 
pakalbėt arba primint drau
gėms Lietuvos politinius kali
nius ir jos būtų su mielu noru 
sutikę paaukot visus pinigus 
Lietuvos politiniam kaliniam. 
Bet kad to nepadarėt ir ne
bandė! daryt, tai jūsų klaida, 
nes niekuomet nėra klaida su
kelti pinigų, bet daugelį kar
tų įvyksta klaida sunaudojime 
jų.

delį pasiaukavimą ir duosnu- 
mą. Sausio 26 d. LDD 8 kp. 
laikytame savo susirinkime 
nutarė, už protestu ot prieš 
“Naujosios Gadynės” ko-ope- 
ratyvės spaudos draugiją už 
'tai, kam ji perkėlė suvažiavi
mą iš sekmadienio į šeštadie
nį, nes visados suvažiavimai 
būdavo laikomi sekmadieniais 
todėl, kad sekmadieniais visi 
turi daugiau liuoso laiko, tai 
daugiau galėtų suvažiuot šė- 
rininkų. Tokį mūsų protestą 
“Naujoji Gadynė” numetė į 
gurbą, nematydama reikalo 
duoti atsakymą nei per laišką, 
nei per “Naująją Gadynę”— 
mūsų protestas jiems buvo ne
svarbus, bet mūsų doleriai, ot, 
tai lias kitas, labai malonūs. 
Mūsų kuopa vienbalsiai pasi
piktina tokia “Naujosios Ga
dynės” demagogija. Tame pa
čiame susirinkime kuopa skai
tė prisiųstą laišką nuo ALDL 
D 13 kuopos, kuri kvietė mū
sų kuopą į bendrą pasitarimą 
vienybės klausimais. Po trum
pam apsvarstymui mūsų LDD 
8 kuopa išrinko penkis drau
gus, ir anoji pusė išrinko pen
kis draugus ir vasario 2 d. 
įvyko bendras pasitarimas tų 
dešimties atstovų, nuo abiejų 
organizacijų. Pasekmės vieny
bės klausimais buvo labai ge
ros. Abiejų pusių atstovai vis
ką išdiskusavo kuomandagiau- 
siąi ir nutarė anksčiau ar vė
liau vienytis, o savo nutari
mus nutarė paskelbt per “Lai
svę” ir “Naująją Gadynę.” 
“Laisvė” patalpino num. 34 
už vas. 10 d. ir kam žingeidu, 
gali susirast tą numerį ir pa
siskaityt. Bet “Naujoji Gady
nė” netalpina. Matyt, kad jai 
pasirodė nekošernas, tai ir be 
jokių ceremonijų numetė į 
gurbą, neduodami jokio atsa
kymo. Ir vėl mūsų kuopos na
riai pasipiktino prieš tokius 
žmones, kurie nesenai “kovo
jo” prieš visokį sektantizmą, o 
dabar patys pasilindo po sek- 
tantizmo skraiste. Baigiant su
sirinkimą LDD 8 kuopa vien
balsiai nutarė užprotestuot

siais liga labąi jį prispaudė. 
Pasimirė 20 d. vasario. Tapo 
palaidotas vasario 24 d., 1936 
m., Marygrow kapinėse. J. K. 
iš Lietuvos paeina iš Perlojaus 
kaimo, Vilniaus rėdybos. At
važiavo Amerikon 1913 metais 
ir apsistojo Patersone ir visus 
23 metus čia išgyveno, tai veik 
Visi Patersono lietuviai jį paži
bo. J. K. paliko nuliūdime mo
terį Marijoną (Sadauskaitę) 
Kaminskienę, vieną seserį ir 
brolį Juozą Kaminską Ameri
koj ir dvi seseris Lietuvoj. Ka
minskas buvo katalikas, bet 
paremdavo darbininkus pagal 
išgalios.

Visomis pareigomis rūpinosi 
graborius J. M. Bujauskas. Lai 
Jonui Kaminskui būna lengva 
šios šalies žemelė.

.>Vasario 22 d. įvyko L.D.S. 
66 kuopos vakarienę ir šokiai. 
Kaip jau žinoma iš pirmesnių 
-laikų, mūsų draugės moterys 
visuomet stengias surengti va
karienes kuogeriausias. Taip ir 
ši vakarienė buvo labai sėk
minga. Nors buvo šalčiai ir 
slydumas buvo labai didelis, 
vienok publikos prisirinko pu
sėtinai daug ir visi buvo va
kariene patenkinti. •

Draugė V. Gugienė paaiški
no, kas šią vakarienę surengė 
ir kokiu tikslu. J. Jaškevičius 
ragino visus prisirašyti prie 
L.D.S. dabartinio vajaus lai
ku. Po vakarienės tęsėsi šo
kiai prie geros orkestros Kras- 
noi Rubaški, iki vėlumai nak
ties.

čia turiu pažymėti, kurios 
draugės gaspadinės, būdamos 
komisijoj, geriausiai dirbo: O. 
Rimkienė, V. Gugienė, M. 
Kazlauskienė, M. Baronienė, 
ž. Gugienė. Bet jos ne tik dir
bo atsidavusiai šiai vakarienei, 
bet kaip kurios ir aukavo pa
gal išgalę: O. Rimkienė auko
jo bonką stipraus gėrimo ir 
baksą kendžių. M. Kazlauskie
nė ir Zulonienė aukavo įvairių 
valgių. Mūsų senas biznie
rius, J. ‘Šukys, visuomet remia 
darbininkų parengimus, taip 
ir šį sykį aukavo keisą pieno. 
Eddis Barber Shop <aukavo 
50c. vertės

^4Kolchozo valdyba turi pasi
rūpint gaut pakankamai mi
neralinių trąšų. Kolchozninkai 
pasižadėjo iš savo gurbų duot 
į kolchozo laukus po 3 tonus 
mėšlo ir surinkt ne mažiau 
kaip po vieną centnerį pelenų.

Tie pasižadėjimai turi būti 
įvykdinti gyvenimam, o juos 
vykdyt gyveniman pirmoj ei
lėj turi rūpintis kolchozo val
dyba, pirmininkas, brigady- 
riai ir kiekvienas kolchožnin- 
kas.

d r.

J. Bivainis.

M.

Paterson, N. J
BRIDGEWATER, MASS,

dažų t

Vabalas.

LDD

P*eš Gliffsidės 3-čios kuopos gyVena> visai nemano pirkti ko->

A. Lapienis.

BAYONNE, N. J

pa-

kių nors šilkinių suknelių ir tik 
žiūri, kad gyvastį palaikyti.

Amerikoj “Priekalą” galima 
• išsirašyti per “Laisvę.”

2-3
5-6

par
kai*-

i Beje, būčiau pamiršęs at
sakyti “Proletarui” į jo apra-

kol- 
kol-

23 dieną įvyko drg.
Drau-

dirb- 
Man 
kitas • 
dažų,

Patersone lietuviai serga ir 
miršta. Dabar pasimirė Jonas 
Kaminskas, 42 metų amžiaus. 
J. K. sirginėjo jau apie metus 
laiko, bet pastaraisiais 6 mėne-

Kova už Stalinišką Derlių 
(Dubrovnos rajonas)

buvo laisva ir tapo 
laisvai. < Ilsėkis, Ju«v

8 Kuopos Pareiškimas 
“Naujai Gadynei”

Dabar prieš kiekvieną 
chozą, korchozninką ir 
chozninkę stovi svarbus Užda
vinys — kova už derliaus pa-

uždavinio išpildymui

IŠSIRAŠYTI “PRIEKALĄ” IR 
visais reikalais kreipkitės: 

MOSKVA 
Izdatelstvo Inostranych 

rabočich v SSSR. 
RED. “PRIEKALAS”

šakinių kombainierių pasitari
me.

mą, visai 
sirgo ir už kelių dienų 
Tapo palaidota, vasa- 
d., 1936 m. Nors ke-

Pasižadėjimus Išpildysim
(Ūsočių rajonas)

apkirpimą. Lietu- 
Kliubas svetainę 

Pelno liko nuo 
$23.08. Visiems 

ir rėmėjams

Tai Madrido, Ispanijos sostinės, masi nis priešrinkiminis komunistų susirin* 
kimas. Tie proletarei iškėlę kumščius pareiškė, kad Liaudies Frontas turi 
laimėti, kad fašistinės gaujos turi trauktis iš kelio. . .

t
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> (čiausif, rajonas)
Bendras Giedrio vardo kol

chozo kolchozninkų susirinki
mas smulkiai išnagrinėjo drg. 
Stalino kalbą, pasakytą prieša
kinių kombainierių pasitarime. 
STaipgi apsvarstė SSRS Sovnar- 
komo ir VKP(b) CK nutari
mą apie derliaus pakėlimą ne- 
juodžemio srityse ir rajonuose 
ir Polocko apygardos kolchoz
ninkų laišką į visus BSSR kol
chozninkus del derliaus pakėli
mo.

Sausio 19 d. bendras kol
chozninkų susirinkimas vienbal 

^siai nutarė įsijungti į drg. Sta
lino pasiūlytą žygį už žemės 
ūkio pakėlimą kolchozuose.

Pirmiausiai, visi kolchoznin
kai turi dirbti stachanoviškais kėlimą, 
darbo metodais, antra, laikytis 
tvirtos darbo disciplinos ir, tre
čia, imtis priemonių žemės 
įtrešimui. Tuo tikslu kiekvie-l 
na kolchozninko šeimyna per 
metus turi surinkti nemažiau 
kaip 1 centn. pelenų. Kad pa- . Ci .. ...f i-!.,., • drg. Stalino pranešimas pne-didinus mėšlo kiekj, kiekviena

To
Stalino vardo kolchoze mobili
zuotos visos jėgos. Kolchozo 

"J valdyboj, bendrame kolchoz
ninkų susirinkime, brigadose 
buvo nuodugniai išnagrinėtas

kilogramą šiaudų sunaudoti pa
kratams. Visokias esamas kol
choze atmatas sunaudoti laukų 
tręšimui. Pradėti gaminti dur
pes ir jomis tręšti laukus. Dė
ti visas pastangas, kad Giedrio 
vardo kolchozas 1936 m. gautų 

•Iš vieno ha. 11-12 centnerių 
grūdų, 120-125 centn. bulvių, 
3-4 centn. linų pluošto, 4-5 cen. 
kanapių pluošto ir t.t.

Tuojaus organizuoti agro- 
* technikos ratelį studijuoti ag

ronomijos mokslui.
Gyvulininkystės išvystymui 

padidinti pašaro bazę, tam tik
slui palikti 5 hak. pirmamečių 
dobilų sėklai, kad, 1936 m. gau-1 
ti 10 centn. dobilų sėklų. Ja
vuose augančias piktžoles ir ba
lų žoles sunaudoti silosui. 
*'• Pagerinti visų gyvulių veislę. 
1936 m. atsiekti priauglio iš 
kiekvienos veislinės kiaulės po 
14 paršiukų, iš kiekvienų dvie
jų avių po 5 ėriukus. Užau
ginti kolchoze 40 teliukų ir 20 
kumeliukų.

/ Tinkamai organizuoti darbo 
jėgas, laukų brigadas paskirs
tyti į 4 grandis. Paskirt nuo
latinę brigadą gyvulių augini
mui. 1936 metais laiku išpil
dyti prievoles valstybei ir gau
ti už darbdienį po 3-4 kilogra
mus grūdų ir 5-6 kil mus 
bulvių.

