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Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

“Laisvės” sidabrinio jubilė- 
jaus, 25-kių metų, minėjimas 
jau visai netoli. Visą gegužės 
mėnesį “Laisvė” eis padidinta, 
8 puslapių. Per tą mėnesį ga
lima “L.” užsirašyti tik už $1 
ir gauti ne tik visus padidintus 
leidinius, bet ir labai gerą apy
saką “Martos Vilkienės Divor- 
sas.” Knyga bus didelė, įdomi, 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo. 
Ją parašė drg. Mikas Rasoda, 
autorius “Slekerio,” “Povilo 
Jurkos” ir daugelio kitų knygų.
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o IsIaimisitO 
Pasaulį!

Metai XXVI, Dienraščio XVIII

Per Anglų-Francūzų 
Ergelius Nebus Užkir

sta Aliejus Italijai?

“NAUJOSIOS GADYNES” ŠĖRININKŲ 
SUVAŽIAVIME DIDŽIAUSIAS SMURTAS 
PRIEŠ APSIVIENIJIMO ŠALININKUS

Kalba drg. Earl Browderio, 
Komunistų Partijos Sekreto-! 
riaus, per radio tinklus temoje | 
“Komunistų Pozicija 1936 me
tais” iššaukė daug diskusijų. 
Reakcionieriai, priešakyje su 
Hamilton Fish, kuris sekantį 
vakarą neva atsakinėjo Brow- 
deriui, šaukia isterikų balsais. 
Reakcionierius Fish nieko nesu
gebėjo atsakyti į 
kalbą, apart senų 
Hearsto primetimų.

Bet tuom pat kartu 
kapitalistinės spaudos 
no, kad drg. Browder kalba 
buvo turininga ir svarbi; taip 
atsiliepė ir New Yorko tableti- 
nis laikraštis “Daily News.”

Browderio 
nudėvėtu

dalis net
pripaži-

Dabar yra vajus už naujus 
narius į Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
giją. Jis tęsis iki Pirmai Ge
gužės. Kol kas vajuje sėkmin
gai dalyvaują tik kelios kuopos. 
Priešakyje stovi ALDLD 19 
kuopa iš Chicago, kuri jau turi 
12 naujų narių.

Centras paskyrė dovanas: 
raudonąją vėliavą, drg. Kapsu
ko didelį paveikslą ir Raudono
sios Armijos Albumą, toms 
kuopoms, kurios gaus daugiau-1 
šiai naujų narių. Vajaus me- 

4 tu nėra įstojimo mokesčio. Vi
si pasmarkinkime savo darbą— 
gavimui daugiau naujų narių.

Japonijos imperializmą dar 
daugiau purto vidujiniai prie
šingumai, negu savo laiku ca
rizmą. Paviršutiniai Japonijos 
imperializmas išdidus, prieka
bingas, niekšiškai užsiimantis 
karo provokacijomis, bet tikru-

♦ moję jis yra ant molinių kojų. 
Bent kokis didesnis smūgis par
blokštų jį mirtinai.

Čia buvo ramu, ministerial 
sėdėjo savo vietose, o čia fašis
tų gauja sukilo ir kelis minis- 

k terius paskerdė, supurtė Mika
do imperiją. Dabar> sudaroma 
nauja Japonijos ministerija su

* Koki Hirota priešakyje. Atėjo 
žinios, kad didžiausi karo treš
kėjai, provokatoriai generolai 
Hayashi, Araki, Mazaki ir Abe 
pasitraukę iš Augščiausios Ka
ro Tarybos, taipgi iš Mandžuri- 
jos atšaukiamas vyriausias Ja
ponijos armijos vadas ir karo 
prieš Sovietus provokatorius 
generolas Jiro Minami.

Bet tai nereiškia, kad Japo
nijos fašistai nusiramins, kad 
karo provokacijos pasibaigs. Iš 
Japonijos imperialistų karo 
provokacijų galima laukti bile 
dieną, o fašistai prakišę nenu- 

> siramins, bet, surinkę daugiau 
spėkų, vėl kels savo galvas.

Vokietijos fašistų karo prisi
ruošimai auga ir karo provoka
cijos didėja. Drg. N. Buchari- 
nas “kviestijose” rašo, kaip 
Vokietijos fašistams gelbėja 
Finlandijos fašistai ir reakcio
nieriai, nepaisydami net to, kad 
tas grūmoja Finlandijos tauti
nei laisvei. Vokietijos fašistų 
pozicija linkui Finlandijos to
kia: “Finlandija turi būti Vo
kietijos kolonija, politiniai pri
klausoma,” arba amžina Vokie
tijos vergė.

, Tokia Vokietijos pozicija ir 
linkui Lietuvos, Latvijos, Esto- 
nijos. Tokia, kaip Finlandijos 
reakcionierių, pozicija yra ir 
Smetonos ir kitų Lietuvos liau
dies išnaudotojų ir pavergikų.

ANGLIJA NEŽADA FRANCIJAI UŽTIKRINIMO 
PRIEŠ KARĄ I š NAZIŲ PUSĖS

ROMA, kovo 6. — Prane
šama, kad Mussolini griež
tai neatmes Tautų Lygos 
trylikos narių komisijos pa
raginimą taikytis su Ethio
pia, bet jis išstatys tokius 
didelius reikalavimus, kad 
jie būsią nepriimtini Ethio- 
pijai bei Tautų Lygai.

Vyriausi fašistu partijos 
vadai sako, kad Ethiopijos 
užkariavimas turi būt tę
siamas be nusileidimų iš 
Italijos pusės.

LONDON, kovo 6.—N. Y. 
Times korespondentas C. A. 
Selden numato, kad Anglija 
griežtai nereikalaus sustab
dyt aliejų Italijai iš Tautų 
Lygos šalių.

Franci jos užsienių reika
lų ministeris Flandin būti
nai reikalauja, kad Anglija 
prižadėtų Franci jai karišką 
talką tokiuose atsitikimuo
se: jeigu Vokietija užpultų 
Franci ją; jeigu Hitleris at
siųstų savo armijas į Rhei- 
no upės ruožą, Francijos pa
sienyj ir jeigu Italija ir Vo
kietija atsimestų nuo Lo
carno sutarties, padarytos 
delei taikos- palaikymo Va
karų Europoj.

Anglijos politikai sakosi 
remią Locarno sutartį, bet 
“neturį armijos” užtikrint 
talką Francijai prieš Vokie
tiją; todėl jie negalį duoti 
Francijai tikro prižado.

O kol Francijos valdžia 
negaus tokio užtikrinimo iš 
Anglijos, tol negalėsianti 
pasižadėt talkininkaut Ang
lijai, “jeigu Italija užpultų 
Angliją” ryšy j su drausmė
mis prieš Italiją dėlei faši
stų karo stabdymo Ęthiopi- 
joj.

Francijos valdovai nuro
do, kad jeigu jie pradėtų 
veikti išvien su Anglija 
prieš Italiją, tai Mussolinis 
galėtų nutraukt savo sutar
tį su Francija ir sudaryt 
vieną frontą su Vokietija 
prieš Franci ją.

Tokie diplomatiniai prieš
taravimai duoda, Mussoli- 
niui vilties, kad taip ir ne
prieis prie aliejaus užkirti
mo Italijai.

Japonę Generolai Nori 
Kariškos Valdžios

TOKIO, kovo 7. — Iš ka 
tik suorganizuoto Japoni
jos ministerių kabineto su 
Koki Hirota priekyje jau 
pasitraukė karo ministeris 
grafas Huichi Terauchi. Jis 
buvo artimas tai generolų 
šaikai, kuri labiausiai pasi
nėrus į karą prieš Sovietusy 
Šiem generolam atrodo, kaa 
naujame ministerių kabinA, 
te duodama dar permažai 
jiems balso. Todėl jie iš jo 
ištraukė ir gen. Tąrauchį.

Tuo tarpu aršiausi Japo
nijos militaristai daro dide
lio spaudimo karaliui ir da
bartinei jo ministerijai, kad 
duotų daugiau valdžioj vie
tų kraštutiniams fašisti
niams karininkams.

Išreikšdami nepasitenki
nimą naujos ministerijos są
statu. pasitraukė iš vyriau
sios karo tarybos generolai 
Senjuro Hayashi, • Sadao 
Araki, Jinzaburo Mazaki ir 
Nob. Abe.

IŠ LIETUVOS

Utenos Apskrities Ligoninė vis 
Dar Neturi Chirurgo

Prieš keletą metų del senat
vės pasitraukus iš ligoninės jos 
chirurgui, ligbninė dar ir iki 
šiol neturi chirurgo.