Giedrio vardo kolchozas pri
ėmė minėtus pasižadėjimus ir iš
šaukė į soclenktynes kolchozą 
*Juni Komunar”, taipgi išrinko 
sutarties vykdymui kom., ku
rion įeina šlekis, Ruzgus ir La
pienis.

Kolchozninkai 1936 metais 
pasižadėjo gauti iš ha 150 cen
tnerių bulvių ir 17 centnerių 
grūdų. Tokį derlių atsiekti 
kolchoze yra visos galimybės.

šiemet kolchozas derliaus 
pakėlimo tikslu išvežė į lau
kas daugiau kaip 100 tonų 
durpių. Durpių išvežimui su
daryta pastovi brigada iš 20 
žmonių. Didelę domę kolcho
zas kreipia sėklų ir draudimo 
fondų supylimui. Inventorius 
atremontuotas jau 90 nuoš, 

J. Pračkis.

Atsiliepia į Polocko Apy
gardos Kolchozninkų . Sta* 

chanoviečių Laišką V' 
(Mscislaulio rajonas)

Malkovos selsovieto Micke
vičiaus-Kapsuko vardo, kol
chozo kolchozninkai šių me
tų sausio 22 d. bendrame su
sirinkime išklausė dbg. Kra- 
pausko pranešimą apie Poloc-. 
ko stachanoviečių laišką į vi
sus BSSR kolchozninkus. Per
skaitę Polocko- apygardos sta- 
chanoviečių laišką, Malkovos 
kolchozninkai jų 'iššaukimą 
priėmė. Moters kolchoznirikes 
pasižadėjo surinkt kiekviena 

emažiau kaip 7 pūdus pele
nų, kad pakelt linų derlių.

Kolchozninkai pasiūlė kol
chozo valdybai išdirbt kon- 

’ kretų pavasario darbų planą 
ir apsvarstyti jį bendrame 
susirinkime. Imtis visų prie
monių, kad geriau organizuo
ti pavasario sėjos darbus. Iš 
anksto numatyti, kur kas bus

Vasario 18 dieną pasimirė 
draugė Julė Zinkienė, vos su
laukus 46 metų, amžiaus. Pa
gavus plaučių uždejpi 
mažai 
mirė, 
rio 22 
liai ,buvo prasti ir važiavimas 
nekoks, bet daug žmonių su
sirinko atiduoti paskutinį pa
tarnavimą draugei. Palydėjo 
apie .50 automobilių. •vDrg 
Zinkienė visuomet rėmė darbi
ninkų veikimą, kiek tik išga
lėjo aukom ir darbu. Drg. 
Julė atvažiavo į šią šalį 1913 
metais ir pradėjo dalyvauti 
darbininkiškam veikime nuo 
susitverimo moterų progre- 
sysčių, kuopos (LDSA) ku
rion ji priklausė. 1917 metais 
ji apsivedė su K. Zinku ir kar
tu priklausė susitvėrusioj Am. 
Liet. Darb. Lit. Draugijoj. Ji 
ilgą laiką buvo Liet. Moterų 
Darb. kuopos raštininke. Brid- 
gewaterio darbininkam d. Ju
lė- bus. ilgai atmintyje, nes bu
vo linksmo būdo ir niekuomet 
nei jauųą nei seųą. nepraleis
davo neprijūokinųs.

» • . * r . • "> •< J? V. *

Kai atsirado - skldka, d. Ju
lė Baginąkajte CZipkienė) bū-? 
vo nuėjus šu skloka. •’ Pasta
ruoju laiku stojo- tiž vienybę 
ir pradėjo dirbt-kartu ęu mu
mis ir prieš' pat. mirtį daug 
pasidarbavo surengime vaka
rienės Bridge watery j pad engi
mui atstovo į 'Clevelandą ke
lionės lėšų. Draugė daugiau
siai tikietų pardavė.

•Draugė 
palaidota 
lyte.. .

davė dykai.
vakarienės I 
darbuotojams 
vardan L.D.S. 66 kuopos tariu 
širdingai ačiū.

Vakarienėje Buvęs.
i

Easton, Pa

Sausio 25 d. įvyko Mickevi-i 
Čiaus-Kapsuko vardo kolchozo 
kolchozninkų susirinkimas. 'Su
sirink. svarstė derliaus pakė
limo klausimą ir skaitė Polocko 
apygardos kolchozninkų ir 
kolchozninkių stachanoviečių 

^laišką. Perskaitęs tą laišką su
sirinkimas apsvarstė klausimą, 

•kaip atsiekt savo kolchoze 
aukšto derliaus. Kolchozninkai 
pasižadėjo šiemet atsiekti linų 
derliaus 3, 2 centn., bulvių — 
125 centn. ir grudų—12 cent
nerių iš ha. Linus sėti į ge
riausią žemę, apravėti nuo 

•piktžolių ne mažiau kaip 
kartus. Linų sėją užbaigti 

t dienų bėgyje.
Grūdus pavasario sėjai 

ruošt nemažiau 95 nuoš. dai- 
gin gurno ir 98 nuoš. grynumo. 
Visas dirvas, kur bus sėjamas 
vasarojus įtręšt, mėšlu arba 

•mineralinėmis trąšomis.
Bulves ąėklai išrinkti geriau- 

r šios rūšies, pasodint gerai pa- 
rengton ir įtręšton žemėn.

Vasario 23 d., LDD 8 kuopa 
laikė' savo mėpešihį susirinki
mą. 'Buvo labai; karštai disku- 
suoją “Naujosios • Gadynės”, 
dabartinė .priėš.yįenybinė pa- 
krąipa ir žalingas. Sektantiškas; 
nusistatymas vienybes klausi-, 
mu'. Po visąpusiškatn apkalbę-, 
jimui, ir,; .kadangi mūsų kuo
pa yra vįenbaUiąi nusistačiusi 
už Vienybę . sif .ĄLDLD, tai; 
kuopa nutarė' ‘paskelbt per 
“Laisvę” : sekančius pareiški
mus “Naujai Gadynei” : Ka
dangi, mūsų kuopa., per suvirs 
keturis metus labai .daug rėmė 
aukomis < ir parengimais—ba
liais ir piknikais, “N. Gad.” ir 
kasmet nusiųsdkVom nuo šim
to iki dviejų' šimtų, dolerių au
kų. • Kadangi mūsų miestelyje 
lietuvių . yra neperdaugiausia, 
tai tokias sumas pinigų sukelt 
(būdavo nelengvas darbas. 
VDabar pasižiūrėkime, kaip 

iy gerai ir aiškiai atsakė į i ta mūsų naujoji , sklo.ka ir 
klausimus. I “Naujoji .Gadynė” - atsimoka

Buvęs ant Prakalbų. | LDD 8 kuopai už .jos tokį di-

Vasario
J. Orrhano prakalbos.
gas Ormanas labai aiškiai iš
dėstė Lietuvos ir Sovietą Są
jungos darbininkų, valstiečių 
ir jaunimo gyvenimo sąlygas

pareiškimą; kuris tilpo “Nau
josios Gadynės” 8 num. už; 
vas. 10 d., kur pasakyta, kad 
draugus L. Prusėiką, Kazake
vičių, Kuodį ir Paukštienę rei
kia prašalint iš LDD ir iš 
“Naujosios Gadynės” bendro-, 
vės. Kodėl cliffsidiečiai nenu
tarė,- kad visus vienybės sali-' 
ninkūs reikėtų prašalint? Tuo 
kart pasiliktumėt tiktai vieni 
leitenantai be armijos. Mūsų 
kuopa griežtai pasisako prieš 
visokius tokius draugų praša- 
linimus- iš “Naujosios Gady
nes” bendrovės ir LD Draugi
jos. Mes dar sy)<į pasisakome, 
kad stojame už/Komunistų In
ternacionalo Septinto Kongre
so nutarimus ir už vienybę su 
ALDLD. Jeigu tas mūsų bo
sam iš “Naujosios Gadyhės” 
nepatinka, tai mes daugiau 
niekov negalime gelbėt.

LDD 8 kuopos Komisija: 
V. J. Stankus, 
K. Lukausky.

M
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Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas surengė bąlių, kuris 
įvyko 15 dieną vasario, 1936, 
kliubo svetainėje, 10 West 
22nd Street, Bayonne, N. J.

Bąlius puikiai pavyko; buvo 
labai smagus ir draugiškas, 
prie geros prof. Gurskio orkes- 
tr'os. Be abejonės, kliubui li
ko nemažai ir pelno.

Ypatingai svarbu paminėti, 
kad šiame baliuje pasidarbuo
ta ir delei darbininkiškos 
spaudos parėmimo—tai yra 
Kanados “Darbininkų žodžio” 
naudai. Garbė sumanytojams 
ir šeimininkėms už iškepimą 
geriausios rūšies pyrago “kei- 
ko”, kurį išleidus ant išlaimė- 
jimo, pelno liko apie $4.00. 
Pinigai pasiųsti “Darbininkų 
žodžiui” į Kanadą.

Įvairumai
Reikia parašyt apie 

fabrikus. Darbai jau taip su
mažėjo, kad sezonas dabar pra
sideda, o darbo nėra. Kad ir 
gauni šiek tiek darbo, tai bo
seliai bėgioja po fabriką, kaip 
pašėlę ir vis įsako greičiau 
dirbt (speedup). Metai kiti 
atgal dažų darbo sezone, prad
žioj vasario mėnesio, dirbda- 
vom pilną laiką, o dabar dirba
me po 2-3 dienas į savaitę, tai 
su tokiu uždarbiu prastas pra
gyvenimas. Daugelis darbinin
kų mano, kad laikai pagerės 
ir fabrikai pradės pilnai 
ti-—bus darbų ir pinigų, 
žiūrint J tą situaciją kas 
vaizduojasi. Jeigu mes 
šilko darbininkai, neturim už
tektinai pinigų nusipirkt tą 
šilką, kurį mes patys išdirbom, 
tai ką jau kalbėt apie kitų in
dustrijų darbininkus. Juk dau
giausiai išperka darbininkai. 
Pavyzdžiui, Patersone dvide
šimts tūkstančių (20,000) dar
bininkų dirbdami tik už uba
gišką almužną arba ant “relief”

I^abai susirgo lietuvė Marijo
na Bakanauskienė smegenų už
degimu—labai pavojinga liga. 
Nuvežta šv. Juozapo ligoninėn. 
Jeigu pažystami turi liuoso laiš
ko, malonėkite atlankyti, nes 
M. B. yra gera darbininkų rė
mėja ir pritarėja. Linkiu grei
tai pasveikti. Bakanauskai yra 
“Laisvės” skaitytojai ir rėmė
jai.

Draugai dažų darbininkai, 
kovo 14 d., subatoj, bus dažų 
unijos viršininkų nominacijos, 
tad turime dėti visas pastangas, 
kad būtų nominuojami teisingi 
ir koyingi žmonės. Turėtume 
nominuoti tuos, kurie su mu
mis ant pikieto linijos pikie- 
tavo projektų streike. Dažų 
unijos kontraktas išsibaigs rug- 
sėjo-Sept. 24 d., 1936 metais, 
tad greičiausia, kad turėsime 
vėl streikuoti, todėl turėtume 
nominuoti pirmon eilėn šiuos: 
į prezidentus—tą patį Charley 
Vigarita; į biznio agentus— 
John Lidyng, Tony Vantura. 
Šie draugai yra atsižymėję kaip 
unijos, taip ir kituose darbinin
kų reikaluose—turėtume juos 
vienbalsiai išrinkti.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to 
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju Įvai
riom spalvom

JONAS STOKES
SI 2 Marion St„ kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT I^ne 

BROOKLYN, N. Y.
Tėl.: Glenmore 6-619]

- and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
ir

P. BIELIAUSKAS v 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

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

Darbininkų Žurnalą

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

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

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

“PRIEKALO” KAINA:
SSRS:

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

ŠIAURĖS AMERIKOJE, 
PIETŲ AMERIKOJE, 

ANGLIJOJE IR KITUR
Metams—1 doleris 
6 mėn.—50 centų, 
atskiras egz. — 10 centų.
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Laisvoji Sakykla
Keistučio Draugijos 
Atsakymas Paulauskui
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alkani ir pusiiubgi dantimis 
kalena, vaikščiodami gatvė
mis, kad kur gavus duonos 
šmotelį ar kavos puoduką. 
Bet tie žiaurūs vargai, tikiu, 
išmokys darbo klasę, kaip tuos 
vargus panaikyt.

Neaplenkė ta žiauri žiema 
ir organizacijas nepadarius 
žalos. Kokie tik parengimai 
buvo planuojami išanksto, už
ėjus tiems didelėms šalčiams, 
buvo be pasekmių, arba net 
kiti ir nuostolio davė. Pavyz- 
din, mūsų LDS 16-tą kp., ku
ri taip jau turi gerokai sko
los, bandė surengti vieną kitą 
parengimėlį, bet vis buvo be 
pasekmių.

Dabar minėta kuopa ren
giasi prie perstatymo veikalo 
“Meilės Rykštė”, kovo-March 
15 d. Veikalas gana gražus 
ir įdomus. Daugiausia susi
deda iš dainų: duetų, kvar
tetų ir net viso choro. Veika
las susidaro maž daug ope
retė, arba muzikalė tragi-ko- 
medija.

Tikiu, kad kaip vietos, taip 
ir apielinkės visuomenė įver
tins lošėjų, vargą, ir pasišven
timą susimokint šį veikalą, ir 
parems išeiti mūsų kuopai iš 
finansinio krizio.'

Šio veikalo perstatymui dar
buojasi jaunuoliai, kurie už
ima svarbias lošime roles: J. 
P. Latvis, Helen Latvis, Anna 
Shamet, V. Latvis ir B. Med-

ley. šienis jaunuoliams prik
lauso didžiausias kreditas, nes 
jie pakėlė daug vargo tokiuo
se dideliuose šalčiuose susi
renkant ant pamokų. Kadan
gi šiame veikale yra net 18-k<į 
dainų ir nė viena neturėjo pr^ 
taikytos muzikos bei gaidų, 
tad už tai priklauso kreditas 
mūsų choro vedėjui J. P. Lat
viui, kuris sutaisė muziką vi
soms dainoms.

Tikiu, kad apielinkės kolo
nijos parems mumis atsilan
kydami skaitlingai, ir sykiu 
pamatys gražų veikalą. Pri
sirengimas jo perstatymui yra 
mūsų visos žiemos triūsas.
'— J. Shukaitis.

skriaudą. Nors jis muihs sakė, 
kad 12 d. lapk. turįs būti dar
be, vienok tą dieną jis neva
žiavo New Yorkah, bet iki va
karo išbuvo Bostone. Kuomet 
tą vakarą Keistučio Dr-ja lai
kė savo susirinkimą, Palaus- 
kas slankiojo palei salės sienas 
kol susirinkimas užsibaigė, 
bet į susirinkimą neatėjo. Ne
žiūrint to, mes dar davėm ki
tą progą Paulauskui atsiteisti 
su mūsų Dr-ja, tai parašėm 
laišką per advokatą. Manėm, 
kad gal geriau klausys advo
kato, negu Dr-jos. Bet ir ad
vokatas tą patį gavo nuo 
Paulausko, kaip ir Dr-ja. Pau
lauskas atsakė advokatui, kad 
Dr-jos direktoriai peržiūrėję 
knygas ir visą radę tvarkoj, 
bet narinių mokesčių, knyge
les užtylėjo, nieko neužsimi
nė.

Rugsėjo pradžioje, 1935 m. 
Paulausko moteris buvo Bosto
ne ir apsilankė pas Dr-jos sek
retorių St. Budrevičių. Klausi
nėjo, ką Dr-ja mano daryti. 
Jai buvo paaiškinta, kad jei
gu P. neatsilygins Dr-jai, rei
kalas bus atiduotas valdžiai ir 
P. su policijos pagelba bus 
pargabentas į Bostoną. Pau
lauskienė atsakė, jog prie to 
nedasileisią; parvažiavusi na
mo paliepsianti savo vyrui, 
kad su Dr-j’a susitaikytų ge- 

reikėjo,dirbti iki 2:30 po piet,! moju. Vienok nieko panašaus 
įsakiau susirinkti Navicko stu- i nepadaryta. Paulausko drau- 
boje 1 vai. po pietų laukti; gai Bostone dar tyčiojosi, kad 
Paulausko ir kitų komiteto na-i Keistučio Dr-jos nariai

Baltimore, Md po dienai laukia sau galo, lies 
jų fundamentas supuvo, patai
syt jau negalima, turės su- 
griut. 6 darbininkai laimės, 
tik 'reikia organizuotis į dar
bininkiškas organizacijas ir 
povaliai stumt supuvusį kapi
talizmą į tas duobes, kurias 
jis pats sau išsikasė, o tik ta
da darbininkai galės linksmai 
gyvuoti. Taip, kaip Sovietų 
Sąjungoj darbininkai linksmai 
gyvena, kada kapitalizmą iš 
šaknų išrovė ir šaknis išnaiki
no.

ILyga Už Industrinę Demokra
tiją Savo Metiniam Susirinki
me Nubalsavo 26 prieš 9 Pri

sidėt Prie Lygos Prieš Karą 
Ir Fašizmą

Vis daugiau ir daugiau kle
rikalai ir bažnytinės organi
zacijos dedasi prie kovų prieš 
karą ir fašizmą. Bažnytinė 
organizacija League 
Industrial Democracy 
metiniam susirinkime
prie galutino balsavimo—26
prieš 9—prisidėt prie Lygos 
Prieš Karą ir Fašizmą, nežiū
rint pasipriešinimų iš nekuriu 
narių, kurie bandė įrodint, 
buk tai komunistinė organiza
cija.

D r Adelaide Case, profeso
rius religinio mokslo 
lumbia Universitete, 
kalboj įrodinėjo,

I
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Malonėkite suteikti mums 
vietos atsakymui į K. J. Pau
lausko pasiaiškinimą, tilpusį 
“Laisvės” vasario 11 d. nume
ry, kuriame jis persistato save 
nekaltu avinėliu ir bando vi
sus savo “griekus” suversti 
ant D.L.K. Keistučio Dr-jos 
komiteto, tvirtindamas, būk 
komitetas nesąžiniškai su juo 
pasielgęs.

Tikrenybėje, K. J. Paulaus
kas, sekretoriaudamas Keistu
čio Dr-jai nuo sausio 1933 m. 
iki kovo 1934, padarė pini- 
gišką skriaudą, priimdamas 
narių mokesčius ir nepriduo- 
damas jų Dr-jos iždan, ne
įtraukdamas į Dr-jos iždo kny
gas, vien tik pažymėdamas 
narių knygelėse. Tokių narinių 
mokesčių knygelių suradom 
65. Jose mokesčių suma nėra 
vienoda—nuo $17.00 iki 50c.l 

! Tokiu būdu sudarytas pinigų\ 
trūkumas siekia virš $300.00. 
Ir užtai yra kaltas K. J. Pau
lauskas.

1934 metais, pasikeitus kai 
kuriems Dr-jos viršininkams, 
nariuose prasidėjo zurzėjimas 
ir kąlbos, kad K. J. P. pasisa
vinęs iš Dr-jos narių išrinktus 
ir iš toliau gyvenančių prisiųs
tas narines duokles. Šios kal
bos privertė 1934 m. valdybą 
ištirti Dr-jos finansų knygas. 
Vasario pabaigoj, 1934 m., 
Dr-jos pirm. A. Navickas, pro
tokolų sekr. Budrevičius ir iž
dininkas A. Zaleskas šiuo rei
kalu apsilankė pas K. J. P. 
stuboję ir tyrinėjo mokesčių 
knygas. Tuomet mums aiškiai 
pasirodė, kad barių kalbose 
yra daug teisybės. Jau pirm 
nuvykimo į K. J. P. stubą, mes 
žinojom porą narių, kurie bu
vo užsimokėję už 1.934 m. pa- 
sportus, nes buvom matę jų 
mokesčių knygelėse pakvitavi
mus, bet sekretoriaus finansų 
knygoje jokio pažymėjimo ne
buvo. Patyrėm ir daugiau to
kių netikslumų.

Pasitarę su Dr-jos direkto
riais, sutarėm duoti įnešimą 
Dr-jos susirinkimui, kad būtų 
išrinkta komisija, kuri su
rinktų visų narių knygutes ir 
patikrintų jas pagal fin. sekr. 
K. J. P. knygas. .Tuomet K. 
J. p. pamatė, kad padarytos 
Keistučio Dr-jai pinigiškos 
skriaudos turės paaiškėti, kal
tininkas bus surastas ir už kal
tes turės atkentėti. Jis pabūgo 
ir palikęs šeimą išvažiavo iš 
Bostono, nepranešdamas apie 
tai nieko Dr-ja4 ir negrąžinda
mas nei knygų, be rezignaci
jos ir be jokių ceremonijų.

Atėjo sekančio susirinkimo 
diena, bet mūsų sekretoriaus 
nėra. Jo moteris paaiškino, 
kad jis išvažiavęs į New Yor- 
ką, ir ji atidavė mums kny
gas. Pradėjom daryti patik- 

„.jinimus per narių knygeles ir 
* mokesčių knygas. Nors dar- 
■; bas buvo greit pradėtas, bet 
-ėmė daug laiko jį baigti, ka- 
—Idangi tuo laiku prie Dr-jos 
išbuvo apie 400 narių, išsimė- 
£&isių b įvairius miestus. Su 
-'“klaidomis” p a s i r o džiusios 
"knygutės buvo sulaikytos ir 

 

7dr-jos pirmininkas apie tai in- 
Jormavo K. J. P., pranešda- 

,~tnas jam, kokios klaidos yra 
,randamos. Taipgi mes kvie- 

i ;'t.6m Paulauską, kad jis atva
žiuotų Bostonan ir pats patir

ptų tas klaidas^ kurias mes su
siradom, ir dargi gana stam
bias! Paulauskas atsiliepė laiš
kais ir prašė, kad mes jam 
prisiųstum surašą nuskriaustų 
narių, tuomet jis atvažiuosiąs 
ir susitaikysiąs. Bet tokio su- 
rąšpmes negalėjome siųsti, 
nes jią dar nebuvo pilnas, o ki- 

‘ ta,y todėl nej^untęm,/kad toks 
sąrašas turėjo būti pas mus, o 
ne pas kaltininką. Kaltininko 
privalumas buvo atvažiuoti ir

Paulauską 
į Bostoną, 

pasiuntė 
regis-

taikytis su Dr-ja, nes jis buvo 
kriminališkai prasikaltęs. Ir 
mes vis davėm jam kitą progą. 
Gal dar atvažiuos, gal dar su
sitaikys. Bet Paulauskas aty- 
dos į tai nekreipė.