Susidarius keliems operuo
jamiems ligoniams ir skubiam 
reikalui esant (žinoma, jeigu 
ligonis turi lėšų, specialiai iš
šaukiamą užmokėti), toksai 
šaukiamas iš Ukmergės.

Jeigu pasitaiko ligonis, ku
rio gyvybė arba sveikata pri
klauso nuo skubios operacijos 
ir negali užsimokėt jam ten
kančių brangių kelionės ir 
operacijos išlaidų, toksai pri
verstas atsiduoti likimui. Chi
rurgo reikalas yra aktualus.

Toks smurtas, koks pasireiš; kus. 
kė “N. Gadynės” šėrininkų šu- 
važiavime, įvykusiame 7 d. ko
vo, ligi šiol nebuyo girdėtas jo
kioj progresyvėj organizacijoj.

Ties salės durimis nuolat mai
šosi policija. J salę neįsileista 
“Laisvės” ir “Tiesos” reporte
rių. Neįsileista ir svečių, apie 
kuriuos Jankauskai manė, kad 
jie už vienybę. Už tai įsileista 
“Naujienų” reporteris, kuris 
vėliau pasirodė su seru, tiktai 
ką iškeptu: Suvažiavimas ėjo 
prie uždaryti: durų.

O visgi, didžiuma senųjų šė
rininkų, kurie įsteigė ir visą 
laiką rėmė “N. Gadynę,” pasi
rodė stipriais vienybės šalinin- 

/’kais. Suvirs 55 šėrininkai, in
dividualui ir LDD kuopų atsto
vai, demonstratyviai išmarša- 

'-vo iš - suvažiavimo ir susirašė 
ant pareiškimo, griežtai smer
kiančio jankauskinę vadovybę. 
Jie visi, taip pat, reikalauja, 
kad jiems būtų atmokėta serai.

Jeigu prie to šėrininkų skai
čiaus pridėti Prūseiką, Kuodį 
ir Paukštienę, kuriem šėrai iš- 

r anksto buvo atmokėta, tai su
sidaro apie 60 senų šėrininkų, 
kurie pasipiktino sklokos N2 

'vadovybe.
Už jankauskinę vadovybę *iš 

senų šėrininkų bnvb nė daugiau, 
kaip kokia 40. Bet užtai ta 
“vadovybė” prirašė Šerų deši
niesiems socialistams ir jų žmor 
noms ir net tūliems “Vienybės” 
šalininkams. Tų veidų nieka
dos pirmiau nebuvo matyties 
“N. G.” suvažiavimuose. Jų 
galėjo būti kokia 30. Tie anti- 
sovietiniai elementai ir sudarė 
Jankauskinę didžiumą. šita 
“kraudė” labai piktai demon
stravo prieš vienybės šalinin-

O vienybes šalininkai laikė
si labai stipriai. Ypač reikia 
pagirti worcesteriecius, kurie 
atstovavo veikliausią sklokos 
koloniją. Jie protestavo prieš 
reporterių ir svečių neįsileidi- 
mą. Protestai pasiekė čiuku
ro, kuomet Steponavičius iš 
Cliffside, N. J. (dabartinis me- 
nadžeris) išdavė savo begėdiš
kai melagingą raportą. Tuo
met šėrininkai griežtai reika
lavo, kad būtų pakviestas d. 
Kuodis, kuris per visą laiką 
buvo “N. G.” menadžeris, kad 
jis galėtų išduoti raportą ir 
pasiaiškinti, nes dabartiniai 
sklokos šulai jį begėdiškiausia 
šmeižia. Vienybės priešai bijo
jo, kad nebūtų iškelti aikštėn 
jų sekretai ir gešeftai ir žūt
būt nusitarė Kuodžio neįsileis
ti. Demonstracijos, šauksmai 
ir kalbos tuo klausimu tęsėsi 
apie dvi valandas. Atmosfera 
buvo baisiai įkaitusi. Ir šiuo 
klausimu prieita prie galutino 
konflikto. Kai šviežiai iškep
tų šėrininkų didžiuma (deši
niųjų socialistų) nutarė Kuo
džio neįsileisti, tai vienybės 
šalininkai demonstratyviai iš- 
maršavo ir atlaikė savo mitin
gą skyrium. Su laiku prie jų 
prisidės ir dalis tų sąžininges
nių šėrininkų, kurie laikinai 
dar pasiliko svetainėje su 
Straizdais ir Jankauskais.

Aukų suvažiaviman prisiųs
ta labai mažai. Nebuvo net 
$100. (Pernai aukų susiųsta 
virš $300).

Plačiau apie suvažiavimą 
parašysiu artimesniuose “Lai
svės” numeriuose.

Šėrininkhs.

IŠTEISINO SOFIJOS KREMPIENES KETURIS 
ŽMOGŽUDŽIUS, SPECIALIUS ŠERIFUS

Studentų Streikas prieš 
Miestelio Valdybą

ALAMEDA, Calf.— Sus
treikavo 1,400 High Schoolės 
studentų, protestuo darni 
prieš suprintendento W. G. 
Paden’o pavarymą. Studen
tai reikalauja išvyt iš mies
telio valdybos . m a j orą 
Roebke ir du tarybos na
rius, kaip reakcionierius.

Metu pavojaus Smetonos vieš
patavimui, jis su savo gauja 
mielai puls Hitleriui į glėbį.

Nubaudė Prof. Šivickį
Kaunas. — Vasario 15 d. 

Universiteto Drausmės teis
mas paskelbė rezoliuciją prof. 
Šivickio byloje. Drausmės teis
mas šivickį pripažino kaltu ir 
nutarė šivickiui pritaikyti 
drausmės statuto 96§ b ir c 
punktus dvejus metus, t. y., ši- 
vickis dvejus metus negali bū
ti renkamas universitete į gar
bės prezidiumą, būti koman
diruojamas į užsienį ir gaut 
apmokamų atostogų. Motyvuo
tas sprendimas bus paskelbtas 
kovo 1 d.

Tik Biliūnas Bedarbiam
WASHINGTON, kovo 6. 

—Demokratas B u c h anan, 
kongreso lėšų komisijos pir
mininkas, reikalauja, kad 
toliau nebūtų išleidžiama 
bedarbių šelpimui daugiau 
kaip $1,000,000,000 iš šalies 
iždo per metus. „

ELIZABETH, N.-J., kovo 
6.—Teismas pripažino “ne
kaltais” keturis specialius 
šerifus, per kurių padarytą 
užpuolimą buvo nušauta 
lenkė Sofija Krempienė, 
Scotch • Plains farmerėlįo 
žmona, ant jos namo “por- 
čių” pernai rugsėjo 26 d.

Teisme buvo įrodyta, kad 
Dirm einant į tą žmogžudiš
ką žygį “spešialai” prakti
kavosi šaudyme, geriau pa
taikyt į taikyklį.

Krempienė tapo nužudy
ta, kada jie atėjo areštuot 
ją ir jos vyrą už pirmesnių 
teismo patvarkymų nepai
symą ir priešinimąsi agen
tams New Jersey Public 
Service Elektros ir Geso 
Kompanijos.
Teismo buvo patvarkyta, 

kad Krempai turi leist per 
savo farmukės žemę pra- 
vest elektros linijas už $800 
atlyginimo. Krempai su 
tuom nesutiko ir per kele
rius metus trukdė elektros 
perleidimą. Už tai Jonas 
Krempa jau Šešis mėnesius 
buvo kalėjime pirmiau išlai
kytas.

Dabartiniame teisme del 
Krempienės 
žmogžudys

nušovimo 
“spešialas” C.

Remley ir jo bendrai trys 
broliai, E., R. ir V. Carola- 
nai melavo, būk Krempai 
“pirmi pradėję” šaudyti į 
juos. Tas melas buvo liu
dijimais sumuštas-

Bet teismo pirmininkas, 
teisėjas McGrath . palaikė 
kompanijos pusę, o prisie
kusieji posėdininkai buvo 
parinkti tokie, kad išteisin
tų kompanijos šaulius. Ga
lutinajame savo patvarky
me džiūrei teisėjas McGrath 
pabrėžė, būk tie gengsteriai 
turėję “teisę gintis, net at
imdami gyvybę priešinin
kui.”

Negana, kad žmogžudžiai 
išteisinti ir jiems čia jau 
teisme vėl buvo užkabintos 
pagelbinių šerifų blekės, 
bet dar yra išduotas war- 
rantas areštuot Krempą už 
jo pasipriešinimus kompa
nijai bei jos agentams.

Krempa dabar ketina iš- 
sikraustyt, kaip jis sako, “iš 
šios žmogžudiškos valsti
jos.” Jis ir jo duktė Ka- 
melia sako, kad jie išanksto 
žinojo, jog kompanijos 
gengsteriai bus išteisinti, 
ir “visas teismas buvo taip 
vedamas, kad juos nubal- 
tint”.Kamelia pridūrė, jog ir

Hitler Pasiuntė Ar» 
miją į Rheino Ruožą;
Karo Pavojus Europoj i
NAZIAI SULAUŽĖ VERŠALĖS IR LOCARNO SU
TARTIS; FRANCIJA MOBILIZUOJĄS IŠMUŠT HIT

LERIO KARIUOMENĘ Iš RHEINO SRITIES

BERLYNAS, kovo 7. — 
Hitleris, kalbėdamas ant 
greitųjų sušauktam savo 
nazių “seimui” šeštadienį, 
užreiškė, kad Vokietija tą 
jau valandą atsimeta nuo 
1925 m. Locarno taikos su
tarties ir panaikina pokari
nę Versalės sutartį, kas lie
čia palikimą neginkluoto 
vokiško Rheino upės ruožo, 
Francijos pasienyj. Todėl, 
išmušus dvyliktai valandai 
dieną, Vokietijos armija 
įžengia į ligšiol nuginkluo
tąjį Rheino ruožą.

Ir dar Hitleriui nebaigus 
kalbėt, jau tūkstančiai Vo
kietijos kareivių su visais 
kariškais įrengimais įmar- 
šavo į Esseną, Duesseldor- 
fą, Mainzą, Čoblenzą, Co
logne ir kitus tos srities 
miestus.

Tuo pačiu laiku Hitlerio 
valdžia įteikė Locarno su
tarties panaikinimo notą 
ambasadoriams Francijos, 
Anglijos, Belgijos ir Itali
jos, kurios sykiu su Vokie
tija buvo pasirašiusios tą 
sutartį.'

, Kaip savo kalboj, taip ir 
toj notoj Hitleris meluoja, 
būk tai Francija “sulau
žius” Locarno sutartį tuom, 
kad Francija padarė tarp- 
Šavinės pagelbos sutartį su 
Sovietų Sąjunga; todėl, gir
di, ir Vokietija turėjo iš sa
vo pusės panaikint Locarno 
sutartį. Sykiu Hitleris iš
dėsto, kokių didelių pastan
gų jis darė, kad sulaikyt 
Franci ją nuo tarpsavinės 
apsigynimo sutarties su So
vietais.

Naikindamas Versalės ir 
Locarno sutartis, kuriomis 
buvo uždrausta Vokietijai 
ginkluot Rheino ruožą, Hit
leris dabar pasiūlė Franci
jai ir Belgijai 25 metų ne
puolimo sutartį, ir kvietė 
Angliją ir Italiją būti nau
jos sutarties užtikrintojo- 
mis. Jis taipgi siūlė įvai
rioms Vakarų Europos ša
lims padaryt oro laivynų su
tartis su Vokietija.

Naziai Siūlo Nepuolimo 
Sutartį Lietuvai

Sykiu Hitleris atšaukė 
savo pirmesnį užreiškimą, 
kad niekados nesitarsiąs su 
Lietuva. Jis dabar sakė, 
kad Lietuva per kelis pas-

Klaipėdos krašto,... todėl 
Vokietijos valdžia pareiš
kia, kad ji yra pasiruošus 
pasirašyt nepuolimo sutar
tį taipgi ir su Lietuva, jei
gu Klaipėdos krašto savi
valdybė bus sėkmingai vyk
doma.”

PARYŽIUS, kovo 8.
Francijos valdžia įteikė 
Tautų Lygos Tarybai skun
dą prieš Vokietiją, laužan
čią Versalės ir Locarno su- . i 
tartis. Francijos ministerių 
kabinetas atmeta bet kokią 
sutartį su Vokietija, iki bus 
ištraukti visi iki vienaffi 
Hitlerio kareiviai iš Rheino 
srities.

Pranešama, kad Francija 
pasiryžus juos iš ten išvytu 
Jinai urmu pasiuntė desėt- 
kus tūkstančių savo karei
vių į visas Francijos tvir
toves Vokietijos pasienyj ir 
į protarpius tarp tų tvirto* • 
\dU;

LONDON, kovo 8. — An
glijos valdžia kol kas dar 
visai neatsiliepė į Vokieti
jos armijų atsiuntimą į 
Rheino sritį.

ROMA, kovo 8.—Prane
šama, kad Mussolinis ne
rems Francijos prieš Vokie
tiją ir nieko nedarys, kad
priverst Hitlerį laikytis Lo-
carno sutarties. Iš fašistų 
spaudos matyt, kad Mussoli* 
nis palaiko nazių pusę.

MASKVA, kovo 8.—New 
Yorko Times koresponden
tas Harold Denny praneša, 
kad Sovietų vyriausybė ši* 
taip žiūri į Hitlerio pasiun
timą armijos į Rheino ruo
žą:

Tokiu blofišku žygiu Hit
leris nori atbaidyt Franci
jos senatą, idant jis neuž- 
girtų Francijos tarpsavinės 
pagelbos sutarties su Sovie
tais. Bet dabartinė Hitle
rio avantiūra juo labiau pa
brėžia reikalą Francijai su
sitarti su Sovietais apsigy
nimui nuo nazių Vokietijos.

Hitlerio pozicija namie 
yra labai silpna; todėl jis . W 
padarė šį pavojingą manev
rą, idant sustiprint savo įta
ką vokiečiuose ir pateisint 
savo 
žygiais” 
naudai.

ROMA, 
valdžia 

(Tautų Lyga dabar turės ant Cj 
kutinius mėnesius “tam tik-; rankų kiir kas svarbesnį da
rais atžvilgiais permainė i lvką, negu karas Italijos su 
savo nusistatymą linkui Ethiopiįa; kad Francija, 
■. . i" 1 ..... ............................... nenorėdama pastumt Italiją
daugelyj kitų vietų Ameri- j galutinai į Vokietijos pusę, 

idaugiau nesidės prie baus
mių prieš Italiją delei fa
šistų karo stabdymo Ethi'o- 
pijoj; ir kad todėl Musoli
nis galėsiąs prispirt Ethio- 
piją Italijai pasiduoti tokio
mis sąlygomis, kokios faši
stams patinka.

koj žmonės mažai tegali ti
kėtis teisingumo, kaip kad 
parodė šis teismas.

Bylos metu “Daily Wor
ker,” Komunistų Partijos 
organas,- išspausdino kelis 
pasikalbėjimus su Krempa 
bei jo dukteria.

diktatūrą “dideliais
neva Vokietijos

kovo 8.—Italijos 
džiaugiasi, kad
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piprę^ą vasarą Kaune įvyku
sių išeivių kongrese taip pui- 

pą tarnavo šliupui, kad padėjo Sme
tonos valdžiai ir klerikalafns uždaryti 
jąųi burną ir neleisti kongresą pasvei
kinti.

Taigi, Tysliavos, Vyt. Sirvydo ir kitų 
tėvynainių dabartiniai sąldliežuviavimąį 
apie Dr. Šliupą yra nesąžinį^ki. Jįe daug 
geriau padarytų, jeigu pasitenkintų gaf- 
bąvoji.m.u Smetonos ir jo diktatūros, o 
visaj nutylėtų .apie kitas svieto mąrnas- 
tis.

į. Blumo Gyvybes
• f'-' <p

Nęw Yorko NąifUį Apfflriyuftojų

flrg- Rroivįerio Prakalba
Stąeiai pasiuto Amerikos fašistiniai 

reakcionieriai delei draugo Browde.rio 
pasajkytos prakalbos per radio kovo 5 d 
Klausimas pasiekė patį Washingtona ir 
buvo (Jiskųsuojamąs kongrese. Siunčia
mi 'protestai .Columbia Broadcasting 
kompanijai, kam ji leido drg. Browderiui 
kalbėti.

’ Hparsfiniams sutvėrimams dega akys. 
Jie negaįi pakęsti tos šviesos, kuri iš
plaukia iš komunistinės propagandos. 
Drg. Browderis savo prakalboje įrodė 
sunkiąs Amerikos žmonių sąlygas ir iš
kėlė aikštėn Wall Stryto finansinių ka
ralių, viešpatavimą. Jis numaskąvo re- 
publikonų ir demokratų partijas ir pa
brėžė, kad Amerikoje reikia masinės 
Farmerių-Darbo Partijos 1936 metų rin
kimais. Komunistų Partija šaukia dar
bininkus ir farmerius sudaryti tokią 

į partiją.
į Drg. Browderio prakalbos klausėsi gal 
keli milionai žmonių. Daug jų pirmu 
kartd išgirdo apie Komunistų Partijos 
siekius ir programą. Daugelis iš jų pir
miau bijojo komunizmo, nes jiems kapi
talistinė spauda komunizmą piešė di
džiausiu baubu, o dabar kitaip jį supras. 
Štai kodėl taip pasiuto Hearsto laikraš
čiai, Amerikos legionieriai, ku klūks kla
nai ir kiti tamsūs sutvėrimai.