Pamatę, kad 
sunku yra atkviesti 
Dr-jos direktoriai
jam dar vieną laišką, 
truotą, su išlyga, kad jis turi 
būti pas mus bėgyje 30 dienų, 
iki lapkričio 10 d., 1934, ir 
kad praneštų mums bent sa
vaite laiko iš anksto, kada jis 
galės čia būti. Tiek laiko 
mums buvo reikalinga turėti, 
kad galėtum sušaukti visus 
valdybos narius. Gavome at
sakymą, laišką, 8 d. lapkričio, 
kad jis atvažiuos 10 d. lapkri
čio ir kad šią dieną visi susi
rinktų 1 vai. po pietų, pas 
pirm. Navicką stuboj. Gudrus 
sugalvojimas. Mat, P. žinojo, 
kad cĮr-jos komitetas dirba iki 
4-5 vai. vakaro ir negalės su
sirinkti 1 vai. po pietų, o tuo
met jis galės kaltinti komitetą, 
kad jis nesusirinko ir knygas 

\nuo jo paslėpę.
Surinkę tris liuosus nuo dar

bo komiteto narius ir finansų 
rašt. J. Lukoševičių, kuriam

for 
savo 

priėjo
i
I

Wilkes Barre, Pa.
1 itNew Yorko Bed. Tarybos vą^ 

das Benjamin'reikalauja viešo 
tyrinėjimo suktybių WPA. Ta
po iškelta, kad darbai duodami 
politikierių užgirtiems, o ne tų 
darbų reikalingiausiems' žm(A 
nėm&

Šis tas iš A. K. Partijos Kon
ferencijos, kuri įvyko 23 

Dieną Vasario

Šioj konferencijoj dalyvavo 
geras skaičius delegatų ir visi 
gana gyvai svarstė dalykus 
apie visokį veikimą.

Buvo išduotas raportas iš 
praeities veikimo. Pasirodė, 
kad buvo nuveikta gerų darbų 
darbininkų judėjime, šioj kon
ferencijoj buvo apkalbėta daug 
gerų dalykų del ateities veikimo 
dirbt mainierių unijoj', kad ją 
sudrūtint.

Buvo plačiai kalbėta apie 
Labor Party, taipogi dirbt 
tarpe šilko darbininkų audiny- 
čidse, kurių čia nemažai ran
dasi, dirbt už bendrą frontą 
prieš karą ir fašizmą ir daug 
kitų svarbių dalykų. Konfe
rencijoj pasirodė, kad partija 
auga narių skaičium ir veiki
mas partijoj dabar pusėtinai 
geras. Išrinkta veikiantis ko
mitetas iš gana veiklių drau
gų, kurie turi gana patyrimo 
darbininkų veikime, tai musų 
veikimas da geriau pakils mū
sų apielinkėj.

šiuom laiku kasyklos dirba 
pilną laiką. Laike tokio dide
lio šalčio visur daugiau ang
lių reikalinga, o kitas dalykas, 
tai jau baigiasi mainerių kont
raktas su kompanija su pabai
ga kovo mėnesio, tai kompani
ja nori prisipilt anglių, kad 
jeigu streikas iškiltų, kad tu
rėtų anglių antf kiek laiko. 
Mainerių tarpe yra didelio ne
pasitenkinimo. Daugelyj vie
tų turi dirbt veik uždyką—po
rą dolerių padaro, tai ir vis
kas. Daug mainerių nepada
ro nė tiek, kiek “project” 
darbininkui.

Tarpe W. P. A. darbininkų 
eina pusėtinas bruzdėjimas. 
Vietomis tveriasi unijos. Ku
rie darbininkai turi dideles 
šeimynas, tiems reikalinga pa- 
šelpos prie darbo arba dviems 
dirbt iš šeimynos ir daug kitų 
reikalavimų.

Mieste įvyksta visokių plė
šimų— išplėšia krautuves ir 
šiaip visokių būna užpuolimų. 
Pirm kiek laiko atgal vienas 
partijos draugas buvo užpul
tas su bonka ar geležia, par- 
muštas ir apie 30 dolerių iš 
jojo atėmė ir tas įvyko nekur 
kitur, bet ant Pennsylvania 
Ave., arti Market St., ir tai 
ne vidurnakčiu, bet kiek po 
devynių vakare.

Policija smarki užpult be
ginklius bedarbius arba lape
lių dalintojus, o plėšikai vei
kia pilnoj gaiėj ir jiems nė
ra pavojaus iŠ policijos pu
sės. . ..
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BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales 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

Stone,nesą 
tiek “gramotni,” kad galėtų 
P. pargabenti į Bostoną.

Pagalinus, P. nusiskundžia, 
jog laukęs daugiau metų lai
ko, bet jam nieko nebuvę pra
nešta. Laiškų rašinėjimas jam 
buvo nutrauktas, kadangi nei 
mūsų komiteto, nei advokato 
laiškai negalėjo priversti P. 
atvažiuoti Bostonan ir atsily
ginti Dr-jai, kaipo kaltininkas. 
Prie kaltės juk ir pats prisipa
žįsti “Laisvėj”, vas. 11, tik 
švelnesnėje prasmėje—sakaisi, 
kad tik iš poros narių esi paė
męs mokestis, kurių neįrašei į 
Dr-jos knygas. Teisme pamatei 
ne porą tokių narių, bet jų bu
vo apie 20. Sakai, kad svetim
taučiai būdami džiurėje neži
nojo mūsų draugijų gyvenimo 
tvarkos. Bet teismui pasibai
gus, paties Paulausko advoka
tas pareiškė, kad jis turi būti 
patenkintas, nes Dr-ja reika
lauja tik 220 dol., o jai pada
ryta skriauda virš 300.00, ką 
pats jo advokatas yra patyręs.

Paulauskas ir dabar dar no
ri kokio tai knygų peržiūrėji
mo. Bet kodėl teismo dienoj, 6 
sausio, P. būdamas Bostone to 
nenorėjo? Tą dieną buvo apie 
18 narių su mokesčių knygelė
mis ir tuomet buvo geriausia 
proga jas patikrinti, nes pagal 
šias knygeles byla susidarė. 
Dabar jeigu tą visą patikrini
mo darbą atnaujinti ir vėl ko
miteto narius užveisti dideliu 
darbu, jau reikės kitokios 
tvarkos. Komisijos nariai dau
giau veltui nedirbs, kaip dirbo 
ištisus šešius mėnesius. Tiems 
žmonėms turės būti užmokėta.

rių. Atvykęs Paulauskas ir 3 
komiteto nariai nieko tą die
ną negalėjom padaryti, nes 
Paulauskas, išlaukęs iki 3 vai. 
po pietų, pasakė neturįs laiko, 
jam reikią važiuoti į Lynną, 
į SLA. apskričio suvažiavimą. 
Kuomet atėjo Dr-jos sekreto
rius su knygomis, Paulausko 
jau nebuvo. Dabar P. pasa
koja svietui, kad jis laukęs 
iki 5 vai., bet sekretorius su 
knygomis nepasirodęs. Melas! 
Sekretorius buvo dar pirm ke
turių, tą paliudys tęn buvusie
ji komiteto nariai. O kur 
Paulauskas tuomet buvo? Tik 
ne Lynne. Jis nesiskubino 
važiuoti Lynan, kaip buvo sa
kęs komiteto nariams. Tos pa
čios dienos vakare, apie 10 
vai. P. buvo matomas su savo 
vienminčiais sandariečiais lei
džiant laiką prie svaiginančių 
gėrimų. Ponas P. kartotinai 
kartojo savo frentams, kad 
DLK. Keistučio Dr-ja padariu
si jam sugaištį ir kelionės lė
šas, už kurias esą jam Dr-ja 
turės užmokėti.

Sekančią dieną, lapkr. 11, 
pirm. Navickas pasiėmęs vice- 
pirm. Zaleską, narį J. Aliuko- 
nį nuvyko į Lynną jieškoti 
Paulausko vis. su tikslu, kad 
išlyginti jo klaidas gražiuoju. 
Lynne tuomet dar tęsėsi SLA. 
Apskr. suvažiavimas ir ten 
radom Paulaąiską. Pamatęs 
mus, Paulauskas labai nusimi
nė, nes suprato, kad čia jau 
ne baikos. Bet mes pradėjome 
draugiškai kalbėti ir P. šiek 
tiek atsigavo, paliko drąsesnis. 
Užklaustas, kodėl vakar pasi
skubino išvažiuoti iš Bostono

found that 
corruption 

the old-line 
have been

Laisvės Sidabrinio Jubilėjaus 
Minėjimui Parengimai
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kad Lyga 
Prieš Karą ir Fašizmą yra ne
komunistinė organizacija, nes 
tik 2 komunistai yra tame 
board’ė. Kitas kalbėtojas, ku
nigas William B. Spofford, 
executive secretary of the 
Church League for Industrial 
Democracy, savo kalboj įrodi
nėjo, kad komunizmas nėra 
taip jau baisus, kai nekuriems 
atrodo. Jis toliaus 
“Komunizmas reiškia 
lizmą, kuris kovoja už 
menės reikalus.”

Kunigas William O.
St. Mary’s Protestonų Episko
pai ų bažnyčios, skaito rapor
tą iš Lygos for Industrial 
Democracy. Raportas skam
ba sekamai: “We 
there was much 
and some good in 
palties. There
attemps in the present Admi
nistration to improve condi
tions, even though they have 
not been fundamental. Roose
velt wo felt to be a capitalist 
bolstering up the system... 
Both Democrats and Republi
cans arę capitalists, and any 
hope for social change. . .”

.Toliaus naujai įstojusios or
ganizacijos prieš karą ir fa
šizmą pasmerkė naują daly
bą kuri jau mirus, ir taipogi 
pasmerkė WPA darbus, ka
dangi moka tik $10.90 į sa
vaitę. Taipogi, 8-nios rezoliu
cijos buvo priimtos, kurių čia 
netalpinsiu, nes tai užimtų pu
sę “Laisvės” lapo. Taipogi 
aukščiau minėtos organizaci
jos pasmerkė Kramer anti-se
dition bilių, kuris atkreiptas 
prieš tuos, kurie mano nuvers
ti dabartinę kapitalistų siste
mą. Taipogi pasmerkė Mc
Cormack bilių, kuris baustų 
pinigiškai ir kalėjimu už sklei
dimą propagandos tarpe ka
riuomenės ir laivyno.

fKai matom, tai kunigija ir 
bažnytinės organizacijos prisi
deda kovot prieš karą ir fašiz
mą kas diena daugiau ir dau
giau, nes jie mato pavojų iš 
fašistų pusės. Bet kas stovi 
prieš kataliku kunigus? ypač 
lietuvių kunigus! Nejaugi jų 
kas neprileidžia prie bendro 
fronto kovot prieš karą ir fa
šizmą. Ar lietuvių kunigai 
mano, kad fašizmas katalikų 
kunigus paglostys? Ne, tegu 
ima pavyzdį iš Vokietijos.
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LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass.
Viršutinėj svetainėj grieš AI Stevens Orchestra, apa
tinėj—Radio Orchestra. Bus gėrimų ir užkandžių

Įžanga vyrams 35c., Moterims 25c.

BROOKLYN, NEW YORK 
“Laisvės” dalininkų (šėrininkų) suvažiavimas, Jubi- 

lėjinis banketas ir prak albos bus

SOUTH BOSTON, MASS.
Subatoje, Kovo 14 March 

Bus balius su Penkiom dovanom prie įžangos tikieto.
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ir nelaukė kitų komiteto na-! lodei jei P. to nori, gerai—už- 
' sistatyk boną ir turi sutikti, 
jeigu mes rasime nuostolių iš 
jų'sų pusės Dr-jai padarytų 
daugiau, kaip 220.00, iš to bo- 
no bus paimti pinigai ir pas
kirti į Dr-jos iždą. Reikės vėl 
visos narių knygutės surinkti ir 
ims apie 
padaryti, 
ta darba 
užmokėt.
sutinki padengti, padaryk taip, 
tuomet galėsi Dr-jos knygas 
pamatyti, žinoma, Dr-jos val
dybos priežiūroje. Tik čia pa- 
minėtom sąlygom galėsime ta
vo reikalavimą patenkinti. Bet 
jeigu nori pamatyt vien tik 
Dr-jos finansų knygas ir tą 
sąrašą, kurį turėjome teisme, 
tą gali pamatyt, kada tik nori, 
susitarus su Dr-jos komitetu.

, PirmininkasAA. Navickas, 
' Brot. Rašt. S. Buidrevičius, 

Fin. Sekrt. J. Lukašavičius, 
Ižd. Andrius J.jZaleckas, , 
Vice-Pirm. V. iZaleskas.

rių, atsakė, būk tūrėjęs “svar
bų reikalą” išvažiuoti į Lynną. 
Vėl užklaustas, o kaip šian
dien—ar negalėtum dabar sy
kiu peržiūrėti jo padarytas 
klaidas, atsakė tą patį—nega
lįs, per daug užimtas. Paklau
sėm, kaip su rytojaus diena, 
12 lapkr., kurioj įvykstąs DL 
K. Keistučio Dr-jos susirinki
mas; sakom, tamistai būtų ge
riausia pręga pamatyti Dr-jos 
knygas ir pasiaiškinti Dr-jos 
nariams. Kitaip, sakėm, Dr- 
ja ilgiau šio dalyko 
ir imsis griežtesnių 
Paulauskas atsakė, 
lapkričio jis turįs
Yorke, darbe; negalįs išlikti iš 
darbo.

Tuomet, Lynne, mes pama
tėm, kad P. vartoja visokias 
išsisukinėjimo gudrybes, ir 
tik blogos valios žmdgus taip 
gali daryti. Tik šalies įstaty
mai gali priversti tokį sutvėri
mą atsilygint už padarytą

Associated Press praneša, 
kad ponas McSwain (Demok
ratas S. C.), pirmininkas of 
the House Military Commit
tee, labai nusigandęs, kad ko
munistinė propaganda labai 
skleidžiama tarpe kariuome
nės ir laivyno. Jis sako, kad: 
“Oficieriai apie tai dar nieko 
nežino. Tokia propaganda ūž- 
krėtus lojalį kareivį, tas karei
vis kitą, o kitas dar kitą ir tt.”

McSwain, stoja už Kramer 
bilių ir už McCormack bilių. 
Visa aristokratija tiek įsibai- 
liavo, ka<d net savo šešėlio bi
jo, naktimis miegot negali. Na, 
o kas bus toliau, pasak Mc
Swain, kada darbininkai išmo
kins vienas kitą, o kitas dar 
kitą ?

žinoma, kapitalizmas diena

Baigiasi Sunkioji Žiema

Šioji nepaprastai sunki žie
ma padarė žalos riėvįęh tik 
visokiom biznio Ištaigoms, 
miestams, bet daug privardino 
ir šiaip pavienius. Bet dau
giausiai teko to* žiauraus var
go pakelti ir taip jau vargą 
nešančiomis bedarbių šeimy
noms.

žinoma, turčių klasė vargo 
nematė, jų stubos šiltos, pilvai 
pilni, šiltai apsirengę, o kiti į 
šiltus
suvis nežino, kad darbininkai |

WORCESTER, MASS.
BUS BANKETAS IR KONCERTAS 

Nedėlioj, Kovo 29 March 
VAKARIENEI IR KONCERTUI BUS ŠOKIAI.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE . 
Endicott Street, ' Worcester, Mass

Greit bus paskelbta, kas dalyvaus programoj. 
Bus dainininkų ir kalbėtojų iš Brooklyno.

Pradžia 4 vai. po pietų. Įžanga 75 centai.

Nedėlioję, Balandžio 5 April
Šiame suvažiavime bus svečių iš Chicagos, Detroito, 
Clevelando, Pittsburgho, Baltimore, Philadelphijos, 

Waterburio, Bostono ir iš kitur.
Konvencija, Bankietas ir Koncertas bus 
GRAND PARADISE BALLROOM 

£rand St., kamp. Havemeyer St., Brooklyn

'TTI’wrmrwT’
MW ! J

Juokas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main K669 

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

mąnęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.
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(LIETUVOS GYVENIMO VAIZDAI)
Lietuvoj siaučia fašizmas, ekonominis 

krizis, nedarbas, vargas, skurdas. Vals
tiečius slegia mokesčiai. Antstoliai iš
parduoda jų turtą. Valstiečiai bruzda.

Kariuomenės ir karo lauko teismai, de
šimtis valstiečių teisia katorgom

Į valstiečių pareikalavimą pagerinti jų 
būklę, fašistai tautininkai atsakė ugnim, 
kalėjimu, karo lauko teismais.

Pernai metais spalio 26 d. “Liet. Žin.” 
patalpino K. Janušos eilėraštį “Ruduo,” 
kuriame sakoma:

“O Lietuva, tėvyne miela mano. 
Rudens sirenos laukuose kaukia. 
Paukščiai jau skrenda, žąsys gagena, 
Motušė stovi ir ašaras braukia.”

Motušė laužo rankas vieškelyje
skausmo ir ašaras braukia, nes policija 
veda kalėjiman vyrą ir sūnus, antstolis— 
paskutinę karvę už mokesčių nesumokė- 
jimą.

Ne jai vienai skaudu, nes:
“Prie kryžkelių išvargintos lūšnelės, 
Iš vargo skęsta arimuos juoduos.
Ruduo atėjo!—O širdį taip gelia, 
Kad tu tėvyne,—kad tu varguos.”

(Ten pat).
Lietuvos darbo masėms vargas, var

gas ir dar kartą vargas. Lietuvos vals
tietis, kad išgelbėti savo ūkį nuo licitaci- 
jos, tik ir galvoja apie lito gavimą:

“Žemės banką prašau 
Paskolint litelį, 
Prašymėlius rašau 
Kas nakt, kas rytelį. 
Įkeičiau ir namus, 
Įkelčiau žemelę, 
Įkelčiau vežimus, 
Karvę ir kumelę, 
žemę dirbu, ariu, 
Sodinu ridiką, 
Bet vistiek neturiu 
Nė pusės skatiko. • 
Ką reikės man daryt, 
Jei lito negausiu? 
Gal rytoj, ar poryt 
Sviete ubagausiu? : 
Bankas ūkį paims, 
Išeisiu per svietą. 
Ten širdelė nurims 
Vekseliais aplieta.” 
(Iš “A. L. B.” sausio 2 d.).,

O tuo pat metu iš vagysčių milionus 
susikrovė fašistų šulai Lapenas, Sruoga, 
Petrulis ir eilė kitų. Dvarininkų ir buo
žių rėmimui išleista nuo krizės pradžios 
per T00 milionų litų įvairių primokėjimų 
ir premijų formoje. Dvarininkams grą
žinta tūkstančiai ha miško ir dešimtis 
tūkstančių ariamos žemės. Milionus litų 
pila į dvarininkų kišenes “atlyginimui” 
.už žemę* kurią tų dvarininkų protėviai 
kadaise iš Lietuvos valstiečių prievarta 
atėmė.

Šalę lūšnų, iš priplėštų iš darbo masių 
centų, ponai ministerial, augšti valstybės 
valdininkai suka sau šiltas guštas ir pu
čiasi it pereklės vištos išdidžiai galvoda
mi:

“O aš statau epochas, amžius, eras.

Kitos man išeities nėra, ar jūs pasiutot!
Aš jums sakau, kas mano seifuos sukrauta 

tai mano,
O po manęs—tegul nors tvanas.”

(Ten pat).
Ką aš užgrobiau—mano. Grobk kaip 

išmanai ir« kiek išmanai—nes jei daugiau 
prisigrobsi, labiau būsi gerbiamas. O 
po manęs tegu nors tvanas,—štai Lietu
vos viešpačių šūkis. Ir šitie Lietuvos 
viešpačiai sako:
“Esu nervingas ponas į save sudribęs, 
žvelgiu sukrašusiom akim į Įdegančiąja žemę, 
Ir durklai devyni savijautą mano remia.
Dar nieko, nežiūrint į honorarą, taip augštą 

eina, V 7 
šioje planetoje tokis pasiutimas nekankino.
O, kad žinotų tie, kurie pripildo aikštes
Ir skersgatvius, ir vieškelius, ir liepom apso

dintas promenadas, 
Kad jų klegėjimas man užima paskiausią 
žadą”...

Sąjungą.
Prelegente plačiai apibūdir 

no priešfašistinio kongresęr 
reikšmę ir nuveiktus jo dar
bus. Jos kalbos turinys 
šakoti nėra prasmes, nes 
tančioji visuomenė apie 
greso darbus jau yra

Aš majestotiškus statyti mėgstu rūmus, 
Išvesti bokštus debesų augštumo,
Išpuošti voniom, veidrodžiais ir blizgančiais 

parketais.
' Ir taip apsigyvent šauniausioj vietoj, 

Sukviesti daug svečių išgert ir ištvirkauti, 
Kad nieko nepritrūktų, nieko mūsų raute, 
Kad nebūtų nieko iš esmės, tarp veidrodžių, 

tarp storų,
Tik aš viena ir parazitų pora.”

(“Liet, žin.” gruodžio 14 d.).

Šitie ponai krizes nejaučia, nes: 
“Palikite mane ramybėje, jei nieko nebežinot, 

kito,
Kaip dergti apie krizę, apie nuvertinimą lito. 
Aš galvą nesvyruodamas guldau už stovinčią 

tvirtai valiutą,

(Ten pat).
Ir nežiūrint į tai, kad durklai remia 

tų pohų savijautą, šiltą gūštą, bet tos 
masės, kurios pripildo aikštes, skersgat
vius ir vieškelius savo reikalavimais už
ima tiems valdovams žadą.

“Liet. Žin.’ korespondentas iš Panevė
žio to' laikraščio 185 numeryj rašo, kad 
Panevėžio advokatų darbas nesumažėjo, 
bylų skaičius vis didėja, teismai dirba 
išsijuosę, jiems rugiapjūtė. O daktarai 
nusiskundžia, kad labai mažai kas serga. 
Neturtingieji pasveiksta po kiekvieno 
pirmo vizito, nes pirmas vizitas praryja 
paskutinį litą. O kaip sirgti neturint li
to? Lietuvos fašistų spauda jau dabar 
susirūpinusi, kad vedybos mažėja, miri
mai didėja, gimimai puola. O kunigai 
krizio nejaučia. Jie (lango rėžį ir namų 
kvartalą Katedros gatvėj pastatė. Kores
pondentas, būdamas romantikos nuotai
koj, rašo: “Seniau Lietuva buvo miškų, 
žvėrių ir dainų kraštas, cy dabar nei miš
kų, nei žvėrių, nei dainų.”