Jau keletas dienų tęsiąs,i aštri New 
Yorko miesto namų aptarnautojų kovą 
prieš kapitalistinius namų savininkus. 
Streikas vedamas labai kovingai. Dar
bininkai reikalauja algų pakėlimo ir su
trumpinimo darbo valandų nuo 54 į sa
vaitę iki 48. Jie taip pat reįkalauja uni
jos pripažinimo- Reikalavimai labai tei
singi. Darbo masių simpatijos einą 
streikieriams.

Savininkų užsispyrimas nesvietiškas. 
O jiems padeda LąGuardįjęs valdžia. 
Miesto policija pavestą savininkų malo
nei ir jiems ištikimai tarnaują, terorizuo
dama pikietinįnkus ir apgindama ske- 
bus. Namų aprūpintojai turi progą įsi
tikinti, kad LąGuardija nėra jų draugas, 
kad miesto valdžia yra jų priešas. Jie 
turi progą^pamatyti, kaip svarbu būtų 
turėti tokią vąldžįą, kuri gintų darbi
ninkų reikalus. Ne vienas iš jų dabar 
supras Komunistų Partijos iškeltą .obal- 
sį del steigimo masinės Farmerįų-Darbo 
Partijos, nes jie dabar mato, kad repub- 
Ijko.nąį ir demokratai lygiai .tąrnąuja di
džiųjų budinkų savininkams.

Atrodo, kad streikas bus laimėtas, jei
gu tik unijos vadai nesųsvyrųos. Visų 
New Yorko darbininkų pareigą padėt 
namų aprūpintoj ams šitą kovą laimėti.

Re fikcijos Siaubūnas Brazilijoje
Darbo žmonių sukilimui nepavykus, 

-Brazilijos valdžia keršija stikįjėįiąms. 
Paleistą darban pačios kruviniausįos fa
šistinės spėkos. Keliolika tūkstančių rę- 
voliūcinių darbininkų jau pūsta kalėji
muose. Paskutiniai pranešimai sąko, kad 
valdžiai pavyko suimti ir patį revoliuci
jos .vadą, draugą Louis Carlos Prestes. 

JfDrg. Preste.s yra vadas Brazilijos Komu
nistų Partijos ir narys Komunistų Įų- 
terųaribnalo Pildomojo Komiteto. Jo 
gyvybei grūmoja pavojus.

Tie patys pranešimai sako, būk iššo
kęs pro ląngą policijos stotyje, po ijgo 
klausinėjimo ir užsimušęs Allan Barron, 
Junįgtipių Valstijų pilietis ir sūnus Har
rison George, žymaus Amerikos Komu
nistų Partijos veikėjo. Daugiau negu 
aišku, kad policija nužudė Bąrr,opą. Re
voliuciniai kovotojai patys nesižudo.

- ♦ Suareštuotus darbininkus — sukilėlius 
d'zeis ’ militarinis teismas. Daugeliui jų 
/grūiųoją mirties bausmė. Pirmiausia, 

’ Žinoma, bandys atimti gyvybę Komunis
tų Pąrtijos vadui, draugui Prestes.

...Aęierikos Komunistų Partija ragina 
Amerįkps žmones protestuoti prieš tero
rą Ęrązilijoįe, siunčiant telegramas Bra
zilijos ambasadoriui Washihgtone. Te- 
|ul-,Brązįlij.os budeliai išgirsta, kad 
ungtmių Valstijų žmonės pasmerkia jų 
ręrizma prieš kovingus darbininkus ir 

i valstiečius!

® Lapas /š Istorijos
Žjpenėę iš po “Vjępyjįės” pastoges Ja- 

bai jBųsiyūpjnę seųib Dr- šliupo 75 metų 
gyveniipo sukaktuvėmis. Jie bando šliu
pą garbinti ir nuduoti jo geriausiu drau
gu ir užtarėju. Betgi tos pačios veislės

i

Į)rg. Stalino P(įsikalbęjįmps 
sa Howard u

Šiandien “Laisvėje” pradedame spaus
dinti nepaprąstąi svarbų amerikono Ho- 
wardo pasikalbėjime sų drg. Stalinu. Lai 
kiekvienas mūsų skaitytojas tą istorinį 
dękumentą atydžiąj perskaito'!

Draugas Stalinas daro rimtas pasta
bas Japonijos imperialistams, kurie pro
vokuoja karą prieš Mongolijos Liaudies 
Respubliką ir pripš Sovietų Sąjungą. Jis 
sako, kad Sovietų Raudonoji Armija ne
stovės raukas susidėjus prie krūtinės, 
kądą Japonijos plėšikai pradės karą 
prieš Mongoliją. Mongolija yra Sovietų 
Sąjungos kaimĮnka. Užpuolimas ant jos 
bus skaitoma pradžia užpuolimo ant So
vietų Sąjungos.

Draugas Stalinas taip pat puįki.ąj at
muša Amerikos reakcionierių protestus 
(Jei įvykusio Mąskvoje Komunistų Inter
nacionalo Septinto Pasaulįnję Kongreso. 
Atsimenate., Roosevelto valdžia protesta
vo prieš tai, kad Sovietai leido kongresui 
susirinkti sayo teritorijoje. Paskui jis 
labai gražiai išaiškina, koks yra skirtu
mas tarp laisvės Amerikoje ir Sovietų 
Sąjungoje. Jis sako, kad nėra ir negali 
būti tikros laisves darbininkams ten, 
kaip Amerikoje, kur minios randasi al
kanų, kur siaučia nedarbas, kur darbi
ninko rytojus neužtikrintas. Sovietų Są
jungą steigia tokį gyvenimą, kur tokios 
nelaimės yrą visai nežinomos. Tiktai to
kioj santvarkoje gali būti tikra laisvė.

Pagaliaus d. Stalinas plačiai išaiškiną 
Sovietinę demokratiją, kas ji ištikrųjų 
yra, kuomi jinai skiriasi nuę buržuą.4“ 
nes demokratijos. Jis atsako į klausi
mą, kędę.l Sovietai nutarę pataisyti są- 
yo kop^titųciją ir įvesti slaptą b^s$yim& 
tiesioginį rinkiręą ir tt. Jis atsako į 
klausimą, kędel Sęvįeįų Sąjjęęgoje tėr^ą 
ir tegali būti viena prolętarine partiją.

Tm -miestas, jš kurio labai 
retai -matosi žinių “Laisvėje.” 
Bode*!, kad nieko svarbaus 
nėra ę b et tikrenybėje tai visai 
kitaip yra. Pradžioje metų bu
vom *■ išrinkę korespondentą, 

'tai DĮjąpėm, kad viskas bus lai- 
Akr«iįje aprašyta, bet parašė 
vleųg korespondencija ir ąp- 
Mldp *mjust—išvažiavo j ĮCali- 
fbroiją, tai ir vėl nėra kam 

"ftUiyt. Pastaruoju laiku mū-
L >/;

: sų mieste streikuoja Hatfjeld 
šapa, kur dirba keletas lietu
vių, bet iš streiko eigos nieko 
nerašo. Kiek man yra žjgoma, 
tai streiki.eriri JąikPri gerai ir 
tikjsi streiką laimėt.

Iš Mūsų Veikimp

ALDLD kuopa t.ųųėįo 
r.engiipą “laisvės” ] 
mui. Pelno turėjom virš 15 
dolerių, tijk komisija 
ne pasiunčia ir nesiskaito r;; 
kuopos nutarimu. Tai pejabai 
geras elgėsis. LDS kuopa ma-

pa- 
paręmi-

pinigų 
s.u

no ką tokio surengt įsigiji
mui “Laisvės” Šerą. Manau, 
kad savo prižadą išpildys. Da
bar pastaruoju laiku mokina
si teatrą “Motinos širdis,” ku
ris bus perstatomis bendrai 
audud 2oo kp. įr lds 101 k p. 
Perstatymas įvyks 15 d. kovo, 
4 vai. po piety, Barcay Hali. 
Kiek teko girdėti, tai daugelis 
laukia tos dienos ir tikimasi 
turėt daug publikos. Kitas tą- 
riiųas hiPsidiečią, tai su lošt 
minėtą veikalą kitom koįopi-

(Tąsa 5-tam pusi.)