Šiandien Lietuvoj: ....
“Sesutės liūdi, vysta žalios rūtos.
Debesys atplaukia iš vakarų. , 
Dienos praėjo, tartum jų nebūta, 
Tartum nebuvo vasaros žiedų.”

(Liet, žin.” spalio 26 d.).
Vasaros kaip ir nebūta. Vasarą var

gai, rudenį vargai, o žiemą—dar didesni 
vargai: ir alkis ir šaltis didesni. Ir šil
tos pastogės reik, bet:—

‘‘Gimta grįtelė linksta.
Skunde prie žemės glaudžiasi, 
širdis nebesupranta, 
Ko aš vis bastausi čia.”

(“Literatūros naujienos”).

Širdis nesuprato ir nesupras, ko ver
kia motušė ašaras braukdama, kodėl 
prie kryžkelių išvargintos lūšneles iš 
vargo skęsta arimuos juoduos, kodėl val
stietis, prakaituodamas nuo tamsos iki 
tamsos, viską įkeitė ir dairosi liūdnom ' 
akim į vieškelį antstolio atvažiuojant. 
Širdis taipgi nesupras, kodėl tie į save 
sudribę ponai, kurių savijauta durklais 
remiama, išgąsčio akimis seka pripildy
tas aikštes, skersgatvius, vieškelius ir 
geidžia vieno: kad tik juos neištiktų 
'“tvanas,” revoliucija. Bet už tai Lietu
vos “mužikai,” “sermėgiai,” vyžuoti “bai-

• dyklos” vis labiau klausosi Lietuvos 
Kompartijos balso ir tiesia grubią nuo 
darbo kovos ranką miestų proletarams, 
kad bendrai versti durklais paramstytus 
prasišlovinusių ponų sostus. O tie “di
dingi” valdovai, galanda kalavijus, suka 
virves, kad dar dieną, dar valandą kek- 
šauti bokštuose debesų augštumo.* Ne 
kas tiems ponams, nes jie gyvena pro
letarinių rev'oliucijų ir imperialistinių 
karų epochoj. Jie dažnai pasižiūri į sa
vo likimo veidrodį ir kas kartą šiurpas 
pereina per jų nupenėtą nugarą, pagal
vojus kas jų laukia.

J. Kubas.
u

Bostono Žinios
Kalbėjo Adv. S. V. Baušiutė

Vasario 23 d., Lietuvių sve
tainėje, kalbėjo jauna adv. iš 
Lawrence, Mass. drg. Sabina 
V. Bush—Baušiutė. Prakalbas 
surengė pažangiųjų orgtTniza- 
cijų bendro veikimo komite
tas.

Advokatė dar jauna 
simpatiška mergelė. Kukliai pa
prastai apsirengusi, 
nuo lūpų nenueina, 
proletaro vaikas.
Ji gimus, augus ir 

baigus čia, Amerikoje. Lietu
vių kalba jai dar sunkokai 
duodasi, bet padirbės lietuvių 
darbininkų tarpe (o dirbt ji 
matomai širdingai pasiruošia) 
ir tuojau lietuvių kalbą vartos

labai gerai.

Šypsena
Tikras

mokslus

Po kalbos, atsakinėjo į Chat,a taip pat karo šalinin- 
klausimus, kas išėjo dar tre
čia paskaita. Plačiai paaiški
no apie- So v. Rusijos teismus, 
“kalėjimus” ir advokatūrą, o 
taip-pat apie kolektyvius 
ūkius, žemės “nusavinimą” 
(klausimas buvo apie atėmimą 
iš valstiečių žemių ir padary
mą jų “biednais”—baudžiau
ninkais) ir tt.

Vienu žodžiu, valio jaunai 
Baušiutei! Visus džiugina, kad 
čia gimusių-augusių tarpe to
kių jaunuolių atsiranda.

Prieš prakalbas ir per per
trauką gražiai padainavo ke
letą dainelių p-lė Mineikiūtė. 
Akompanavo p-nia V. Minkie- 
nė—Paltanavičiutė. Dainavo 
ir Laisvės Choras. Visam kam 
pirmininkavo žymiausias mū
sų realestatininkas A. J. Kups
tis. Reikia pažymėti, kad pa
staruoju laiku drg. Kupstis 
daug aktingiau ėmė dalyvau
ti—veikti darbininkų judėji
me.

Įžangos į prakalbas nebuvo. 
Aukų surinkta $14.80, bet iš
laidų buvę apie $22.

Išplatinta daug literatūros: 
“Sunday Worker” ir k.

Po prakalbų, pas drg. Bal
čius susirinko gražus būrelis 
draugų. Susirinkusius (čia bu
vo drg. Baušiutė, p-nai Minkai, 
Mineikiūtė ir k.) dr-gai Bar- 
čiai skaniai pavaišino. .

Bet ne viena duona žmogus 
| gyvas. Rūpi, kad jos ir rytoj 
į būtų. Mes nesitenkinam tuo, 
i kas katalikų “tėve mūsų” pa
sakyta: “duok duonos šiai die
nai,” o rytoj bala žino, kaip 
bus!

Taigi užkandę, ir turėdami 
kalbėdama, J savo tarpe drg. Bush, ėmėme 

svarstyti jos iškeltus klausi
mus, rišti ' dienos problemas. 
Ir pasakysiu, kad pasikalbė
jimas buvo gražus, rimtas, 
daug dalykų ’apsvarstyta.

Pabaigoj išrinkta laikinas 
komitetas , iš 5 draugų, kuris 
ims iniciatyvą ir bandys 
įtraukti į judėjimą kitas or
ganizacijas, neaplenkiant nei 
kitataučiu, v

partijos, 
plačiąsias 
smulkiųjų 

inteligentų 
partija ga-

farmerių, 
darbo 
tokia 
visai sumušti ka-
respublikonų ir

skai- 
kon- 
daug 

skaičiusi pažangiojoj spaudoj.
Kalbėdama dienos politiniu 

klausimu, advokatė plačiai iš
dėstė reikalingumą plačios, 
vieningos politinės 
kuri sumobilizuotų 
darbo,
biznierių ir 
mases. Tik 
lėtų, jei ne 
pitalistines
demokratų partijas, tai bent 
gerokai jas aplamdytų, pra- 
vesdama kongresai! dalį pro
gresyvių atstovų. O turint to
kių atstovų J. V. kongrese, 
aišku, būtų daug kas atsiekta: 
jie stotų prieš karą ir fašizmą, 
jie stengtųsi pagerinti 
klasės reikalus.

Kalbėtoja nurodė, 
reikšmę turi būti šios

darbo

kokią 
šalies 

piliečiu. Ir todėl ji patarė ir 
kvietė vyrus ir moteris tapti 
Amerikos piliečiais.

Publika, kurios buvo pilnu
tėlė svetainė, prakalba drg. 
Baušiutes labai domėjosi ir 
įtemptai klausėsi. Iš to ma
tyt, kad rytojus visiems prade
da rūpėti. Klausimas:—kaip 
bus toliau?—visiems galvon 
lenda, nes prakalbose apsčiai 
matėsi ir sandariečių ir kata-! 
likų, socialistų—žodžiu—įvai- Į 
rių įsitikinimų, bet viena dar
bo masė, kurią dar šiandien 
skaldo įvairaus plauko “va
dukai” — agentėliai.

Antru atveju 
kalbėtoja nupasakojo, ką ji 

| matė Sovietu Rusijoje.
Kaip sakiau, ji gimus, au

gus Amerikoje. Mokykloje 
taip auklėta, kaip ir kiti jau
nuoliai. Tačiau dabartinė Ru- /
sija jai labai patikusi. Ji visur 
buvus. Viską sekus. Jos įgy
ti įspūdžiai, surinkti faktai, 
labai įdomūs, bet del vietos 

į stokos aš j ii čia neatpasako- 
I siu.

Japonija Arčiau Prie Karo
Jonas.

Japonijos Fašistinis Sukilimas Padidino Karo Pavojų 
Prieš Sovietų Sąjungą. Karo Klika įsigali

KAS JIE BUVO?
Fašistai sukilę nudėjo vi

są eilę augštų Japonijos 
imperialistų vadų. Štai da
viniai apie tuos admirolus 
ir generolus:

Admirolas Keisike Oka
da.—Jis gimė 1864 metais, 
dabar buvo Japonijos mini
sterių pirmininku. Jo kan
didatūrą j tą vietą iškėlė 
admirolas Saito, buvęs mi
nisterių pirmininkas ir ku
nigaikštis Saundzi. Okada 
skelbėsi “nepartijiniu?’ Jo 
misija buvo suderinti Japo
nijos spėkas, išbūdavoti ga
lingą karo laivyną, bet 
tuom pat kartu vengti, kad 
Japonija savo išsišokimais 
nepakliūtų po smūgiais kitų 
imperialistinių v a 1 s t ybių. 
Jo kabinetas nuolatos buvo 
puolamas kraštutinių fašis
tų.

Admirolas Makoto Saito. 
Jis gimė 1858 metais. Savo 
laiku buvęs Japonijos mini
sterių pirmininku. Buvo 
karo laivyno ministerių. Ke
lis kartus buvo general-gu-
bernatorium pąvergtoje Ko- iš bjauriausių karo provo- 
rėjoj: Buvo nariu Japoni
jos Slaptos 
bos. Tuom 
pirmininku 
draugijos,
plėsti prekybą tarp Japoni
jos ir Sovietų.

Koreiyo Takahashi. Gi
męs 1854 metais. Dabar 
užimdinėjo Okados kabine-

Vienas iš stambiausių Japo
nijos politinių1 veikėjų. Gu
drus ir senas vilkas, atsar
gus karo politikoje.

Generolas Watanabe. Jis 
gimę 1875 metais. Dalyva
vo Rusi jos-Japonijos kare, 
plačiai važinėjęs po Euro
pą. Nuo 1933 metų užimdi
nėjo armijos inspekcijos va
do vietą. Politikoje prisi
laikė Okada pozicijos. Bu
vo žinomas vienu iš gud
riausių generolų.

Kova Grupių Tarpe
Japonijoje jau nuo senai 

eina kova tarpe imperialis
tinių grupių. Viršuj sumi
nėti generolai ir admirolai 
priklausė prie senų imperi
alistų, kurie Japonijos plė
timąsi atsargiau stūmė pir
myn.

Antrą grupę sudaro taip 
vadinama gauja—“Jaunieji 
Oficieriai”. Jos priešakyje 
stovi generolai Araki, Ma
zaki ir Chata.

Generolas Araki buvo ka
ro ministerių, dabar yra 
karo tarybos nariu. Vienas

kas prieš Sovietus.
Generolas Minami. Gi

męs 1874 metais. Dabar yra 
Japonijos karo jėgų vadu 
Mandžurijoje. Jo armija 
nuolatos atlieka visokias 
provokacijas prieš Sovietų 
Sąjungą ir Mongolijos Liau
dies Respubliką.

Karas Prieš Sovietus
Taigi iš dabartinių Japo

nijos įvykių matome, kad 
sukilę fašistai, labiausiai i 
kariniai nusistatę, didžiau-! 
si šalininkai didelio karo— 
tai yra karo prieš So v. Są-| 
jungą, nudėjo kelis genero- j 
lūs, kurie šiek-tiek susilai
kydavo nuo karo provoka
cijų.

Kaip spauda praneša, tai 
Japonijos imperatorius Hi
rohito tariasi su sukilusiais 
fašistais. Į būsiamus Japo
nijos ministerių pirminin
kus yra siūlomi vienas iš 
dviejų — generolas Mazaki 
arba Jiro Minami. Jie abu, 
bjaurūs Sovietų priešai. Ji
ro Minami ir dabar atsižy
mi visokiomis karo provo
kacijomis lyiandžurijoje ir 
melais pries Sovietų Sąjun
ga. - ’

Drg. Karolis Radekas ra
šo iš Maskvos “Iz vesti jose”, 
kad veikiausiai baigsis Ja
ponijos imperialistų tarpe 
kova kompromisu, tai yra 
tuom, kad seni vilkai, ku
rie iki šiolei priešinosi tuo-1 
jautimam karui prieš So- i 
vietų Sąjungą, kurie vis no
rėjo geriau prisirengti, nu
sileis tuojautinio karo ša
lininkams, fašistams, bijo
dami, kad ir su jais neatsi
tiktų tas patsai, kas atsiti
ko su Okada, Saito ir ki
tais.

Iš Tokio ateina žinios, i1 
kad fašistai garsiai šaukia, 
jog nors Japonijos armija 
nuo 1931 metų jau yra už
kariavus Mandžuriją, Ja- 
hol, Šiaurių Chirųjoje 460,- 
383 keturkampes mylias, tai 
yra daugiau kaip tris kar
tus tiek, kaip pati Japoni
ja, bet žemių dar maža. Fa
šistai šaukia, kad Mandžu
rijoje įsteigta Manchukuo 
ir fen vietos gyventojai ja
ponus neapkenčia. Jie šau
kia, kad Japonijoje virš 30,- 
000,000 valstiečių gyvena 
ant 14,500,000 akrų žemės, 
kad tai baisus susikimši
mas, kad būk jie negali pra
simaitinti. Jie šaukia, kad 
tie valstiečiai turi atiduoti 
pusę savo žemės vaisių po
nams už randas. Ir todėl, 
fašistų supratimu, Japonijai 
reikia užkariauti naujas že
mes, tai yra pavergti Sovie
tų Sibirą.

Paskutiniai Japonijoje į-

Didžios Tary- 
pat kartu buvo 
Japonų-Sovietų 
kuri rūpinosi

Pereitą vasarą ji Lankėsi 
Sovietų Rusijoje ir Lietuvoje. 
Dalyvavo ir keliose komisijose 
buvo Cleveland© Prieškari- 
niam-Priešfašistiniam kongrese.

Taigi, Ir savo paskaitą, kal
bėdama dviem atvejais, pada
lino j dvi dali: 1. Apie prieš- 
fašistinį kongresą ir kas veik-
tina dabar, ir 2, apie Sovietų'te finansų ministerio vietą.

Jęatorių prieš Sovietų Są
jungą. Jis yra galvinis va
das Japonijos fašistų. So
vietus neapkenčia dar nuo 
intervencijos laikų, kad.*, 
buvo išgrūstas Raudonosios 
Armijos iš Sibiro.

Generolas Mazaki gimęs 
1876 metais, dalyvis Rusi
jos-Japonijos karė. Griežtas 
šalininkas generolo Araki.

vykiai dar daugiau padidi
no karo pavojų, Japonijos 
imperialistų užpuolimą ant 
Sovietų Sąjungos. Tą ma
tydamas Sovietų konsulas 
pareiškė, kad jeigu Japoni
jos—Manchukuo imperialis
tai užpuls Sovietų Sąjungą, 
tai jie turi žinoti, kad ji nė
ra Chinija, kad ji sugebės 
atremti užpuolikus. Tuom 
kartu revoliuciniai, darbi
ninkai privalo paaštrinti 
kovą prieš imperialistų ruo
šiama kara. v v

D. M. š.

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių vertės knygų 

Dabar gausite už $1.25 
Patarimai Vyrams

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

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

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10538 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
959- 1th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to lx' consumed off the premises.

MAX HUBER
| 959—1th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10536 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
701 -86th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

GREENDALE FOOD STORE. INC.
701-86th St., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6674 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 313 Evergreen Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premixes.

WILLIAM B. MOGER 
EVERGREEN BAR and GRILL

313 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y,

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HAMTRAMCK, MICH.

A.L.D.L.D. 188 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, 6 d. ko
vo, 7:30 vai. vakare, Yemans svetai- 
tainėje, 3014 Yemans St. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalyku apsvarstyti.

Sekr. A. V.
(52-53)

NEWARK, N. J.
Lietuvių Draugijų Sąryšio susirin

kimas įvyks antradienį, 3 d. kovo, 
8 vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 
180 New York Avė. Visi delegatai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui.

Sekr. S. Gaubiene. 
(51-52)'

WATERBURY, CONN.
A.L.I).L.D. 28 kp. rengia persta

tymą įdomaus veikalo “Motinos Šir
dis”, nedčlioj, 8 d. kovo, 103 Green 
St., pradžia ’ 7 vai. vakare. Įžanga 
35c. Po vaidinimo šokiai prie geros 
orkestros. Kaip vietos taip ir apielin- 
kės lietuviai nepraleiskite Šios pro
gos pamatyti šio gražaus veikalo. *

Kviečia Rengėjai, 
(51-53)

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite': EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j 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
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Moterys Pirkėjos Traukia 
May’s Krautuvę Teisman

Keturios žymios Pirkėjų Mo-I 
terų Lygos narės iškėlė May’s 
kompanijai keturias bylas, 
kaltindamos kompaniją netie- 
sotame arešte ir reik alau da- 
Iftos po $10,000 atlyginimo.

^Skundą padavė Mrs. Arthur 
Garfield Hays, Atossa Her-

Rengkitės Socialės Apdrau- 
dos Konferencijai

šiomis dienomis įvyks visa 
eilė susirinkimų. Draugijų bei 
kuopų valdybos ir visi nariai 
privalo iškelti savo susirinki- 

, kimuose vietinės konferencijos 
ir Nacionalio Kongreso už So-

| cialę Apdraudą reikalus.
New Yorko konferencija 

ring, Clara Mahr ir DagmarĮįvyks šeštadienį, 21 kovo.
Nprgord. Arthur Carfield I la-1 
ys paimtas advokatu. Moterys 
buvo areštuotos pikietuojant 
May’s krautuvę. Jų byla bu
vo išmesta, kadangi teisėjas;
pTipažino, jog policija buvo 
nemažiau atsakominga už su
traukimą minios.

Nuteistas trisdešimčiai die
nų kalėjimo už tą patį “pra
sikaltimą” — pikietą May’s

Laikas ir vieta bus pranešta 
vėliau. Nacionalis kongresas 
įvyks 4, 5 ii- 6 balandžio, Wa
shingtone.

Kaip žinia, Jungtinių Vals-
j tijų kongresui yra įteiktas 
Frazier-Lundeen Socialės Ap-

i draudos Bilius, kuriame ran- 
; dasi reikalingiausi tikros so- 
' cialės apdraudos punktai. Tai 
yra vienintelis bilius, kuris su-

krautuvės—Jack Small., kuris 
šiuo tarpu randasi Raymond 
St. kalėjime, paskelbė ba<Jo 
streiką.

Ketvirtadienį buvo teisiama 
Clarina Michaelson, kuri yra 
krautuvių tarnautojų unijos 
organizatorė ir May’s krautu
vės darbininkų streiko komite
te nuo pat prasidėjimo strei-! 
ko. Ji teisiama 
kaltinimu priėmime smirdan-j 
Čių bombų mežiagos iš tele
gramų nešiotojo. Jai telefonu 
buvo pranešta, kad atsiunčia
ma streikierėms svarbūs do
kumentai ir -ji pakelį paėmė, ti Herbert Benjamin vardu ir 
Vos jį paėmus, tuojaus tapo I pasiųsti Joint Action Commit- 
areštuota. Apie jos pobūdį 
lifldijo Mrs. Elinor Herrick, 
Apielinkės Darbo Tarybos di
rektorė. Byla nukelta į 

’ kovo.

mažai 
seneliams, palie- 

motinystėje, taipgi 
ir našlėms, šis yra 
iš visų tuo kl nusi

teiktų šiokį tokį gyvenimo už
tikrinimą bedarbiams, 
dirbantiems,

1 geliams, 
motinoms 
vienintelis
nnt bilių, kuris neaptaksuotų. 
žmonių, bet siūlo sukelti so- 
cialei apdraudai reikalingą 
sumą aptaksuojant didžiuosius

sufrėmuotu | turčius.
Komitetui dabartiniu laiku

, labai reikalinga aukų vedimui 
darbo. Organizacijos prašo
mos nors kiek paaukauti tam 
tikslui. čekius reikia išrašy-

tee, Room 438, 799 Broadway, 
New York City.

10-ta! Plaukų Dabintojų Unijos 
Naujas Centras

tijų užgynimo, kad pataisa 
taptų pridėta prie konstituci
jos. Pataisa uždraustų vaikų 
darbą.

“Pataisa,” pareiškė Mr. 
Walsh, “nebus priimta be ko
vos, kadangi yra vedama pla
ti kampanija iškraipant fak
tus. Ypatingai nepakenčiama 
yra opozicija iš pusės kai ku
rių katalikų, iš kurių tūli yra 
žymūs žmonės.”

Jis mano, kad ta opozicija
daugelyje vietų yra atsako- 
minga už nepraėjimą pataisos. 
DeljLo susidarymas komiteto už 
pataisą iš pačių žymių katali
kų yra didelis žingsnis pir-
myh.

Šiandien Tikimasi Bildingu 
Aptarnautojų Streiko

siekiaBildingu savininkai 
sunaikinti bildingu aptarnau
tojų uniją. Gi unijos atsaky
mas į bosų kampaniją yra rei
kalavimas uždaros šapos sąly
gų, tai yra, kad darbininkai 
būtų samdomi tik per uniją— 
unijistai. Kadangi bosai nenu
sileidžia, tad šiandien tikima
si išeisiant streikan 65,000 bil
dingu aptarnautojų, dirbančių 
5,800 bildinguose, New Yor
ke.

Unija reikalauja algų pa
kėlimo, trumpesnių valandų ir 
unijinių sąlygų.

Baus Girtus Automobilistus

grama nepasibaigė, ji tęsėsi vi
sa vakarą. Gražus būrys bu
vusių lyriečių sudainavo bent 
kelioliką dainų, taigi, iš tos jų 
neva repeticijos susirinkusiems 
išėjo koncertas. Vakarui pir
mininkavo d. P. Buknys, trum
pai pažymėdamas, kad šis va
karas yra geru pavyzdžiu au
gančios lietuvių darbininkų vie
nybės ir kad visų pareiga dar
buotis apvienijimui visų mūsų 
spėkų.