Mąskvos “Rjrąvdoje” (N. 
49) d. G. Dimitrovas rašo 
platoką straipsnį apie Fran
cį jos fąšįstų pasikėsinimą 
nužudyti sociąlistų vadą Le- 
,oną pj.umą. Tuo bjauriu ak
tu piktinasi visi darbininkų 
klasės veikėjai, nežiūrint 
fo, koks būtų jų jxų$Utąty- 
mąs jLr skirtumai sų Šęeia- 
lįstų Pąrtįją.

“jL. Blųm—vienas jš stam
biausiu veikėjų liaudies 
fr.oųte, kurį sukūrė geres
nioji Francijos liaudies da
lis prieš fašistinius bernus 
finansinįo kapitalo... Pąsj- 
kėsinįm.as prieš’ L. B luiną 
,tąį ųe tik asmeninis prįeš 
jį pąsjkėsinįmąs. Tai p.ąsi- 
kėsinįųiąs prieš visą įFrąn- 
.cijęs dąrbininkų kiąsę. Tąi 
bandymas užduoti smūgį 
Francijos liaudies frontui.”

Drg. Dimįtrovas pažymi, 
kad komunistai visuomet 
stojo gįntį soęįąlįstų yęikė-1 
jus, kuomet juos puolė fą- 
šįstinė reakcija.

“Ne tąip senai, mes, ko
munistai, kovojome už iš
laisvinimą Largo Caballero, 
kurį buvo įkalnę Ispanijos 
reakcionieriai, kovojome tę- 
kiu.o jąų griežtumu, kąip 
mes gynėm ir tebegiųam 
savo draugą įr vįęnmintį E. 
ThaJm.anną. Mes skąitėm 
savo priederme ginti social
demokratinius darbininkus 
Austrijoje ir Vokietijoje, 
ginti ir juos ir jų organįza- 
cija.s, kuomet , mP,s iįzpuojė 
fašis'taį. Ir kuomet tųks- 
taneįąi dąrb.iniųkų sociąlįs- 
tų, sykiu su savo broliąis 
komunistais, buvo žvėriškąj 
žudomi Ispaiiijoj', mes ne
laukėm nei vienos’ minutės,' 
kad ištiesus savo ranką So
cialistiniam įnternacionalui, 
siųlydąmi bendromis jėgo- 
mis .gelbėt kąržygiškus ko
votojus.”

Toliaus d. Dimitrovas įs
pėjo Francijos darbininkus, 
kokią kruviną pirtį iškels 
jiem$ fąšistąi, jeigu jiems 
pasisektų įsigalėti ir Fran- 
cijoje.

“Kąsdien ątęįna žinių 
apie areštus, kankinimus, 
Žudymus ąntifąšistų, p ypač 
komunistų, V o k i e t i j oje, 
Vengrijoje, laponijoje, Len
kijoje, Italijoje, Balkanų 
valstybėse. Susidarę tokia 
pądėįis, kad hilę komunis
tą, biję kairiojo fronto vei
kėją gajima slapčiom nužu
dyti, išdrėbus jų lavoną gat
vėn, kuomet galimą sųfą- 
brik.UQ.tj plę provokaciją, .
kaip kad padegti r,ęįeh.stą-leria^s- 

.gą?’
Panašiai būtų ir Fran

ci joj’, jeigu ten įsivię.špą.tąų- 
tų fašistai.

Drg. Dimitr.oyąs bąra 
tuos Socialist. įritęrnacįohą- 

. ],o ’ vadus, kurie lyg ir per 
pirštus žiūri į tas kruvinas 
ąbląvas. Mat, npkųriose 
v^ątybesę, kur komunistai 
Žiąųrįjąi persekiojami, kaip 
piplau^ijoje, i,ępkijoję ąr 
Vengrijoje, socialistai, pa
lyginamai, dar turi šiokių 
tokių legalių tęisių. Bet is 
to menka “pątięką?*

“Dabar kįękvienam blai
vai ir padoriai' protaujan
čiam žmogui labai aišku, kad 
ką šiandien daro su kom,u- 
pistaįs dąrbiįįnky jųd,ėjįmo 
yeikėjąis, tą rytoj pąįtraką- 
sios fašįstų gayįos darys są 
darJbipipkąis socjąidęmokra" 
tais ir su visu darbininkų ju
dėjimu, jeigą darbinipkų kla
se sayo vieningu, < 
tu masiniu judėjimu 
muš fašistus, neūžduos

griežčiausio smūgio.’ 
■‘Pirmoji pamoka,. , r kokių 

Frakcijos ir kitų kapitalis
tinių sąlių darbininkai turi 
įsigyti iš teroristinio akto 
prįėš Leoną Blumą yra tą, 
kad partijos ir organizaci
jos Komunistinio ir Socia
listinio Internacionalų pri
valo kuo greięiąusįą suvie
nyti savo spėkas, tautiniai 
ir tarptautiniai, energiš- 
kiausiai ir sistematingiau- 
ąiąi kovai prieš fašizmą, 
prieš teroristines gaujas, 
kurios vąkar nužudė minis- 
terį Barthou, o šiandien iš
vogė iš svetimos valstybės 
teritorijos antifašistus; ku
rios vakar bandė nužudyti

Blumą, o šiandien paskelbė 
Vengrijos .darbininkų vadą 
Kišą \esant svetimos valsty
bės špipu; kurięs vakar nu
žudė Italijos komunistą So- 
ni, o. šiandien naikina ra
mius .ethiopus bombomis iš 
•lėktuvų?’

Toje antifašistinėje kovo
je, -tame fronte y.ra vietos ir 
šiaįp sau padoriems žmo
nėms, kurie skaito save de- 
mokratijos ir laisvės gynė
jais. Kas nepritąria fašis
tiniams banditams, kas nori 
prisidėt prie kovų su jais, 
tie turi nedviprasmiai pasi
sakyti, kur jie stovi...’

Tarptautinis proletaria
tas gali patraukti į prieš- 
fašistinį frontą kuo plačiau
sias darbo minias ir suda
ryti tokią pajėgą, kuri par
blokš fašizmą.

ŠYPSENOS

ĮVAIRUMAI
Vandens Voras

Vandens voras gyvena 
Europos ežei’uose ir povą- 
Jiai plaukiančiose upėse. 
Jis turi kojukes, panašias į 
anties, kas jam gelbėja 
plaukioti. Vandens voras 
gali kvėpuoti vandenyje ir 
ant sąužemio. Nąvątmausia 
tas, kad jis vandenyje, kur 
nors pakraštyje, susipina 
sąu lizdą, neperleidžiantį 
vandenį. Uždas taip pada- 

da- 
to- 
už-

rytas, kad viršutinė jo 
lis yru virš yąn.dens ir 
kiu būdu voras gauna 
tektinai oro.

Oriniai GeKkriįai
• Kalnų šalyse yra nepa
ranku ąrbą ir visai 'kitur 
negalima nutiesti paprasti 
gelžkeliai, o žmonėms ko-' 
munikacija reikalinga. Ten 
prąveda oro \gelžkelius. 
Kaip jie padaryti? Pastato 
ant kalnų geležinius stul
pus, nuo jų per didžiausias 
prapultis nutiesia' tvirtas 
yjejų viryęs ir ant tų virvių 
pakabiną vagonėlius, ku
riais vęžįoja tavęrųs ir 
žmones.

Sovietų Sąjungoje inži
nierius Valdneris išrado 
naujus oro gelžkelius, kurie 
yra daug geresni, .čia jau 
ant stulpų pravedama tik
ras gelžkelių bėgis ir du va
gonai,sujungti į daiktą, 
apsjžęrgę t.ą bėgį, važiuoja 
PO 3,0,0 kilometrų į vąląndą. 
Vagonai tąip pritaisytų kad 
jokie vejai negąli jųoš nu
versti. Vagonus varo or- 
l^iiviniai motorai sų prop,e-

ir du va-

Ypatingai šie gelžkeliai 
Sovietų šalyje naudingi Vi
durinėje Azijoje, Turkesta
ne, kur mažai vandens ir 
Sibire, kur paprastus gelž- 
kelins žiemos metų užpusto 
sniegai.

Sovietai prakasdinėja ka
nalą tarpę upių Volgos ir 
Dono. Kanalas tųyęs 103 
J<iję.m.ętrųs, apie 70 mylių il- 
gip. J,o prakasimai skiria
ma 90 mijįonų rublių. Tai 
bus labai didelės svarbos 
kanalas. Sekančiais metais 
jis jau bus gatavas.

Vjlkai
Vilkai yra trijų 

mažiukai — “w*"
Vilkai yra trijų rūšių: 

m a ž iųkąi — “kiauliniai”, 
“arkliniai”—dideli, pilki ir

orgaįizuo- taip pat rusvi. Rusvi arba 
imu nieat-1 ^rdudoni” veisiasi Indijoje,

jietis centralinėje ir^ rytinėje Azi

140
Jos 
iši-

joje. Afrikoje vilkai yra ■ 
maži, kas tai maišyto tarpe 
vilko ir lapės. Didžiausi 
vilkai veisiasi Europoje, 
ypatingai jų daug Sovietų 
Sąjungos giriose.

Vilkai padaro daug nuo
stolių. Vien Sovietų šalyj 
į metus vilkų padaryti nuo
stoliai siekia apie 20 milio- 
nų rublių.

Vąrnos
Pasaulyje yra apie 

skirtingų rūšių varnų, 
veisiasi visame sviete,
maut Naujos Zelandijos sa
las. Varnų yra didesnių ir 
mažesnių. Vienos iš jų tam
sesnės, kitos pilkesnės, bal
tesnes.

Varnos yra gana pakan
trios, jos < savo gyvenimo 
vietoje praleidžia žiemą ir 
vasarą. Žmonės tankiausiai 
varnų neapkenčia, bet mok
slas parodė, kad jos yra 
naudingos farmeriams-nai- 
kina visokius vabalus ir kir
minus, kurie kenkia javams. 
Jos gana ilgai gyvena.

š—kas.

Ir Vėl Nusidėjo
Prie kąrčįamos stovėjo 

arklys ir vežimas.
“Kaip čia būtų galima tą 

arklį pavogti?...” kalbėjosi 
du vagys.

“Toli nenubėgsi dienos 
metu,” tarė vienas.

“Iškinkyk greit tą arklį, 
o jo vietoj įkinkyk mane,” 
tarė senąs, gudrus arkliava
gis.

Išėjęs iš karčiamos savi
ninkas nusistebėjo: vietoj 
arklio, žmogus įkinkytas ir, 
būk, avižas ir maišelio ūda.

“Kas tu per vienas, ką 
■čia veiki ir kur dingo mano 
arklys?” klausia ūkininkas 
vagies.

“Atleiskite, g u s p a dor,” 
tarė vagis. “Už nuodėmes 
dievas pakeitė mane į ark
lį tik tūlam laikui. Kadan
gi mano bausmė užsibaigė, 
aš ir vėl įgijau žmogaus pa
veikslą.”

Išsigandęs ūkininkas ėmė
si prašyti savo “buvusio ar
klio,” kad jam atleistų, nes, 
girdi, daug kartų nekaltai 
jam pasturgalį su botagu 
suraižęs.

“Tavo daug didesnė nuo
dėmė ir už mano, bet už 50 
rublių aš tau dovanosiu,” 
sako vagis.

Ūkininkas užsimokėjo ir 
iškinkęs savo buvusį ’ arklį 
paleido.

Už poros savaičių, turgu
je, ūkininkas pamatė savo 
arklį, pririštą prie čigono 
vežimo.

Prisiartinęs prie arklio, 
jis jam į ausį tarė:

“Aha! Tu ir vėl nusidė
jai. Gerai'tau! Lai tau da
bar čigonas kailį pųcuoja!”

Surinko J. šilingas.

London, kovo 6. — Angli
jos valdžia užprotestavo 
Italijai prieš bombardavimą 
anglų Raudonojo Kryžiaus 
ligoninių Ethiopijoje.

KLAPSIMAI IR ATSAKYMAI
Djelei Pasportų Sistemos

Metai laiko atgal buvo 
įneštas Jungtinių Valstijų 
kpngresan biliųs del įvedi
mo Amerikoje pasportų sis
temos. Pagal tą bilių, bū
tų reikėję visus gyventojus 
suregistruoti. Bet komu
nistai tam biliui griežtai pa
sipriešinę. Tuo gi tarpu 
Sovietų Sąjungoje yra pa
sportų sistema ir komunis
tai ją užgiria. Kodėl toks 
skirtumas atsinešiųie ?

listinės sistemos likučius 
arba iš užsienio atsiųstus 
kapitalistų agentus griauti 
Sovietų sistemų iš vidaus. 
Pąsportų sistema tenai yra 
pavartojamų prieš tuos dar
bininkus ir valstieyčių prie- 
šus.

Taip pat pasportų siste- 
me padeda šiek tiek sukon
troliuoti plaukimą žmonių J 
didmiesčius. Sovietų did
miesčiai taip smarkiai au
ga, kad iki šiol vis dar ne
pajėgta pastatyti paaknka- 
mai namų jų Aprūpinimui 
pastoge. Be jokios kontro
lės, tūkstančiai atėjūnų į 
didmiesčius, negaudami pa
stogės, atsidurtų labai var
gingoj padėtyje.

Apsakymas:
Šis skirtumas turėtų būti 

Jąbai aįskųs' ir supranta
mas. Amerikoje pasportų 
sistema ' būtų kapitalistų- 
fabrikantų įrankis medžio
jimui ir persekiojimui ko
vingą daįrbiniųkų. Ypatin
gai čia paspęrjtų sistema 
būtų sėkmingai pavartoja
ma prįeš stręikierius ir jų 
vadus. Niekur kovingas 
darbininkas negalėtų gauti 
darbo, nes jis negalėtų nuo 
darbdavių pasislėpti. Štai 
kodėl taip griežtai komu- 
niątai nusistatę prieš pas
portų sistemą Amerikoje.

Kas kjta Sovietų Sąjun- 
gęje. Tenai valdžia yra 
darbininkų ir valstiečių. Ji
nai negali persekioti ir ne-j 

persekioją darbininkų. Bet tyt • ethiopus 
ji persekioja senos kapita- žiaurūnais.”

ETHIOPAI “ P R A S M U - 
Kjg”, NUŽUDĖ 55 ITALUS

ROMA, kovo 5.—Prane
šama, kad vasario 13 d. be
auštant ethiopų kareiviai 
“prasmukę” pro italų fron
to liniją, užpuolę tiesiančius 
kelią italus darbininkus ir 
55-kis nužudę. Darbininkai 
smarkiai gynęsi, kol galė
ję-

Fašistai nepasako, kokioj 
vietoj ęthiopai taip padarę. 
Tuom savo pranešimu mus- 
soliniečiai vėl norį persta- 

“laukiniais,
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J. Stalino su Laikraštininku 
Howard Pasikalbėjimas

Drg. Stalinas aiškina apie Sovietų Są
jungos nusistatymą karo klausimu ir 

Naują SSSR Konstituciją
Kovo men. 1 d. Maskvoje įvyko labai 

įtikinus pasikalbėjimas tairpe amerikinių 
dienraščių korespondent )-laikraštininko 
Roy W. Howard ir Juozo Stalino, vado 
Sovietų Sąjungos ir pasaulio proletaria
to. šis interviu buvo paskelbtas buržua
zinėj spaudoj nepilnai, apkarpytas. Tik 
mūsų spauda kablegrama gavo pilną tek
stą, kurį čia (išvertę iš anglų kalbos) 
i s paduodame.

Howard: Kaip, jūsų nuomone, dabarti
niai Japonijoj įvykiai gali atsiliepti į da
lykų padėtį Tolimuose Rytuose?

Drg. J. Stalinas
Stalinas: Kol kas sunku pasakyti. Per- 

maža turime tam davinių. Neužtenka
mai aiškus paveikslas.

Moward: Kokis būtu Sovietų Sąjun
gos nusistatymas atsitikime, jef Japoni
ja pradėtų rimtą militarinį žygį prieš 
Mongolijos Liaudies Respubliką?

Stalin: Atsitikime, jei Japonija drįstų 
Wilti Mongolijos Liaudies Respubliką, 
bandydama sunaikinti jos nepriklauso
mybę, mes turėsime padėti Mongolijos 
Liaudies Respublikai. Litvinovo padėjė
jas, Stomoniakovas, jau panašiai pasa

ukė Japonijos ambasadoriui Maskvoj, ir 
nurodė buvimą draugingų santikių tar
pe USSR ir Mongolijos Liaudies Respub
likos pradedant su 1921 metais. Mes pa
dėsime Mongolijos Liaudies Respublikai 
panašiai, kaip padėjome jai 1921.

Howard: Ar japonų pasirįžimas už
grobti Ulan Bator miestą,reikštų Sovie
tų Sąjungos įsikišimą būtinu?

^Stalinas: Taip, tai reikštų.
Howard: Ar pastarieji įvykiai parodė 

naujus japonų veiksnius paminėtoj sri- 
tyj tokiais, kuriuos Sovietai suprastų 
esant puolančio pobūdžio?