Rep. i

išranda vojimaF
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys. šviesus ir prieinamas, tik vie
nais trepais augštyn. Atsišaukite se
kamai: Kazlauskas, 538 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

PARENGIMAI
Brooklyn© Darbininkiškų 
Organizacijų Parengimų 

Komitetas
Visom darbininkiškom organizaci

jom Brooklyno', New Yorko ii’ New 
Jersey. Prašome visų organizacijų, 
kad nerengtų piknikų ant šių dienų. 
June 14, rengia Brooklyno Darb. 
Org. Parengimų Komitetas Ulmer 
Park. June 28, ALDLD 2 apskr. ir 
L.D.S. 3-čias apskr. rengia pikniką. 
Crystal Lake, Eagle Rock, West 
Orange, N. J.

Antras apskričių piknikas spaudos 
naudai Įvyks 16 d. August, Vauxhall 
Rd., Union, N. J. šalę Bumett Avė.

J. Ruseckas.

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusių vyrų arba 

moterų dirbti prie rankovių prisiu- 
vimų ant N. 2 grade viršutinių kotų 
ir kitų drabužių. Atsišaukite greitai: 
Rand Coat Tailors, 335 E. 27th St. 
New York, City.

(51-52)

Reikalinga patyrusių vyrų dirbt 
prie kriaučių—prie siuvimo kišenių 
ant N. 2 grade viršutinių kotų. At
sišaukite sekamai: Rand Coat Tai
lors, 335 E. 27th St. New York City.

(51-52)

LORIMER RESTAURANT
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

greitu laiku bus įvestas griež
tas reikalavimas nuimti krū
tinės paveikslą X spinduliais 
visiems augštesnių mokyklų 
studentams. Sakoma, iš tėvų 
pusės esąs didelis pritarimas 
tokiai egzaminacijai.

W. M. Gunderson, 16 metų 
vaikas, sakosi juokais šovęs, 
tačiaus tapo mirtinai pašautas 
jo draugas Kieman. Policija 
sako, būk pas vaikus rasta du 
vogti revolveriai ir būk vaikai 
esą padarę bent 50 apiplėšimų 
tame distrikto. h «

Prie 151 Maujer St., Wil- 
liamsburge, pradėta statyti 
sveikatos centras, kurio pa
statymas lėšuos $214,000 ir 
būsiąs paleistas darban atei
nantį rudenį. Centras bus prie
šais būsimą pavyzdingą Ten 
Eyck koloniją.

Viename New Yorko vieš
bučių padaryta medžioklė 'ir 
sulaikyta 9 žmonės. Jie kalti
nami Queens srities vėliausiuo
se plėšimuose, kurių grobis 
aprokuojamas iki $275,000.

Darbininkai Apgynė 
Savo Kalbėtojus

Policijos bandymas suardyti 
masinį prieškarinį mitingą prie 
Japonijos konsulato pereitą šeš
tadienį nepavyko. Raita poli
cija lindo į minią ir bandė nu
traukti nuo parko tvoros kalbė
toją Edward Young. Apie 3,000 
darbininkų pradėjo unisonu 
šaukti “Mes reikalaujame žo
džio laisvės” ir' šusibūrę aplink 
kalbėtoją atėmė jį iš policijos 
nagų.

Policija savo puolimą aiški
no, kad mitingui skirta vieta 
esanti ne parke, bet ant kampo 
6th Avė. ir 40th St. Tačiaus 
nežiūrint užtikrinimo, būk kam
pas esąs “žodžio laisvės zona,” 
ir ten keliais atvejais bandyta 
suardyti mitingą.

Komitetas iš dviejų buvo pa
siųstas pas konsulą, perduoti re
zoliuciją, bet jiems pasakyta, 
kad konsulas “nėra namie.” 
Tarnautojai sakė, kad rezoliuci
ja būsianti paduota konsului ir 
pasiųsta į Tokio.

Iš Smagios APLA Pramogos
šeštadienio vakarą, “Laisvės” 

svetainėj, APLA 22 kuopa su
rengė balių. Bąlius nebuvo la
bai skaitlingas, bet smagus. 
Programą išpildė solistai dai
nininkai Lillian Kavaliauskaitė 
ir Alekas Velička. Jų dainas 
publika entuziastiškai priėmė ir 
iššaukė pakartoti.

Bet su solistų dainom pro-

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta /vakarienė. 
Atskirtu* kamba
rys, už ėjimu i su 
moterimis. Tįedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

csr NAUJOJE VIETOJE

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

Pagauti kėravojant auto
mobilį po mėnulio spindulių 
įtaka bus aštriai baudžiami. 
Pirmu sykiu pagauti bus bau
džiami $100 arba kalėjimu ir 
atėmimu leidimo. Jie bus tei
siami magistratų teismuose. 
Aiįfru kartu pagauti bus tei
siami specialių sesijų arba 
džiurės teismuose.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kftštų. 
Turim puikiai įtaisytą Kop'yčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L N. Y.
.......... į.hįiį.. II. Jb; , , JL'gĮ.

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

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

Plaukų dabintojų unija pra
neša,, kad atidaro naują uni
jos centrą, 935 Southern 
Blvd., Bronx. Taip pat skel
bia pradėjimą plataus vajaus 
už suorganizavimą visų plau
kų gražinimo ir kosmetikos 
darbininkų į uniją. Rengiama- 

I si streikui, kuris'vyriausia tal
i’ buvo darbi-1 komas prieš 60 ir 70 valandų 

Detroito : savaitę, reikalaujant vieno ša
pų uždarymo laiko visame 
mieste ir $16 mažiausios al- 

1 —. Organizatore yra žino- 
High' ma veikėja Charlotte Todes.

su- j

Unijos Susidomėjo 
Darbo Partija

Penkios unijos bendrai
sitarę parkviečia iš Detroito1 
garsų tenykštį darbininkų ad- Į 
vokatą Maurice Sugar, 
papasakos 
kaip yra 
Partija jo mieste.
Maurice Sugar 

ninku kandidatu 
Miesto Tarybą pereituose rin 

i kimuose ir gavo virš 
balsų. Mitingas įvyks 
čiadienį, Stuyvesant 
School salėje, N. Y.

kuris lI
newyorkieciams, Į 

budavojama Darbo Į
Trumpos Žinutės

55,000 
šį tre- j 8’0S-

Trūkus 30 colių vandens ry- 
nai prie 61st St. ir 37th Avė., 

i Woodside, Queens, pasidarė 
tikras potvinis, kuris apardė 
gatves ir sulaikė miesto 
vės traukinius.

IŠVALYKI! SAVO VIDURIUS
sub-

Malioriai Streikuoja
• Brooklyne daugelyje 
sustreikavo unijistai maloriai, 
kad priversti . bosus pildyti 
pereitą rugsėjį padarytą sutar
tį. Streikas paliečia keletą 
WPA darbų, ypatingai dvi 
mokyklas, vieną ant Brighton 
Ave. ir 12th St., kitą ant 81st 
Št. ir 12th Avė., Brooklyne.

Distrikto 18-to Taryba šau
kia unijistus atvykti kasdien 
streiko raštinėn, 142 Livings
ton St., Brooklyne, ir padėti 
streiko darbuose. Planuojama 

eli masiniai pikietai, kad 
^greičiau būtų laimėtas strei-

vietų

Kur Būsite Ateinančią 
Sukatą?

Jaunuolių*“
7 d. kovo, 
“Laisvės”

pa-

jaunuoliai

rengime, kuris bus 
7:30 vai. vakare, 
svetainėje.

Girdėjau, kad
turi surengę kokią nepaprastą 
naujienybę, užvadintą “Bun-

Jis bus lošiamas-su ka- 
norės, galės 

gir- 
sta-

Tris savaites tęsęsis* 
Hilda Peterson teismas' 
baigė jos išteisinimu. Teisme 
negalėjo įrodyti, kad ji suži- 
niai padėjus vyrui apgaudinė
jime kostumerių. Jos vyras, 
kurio dabar nesurandama, 
,esąs aplupęs apie ant pusės 
miliono dolerių pasiturinčius 
piliečius, pardavin ėdamas 
jiems nesamus bondsus.

Mrs. 
užsi-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

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 pairusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

• William Foster, 544 Central 
Ave.j Brooklyne, pabudo iš 
miego šuniuko laižomas. Jis. 
nustūmė šuniuką ir vėl prade-1 

do-i jo miegoti, bet šunelis kelia:

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

pa-

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

T

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.BAR and GRU!

V. PALKAUSKAS 
Savininkas

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokitj rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brooklyn, N. Y. 
(kampas Varet Street> 

Evergreep 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

skandalą ir gana. Pilnai išbu
dęs, pajuto, kad pilna dūmų 
ir pamatė trečio augšto apart- 
mentą pilną liepsnų. Jis išbu
dino gyventojus ir visi išsigel
bėjo. Vienas senukas apde
gė.

co .
zyromis ir kas
įeiti į tą lošimą. Taipgi 
dėjau, kad prie kiekvieno 
lo bus duodama gražios 
vanos.

O merginos—gardžiai
vaišins su skaniais užkandžiais 
ir gėrimais.

Po “Bunco” lošimo galės vi
si linksmai pasišokti prie Wm. 
Norris Orkestros. Del viso pa
silinksminimo įžanga tik 30c.

Na, tai seni ir jauni, visi 
būkime šiame linksmame pa- 
rengijne. Padėkime jaunuo
liams ir ant toliaus tokius 
linksmus parengimus surengti. 
Visus širdingai užkviečia.

Jaunuolė.

Socialistai ir Komunistai 
Minės Ispanų Laimėjimus

. New Yorko darbininkai ran
dasi vienu žingsniu arčiau So

listų ir Komunistų Bendro 
♦*onto. Ateinantį trečiadienį, 
??!* Palace, 5th Avė. ir 
110th St., New Yorke kalbės 
nuo vienos platformos Komu- 
nistų Partijos N. Y. Distrikto 

ranizatorius I. Amteris ir 
k Croswaith, negras so

fistų vadas Harleme.
- Masinis mitingas šaukiamas 
paminėti Ispanijos socialistų ir 
comunistų bendro fronto lai- 
nėjimus pastaruosiuose rinkt

ose. Ten taip pat kalbės 
ūs šios šalies ispanų so

listų ir komunistų vadai, 
taipgi Leonardo Fernandez 

nchez, žymus Kubos revo- 
ucinis vadas.

fe

fe',.

Katalikų Komitetas Rems 
Vaikų Darbo Bilių

New Yorke susidarė Kata
likų Komitetas už -Priėmimą 
Vaikų Darbo Priedo New Yor- 
ko valstijoje. Frank P. Walsh, 
advokatas, ir N. Y. valstijos 
Pajėgos Autoriteto pirminin
kas, sako, kad 73 žymūs ka
talikai užėmę vietas komitete.

Dar reikalinga 12-kos vals-

Rockville . Center, Nassau, 
gyventojarh tris kartus į 3 me
tus nupiginta elektra. Mieste
lio elektros gamintuvė yra 
valdoma paties miestelio. Da
bar būsiąs ketvirtas nupigini- 
mas.

šešių metų berniukas Fred 
Boshane dabar gydomas nuo 
apdegimo. Tačiau jis už tai 
skaitomas didvyriu, kadangi 
jis išnešė nuo antro augšto sa
vo dvi sesutes, Frances 3 me
tų, ir Elizabeth, 1 metų, užsi
degus jų namams, Gouveme-

Kovai Prieš Džiovą ir Svei
katos Sąjungos Brooklyne sek
retorius, Dr. Prest, sako, kad

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite j vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES^ INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

PAI N-EXPELLER

Nuo Muskulų Gėlimo fr 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą Ir tikrg 

palengvinimą

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

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

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

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.