Stalinas: Japonai rodosi tebetęsia bū
rimą savo kariuomenės prie Mongolijos 
Liaudies Respublikos sienos, bet, kol kas, 
naivių susirėmimų pasieny! nesimato.
4Howard: Atrodo Sovietu Sąjungą 

esant įsitikinusią, kad Vokietija ir Len
kija susitarusios pulti ją ir siekiasi mi- 
litarinės kooperacijos parėmimui tų sa
vo užmanymų. Lenkija, betgi, pareiškė 
nenoro leisti paversti savo žemę puolimo 
baze prieš trečią tautą. Kaip Sovietų 
Sąjunga numato tuomet tokį Vokieti
jos puolimą?. Iš kokios vietos ir kuria 
kjvntimi vokiečių spėkos pradėtų veiks
nius?

Stalinas: Istoriia parodo, kad kai vie
na valstvbė trokšta pradėti kara nrieš 
kitą valstybe, neto'i iei ir nesirubežiuoja 
jos. ii pradeda iieškoti perėjimo skersai 

♦pašokimui sienų tos valstvbės. kurią 
trokšta pulti. Bendrai, puolančioji val
stybė suranda tas sienas. Suranda jas 
arba su iėgos pagelba. kaip 1914 metais, 
kai Vokietija isibriovė Belgijon. kad už
duoti smūgi Francijm arba ii “pasisko
lina” perėjima panašiai, kaip Vokietija 
padarė su Latvija, pavyzdžiui, 1918 me
tais, bandvdama prasiveržti skersai Lat
vija i Leningradą. Nežinau, kokį tikrai 
perėjimą Vokietija pasirinktų, bet ma
liau. jog atsirastų norinčiųjų “pasko
linti” jai perėjima.

Howard: Atrodo, - kad visas pasaulis 
šiądien pranašauja kitą didelį karą. Jei 
karas rodosi neišvengiamu, tai kada jūs 
manote, Mr. Stalin, jis ateisi

B Stalinas: Negalima pasakyti. Karas 
gali prasidėti netikėtai. Dabar karai* nė
ra skelbiami. Jie paprastai pradedami 

♦be paskelbimo. Tačiau, iš kitos pusės, 
aš manau, kad taikos prietelių padėtis 
stiprėja. Taikos prieteliai gali darbuo
tis viešai. Jie remiasi visuomenės opi
nijos jėga. Jie turi savo rankose tokius 
įrankius, kaip, pav., Tautų Sąjunga. Tai 
vis taikos prietelių lengvata. Jų pajėga 

tkėri tame, kad jų prieškariniai veiksniai 
rymo ant plačių žmonių masių. Nėra 

pasaulyj tautos, trokštančios karo.
Kiek tai liečia taikos priešus,—jie pri

versti dirbti slaptai. Tas jų darbą pa
sunkina. Vienok, yra galimybė, kad kaip 
tik del šito fakto jie grobsis už milita
ristinės avantūros, kaipo desperacijos 
veiksnio.

Vienu iš naujausių taikos prietelių lai
mėjimų yra Franci jos Atstovų Buto už- 
gyrimas Francijos-Sovietų sutarties. Šis 
faktas sudaro tam tikrą kliūtį taikos 
priešams.

Howard: Jei karas ateitų, Mr. Stalin, 
kur jis galėtų pirmiausia prasidėti? Kur 
labiausiai grūmoja karo debesys,—Ry
tuose ar Vakaruose?

Stalinas: Mano nuomone, yra du fo- 
kališki karo pavojaus punktai. Pirmas— 
Tolimieji Rytai, Japonijos zona. Aš tu
riu galvoj pakartotus Japonijos milita- 
ristų pareiškimus, grąsinančius kitom 
valstybėm. Antras—Vokietijos zonoj. 
Keblu pasakyti, kuris pavojingesnis. Bet 
abu yra ir abu rusena. Palyginti su ši
tais vyriausiais fokališkais karo pavo
jaus punktais, Italijos-Ethiopijos karas 
sudaro epozidą, įvykį.

Kol kas Tolimųjų Rytų fokališkas pa
vojaus punktas yra veikliausias. Bet ga
limas daiktas, kad pavojaus centras gali 
persikelti Europon. Tam paliudyti me
džiagos suteikia, pav., nesenai Hitlerio 
padarytas interviu su Franci jos laikraš
čio atstovu. Šiame pasikalbėjime, Hitle
ris, atrodo, norėtų kalbėti apie taiką. 
Bet šis jo “taikingumas” taip sunarplio
tas su grasinimais Franci j ai ir Sovietų 
Sąjungai, jog nieko iš “taikingumo” ne
belieka. Kaip matot, netgi kai Hitleris 
trokšta kalbėti už taiką, jis negali apsi
eiti be grąsinimų. Tai jau tokia liga!

Howard: Kokia padėtis ar sąlyga, jū
sų nuomone, sudaro šiandien vyriausią 
karo pavojų?

Stalinas: Kapitalizmas.
Howard: Kokiame ypatingame kapita

lizmo pasireiškime?
Stalinas: Savo imperialistiniame, an- 

eksijistiniame pasireiškimuose. Atsime
nat, kaip pirmasis pasaulinis karas pra
sidėjo. Jis prasidėjo kaipo pasėka troš
kimo persidalinti pasaulį. Šiandien esmė 
ta pati. Randasi kapitalistinių valsty
bių, kurios jaučiasi nuskriaustomis lai
ke pirmesniųjų persidalinimų įtakos 
sferomis, teritorijomis, žaliadaikčių re
sursais, rinkomis, etc., ir kurios vėl trok
štų persidalinti ta viską pačių savo nau
dai. • * - '

Kapitalizmas savo imperialistinėj sta
dijoj yra sistema, skaitanti karą teisėta 
metodą išrišimui tarptautinių nesusipra
timų—metodą, teisėta, jei ne legaliai, tai 
faktinai.

Howard: Argi kapitalistinėms šalims 
negręsia pavojus, kurio jos bijosi, iš to, 
kad Sovietų Sąjunga norėtų prievarta 
antmesti savo politines teorijas joms?

Stalinas: Nėra jokio pateisinimo to
kiom baimėm. Jei jūs manote, kad So
vietų Sąjungos žmonės trokšta patys, ir, 
prie to, pajėga, pakeisti išvaizdą besiri- 
buojančių šalių, tai jūs labai klystate.

Sovietų Sąjungos žmonės, aišku, trok
šta matyti pasikeitimą besiribuojančiose 
šalyse, bet tai yra pačių besiribuojančių 
šalių biznis. Negaliu {matyti, kokį pa
vojų besiribuojančios šalys gali matyti 
Sovietų žmonių idėjose, jei tos šalys yra 
tikrai drūčiai įsisėdę savo balnuose.

Howard: Jūs įvertinate, beabejo, Mr. 
Stalin, kad didelė dalis pasaulio ilgai lai
kėsi skirtingų tuo reikalu pažiūrų.

Stalinas: Tai nesusipratimo pasėka.
Howard: Tragiško, nesusipratimo?
Stalinas: Ne, komiško. O gal būt tra- 

giškai-komiško. ^Matot, mes, marksis
tai, tikime, kad revoliucija įvyks kituo
se kraštuose. Bet ji įvyks tuomet, kai 
tų kraštų revoliucionieriai matys galimu 
arba reikalingu. Eksportuota revoliucija 
yra nesąmonė. Kiekviena šalis, jei to 
norės, įvykdys savo revoliuciją. O jei 
tokio troškimo neatsitiks, revoliucija ne
įvyks. L |

Pavyzdžiui, mūsų šalis norėjo įvykinti < 
revoliuciją, tai ir įvykino, ir dabar mes! 
steigiame naują, beklasinę draugiją. Bet’ 
tvirtinti, kad mes trokštame įvykinti re
voliuciją kituose kraštuose, įsikišant į jų 
gyvenimą, tai reiškia kalbėti apie tai, ko 
visiškai nėra, ir ko mes neskelbiame.

Howard: Kai tarpe USSR ir USA 
buvo steigiami diplomatiniai ryšiai, pre
zidentas Rooseveltas ir Litvinovas apsi
keitė panašaus turinio notomis, liečian
čiomis propagandą. Litvinovo laiško pre
zidentui Rooseveltui paragrafas ketvir
tas sako, kad Sovietų valdžia pasižada 
“neleisti formuotis arba apsigyventi sa
vo teritorijoj jokiai organizacijai bei 
grupei, turinčiai tikslą nuversti, bei pri
siruošimą nuvertimui; bei ruošimąsi pa
naudoti pajėgą pakeitimui politinės bei 
visuomeninės tvarkos visose Jungtinėse 
Valstijose, jų dalyie, teritorijose bei val
domose srityse.” Kodėl, Mr. Stalin, Lit
vinovas pasirašė po šituo laiku su pami
nėtu paragrafu ketvirtu, jeigu jis neata- 
tinka Sovietų Sąjungos reikalams arba 
nėra jos kontrolėje?

Stalinas: Pravedimas gyveniman at
sakomybės, duotos ketvirtam paragrafe, 
kurį jūs citavote, yra mūsų kontrolėje.

Mes esame pravedę gyveniman ir pra- 
vesime ateityje šitą atsakomybę. Einant■ 
mūsų konstitucija, politiniai emigrantai

Martyno Yčo ir Kitų Jo Kolegų Byla 
Del Banko Nubankrūtavimo

Vas. men. 17 d., 9:15 vai. 
Kauno apyg. teismas pradėjo 
nagrinėti buv. Prekybos ir 
pramonės banko bylą, šioje 
byloje patraukti kaltinamai
siais nusikaltimą padarė prieš 
12—14 metų. Kadangi bank
as turėjo skyrių ir Berlyne, tai 
tardymas del to užsitęsė, nes 
ilgai buvo susirašinėjamą su 
vokiečių teismo įstaigomis. Ir 
šiaip šioje byloj prokuratūra 
turėjo atlikti didžiulį darbą, 
kol bylą parengė teismui.

Kaltinamųjų Suole

Pirmoje vietoje pasodintas 
Martynas Yčas, nes jis preky
bos ir pramonės banke buvo 
vyriausias tvarkytojas. Po Yčo 
sėdi Šodė, A. Prūsas, Grigonis, 
Žakevičius, dr. J. Alekna ir 
Otto Kelertas.

Civil, ieškinį palaiko ketu
ri advokatai: p. Leonas, Juk
nevičius, Vaitiekūnas ir Ker
pė. Kaltinamuosius gina 7 
advokatai: M. .Sleževičius, Z. 
Toliušis ir kiti. • I, > ■

Teismo pirmininkui patikri
nus kaltinamųjų asmenybes, 
sekretorius p. Kiškis pradėjo 
skaityti kaltinamąjį aktą. Ak
to skaitymas užsitęsė porą va
landų.
Teisiamieji Kaltinami Keliais 

Konkrečiais Nusikaltimais

1. M. Yčas ir kt. kaltinami 
tuo, kad naudojos banko kre
ditais sau ir savo žmonoms, 
pirko ir tam pačiam bankui 
pardavinėjo svetimą valiutą. 
Tuomis operacijomis, pagal 
kalt, aktą, bankui padaryta 
nuostolių 604,160 lt.

2. Tyčia banko turtą įverti
nę 3,765,112 lt. ir tuo būdu 
sudarę pagrindinį banko kapi
talą 6 mil.*lit., nors iš tikrųjų 
banko kapitalas siekęs 1,234,- 
887 lt.

3. Berlyne pirktas Deutsch 
—litauische bankas, kuris pre
kybos ir pramonės bankui pa
darė 1,555,879, lt. nuostolių.

4. Prek. ir pramonės bank
as iš Volpės paskolinęs 115,- 
830 dol. ir už tą paskolą suti
kęs mokėti 60% metinių, pa
lūkanų, tuo tarpu kai pats 
bankas už paskolas imdavo ne 
daugiau 36% metinių palūka
nų, o iš banko valdybos narių 
ir tarnautojų 12-18%, su Vol
pės paskola bankui nuostolių 
padaryta 75,422 lt.

5. Dirbtiniu būdu padidin
tas banko pelnas ir nuo padi
dinto pelno išmokėtos tantje
mos.

6., Prūso skola 400 sv. ster
lingų nurašyta markėmis ir 
bankui nuostolių padaryta 24,- 
498 lt.

7. Grigonis ir šodė iš J. 
Kaupo ne komiso pagrindais 
pirko partiją šokolado ir ban
kui padaryta nuostolių 22,193 
lt. I1,

Viso bankui padaryta nuo

stolių 2 mil. 271 tūkst. 982 lt. 
ir dėl to prek. ir pram, bankas 
turėjo bankrutuoti ir bankru
tavo, pridaręs valstybės iždui 
ir šiaip piliečiams nuostolių.

M. Yčas ir kiti kaltinami 
pagal B. St. 51, 578 ir 580 str. 
Šie B. Sat. str. str. bausmę nu
mato iki 8 metų sunk, darbų 
kalėjimo, jei kaltinamųjų ‘pa
daryti nuostoliai didžiai žalin
gi valstybei ir vosuomenei. Be 
to, praėjusią vasarą: B St. 578 
ir 580 straipsniai yra pakeisti 
ta prasme, kad bausmė gali 
būti skiriama—kalėjimas ligi 
gyvos galvos ir kad tie str. 
str. gali būti taikomi už nusi
kaltimus, padarytus ligi šio 
įstatymo pakeitimo.

Liudytojų, sąraše . figūruoja 
E. Galvanauskas, prof. A. Vol
demaras ir kt. Syarbiu šioje 
byloje liudytoju yra prof. Vol
demaras, nes jis buvo to ban
ko revizijos komisijoj ir narių 
susirinkime darė pranešimą.

Dar kai kas iš Kaltinamojo 
Akto

Kaltinamasis aktas labai 
plačiai vaizduoja prekybos ir 
pramonės banko veiklą. . .

Pav., Yčas netikusiu būdu 
perėmė finansų ministerijos 
prek. ir pramonės banke turė
tas akcijas, tai jis... banko 
statutą pakeičia taip, kad nuo 
akcijos skaitoma po balsą. To
kį statuto pakeitimą nepatvir
tina Finansų ministeris, prie
šinasi akcininkai, bet susirinki
muose vistiek balsuoja kiek
viena akcija. Arba ir valdžios 
akcijų pirkimas. Nei valdyba, 
nei taryba nesvarstė ir nenu
statė akcijų kainos, bet akci
jos jau Yčo portfelyje. Ir tik 
vėliau akcininkai sužinojo, 
kad Yčas Finansų ministerijos 
akcijas nupirko po 800 auks. 
kiekvieną akciją, nors akcijų 
rinkos kaina buvo 1500—1800 
auks.

Banko Penkmetis

1923 m. prek. ir pram, ban
kui suėjo 5 metai. Akcininkų 
susirinkime banko valdybos 
pirmininkas ir direktorius M. 
Yčas daro patrijotišką ir iškal
bingą pranešimą.

Banko vicedir. šodė susirin
kime pabriežia, kad, girdi, 
bankas nesileidžiąs į jokias ri
zikingas operacijas, kad 1922 
m. bankas padaręs 26 milijar
dus auks. ir 70 mil. lt. apyvar
tos.

1924 m. gegužės 30 d. akci
ninkų susirinkime Yčas prabi
lo jau liūdnu balsu. . .

1923 m. bankas baigęs me
tus jau su 171,004 lt nuosto
lių. O po dviejų savaičių val
dyba sušaukia nepaprastą ak
cininkų, susirinkimą, kuriame 
siūlo akcininkams sudėti 7,000 
akcijų ir nurašyt 1.4 mil. lt 
skolos.

Tame susirinkime platų pra
nešimą padarė A. Voldemaras.

turi teisę apsigyventi mūsų teritorijoj. 
Mes suteikiame jiems prieglaudos tei
sę, kaip ir Jungtinėse Valstijose suteikia 
prieglaudos teisę politiniam emigrantam. 
Beabejo, kai Litvinovas pasirašė tą laiš
ką, jis suprato, jog tokis pažadas yra 
vykintinas gyveniman abiem pusėm. Ar 
jūs, Mr. Howard, skaitote nesutaikomu 
dalyku su Roosevelto-Litvinovo sutarti
mi tą faktą, kad Jungtinėse Valstijose 
randasi rusų baltagvardiečių emigrantų, 
skleidžiančių propagandą prieš Sovietus 
ir už kapitalizmą ir gaunančių medžiagi
nę paramą iš Amerikos piliečių, ir kai 
kada atstovaujančių teroristines grupes. 
Veikiausiai šitie emigrantai naudojasi 
prieglaudos teise, gyvuojančia Jungtinė
se Valstijose. Kiek tai liečia mus, mes 
netoleruotum nei vieno teroristo mūsų te
ritorijoj, nepaisant prieš ką jis bandytų 
naudoti terorą. Matyti, Jungtinėse Val
stijose prieglaudos teisė yra platesne 
prasme suprantama, negu mūsų krašte.

(Bus daugiau)

namas su kitais už nusikalti- "■ 
mus, padarytus 1923-24 met., 
bet jis 'banką apleidęs 1922 me
tais. Didžiausias jam prikiša
mas kaltinimas, .kad jis pre
kiavęs svetima valiuta: vieną 
syk pirkęs 3000 dol., o antrąsyk 
400 sv. ster., bet ta valiuta bu
vus pirkta ne spekuliacijai. ' 
Prūsas sako, kad prek. ir pram, 
bankas jam likęs skolingas 
60,000 lt.

Buvęs vicedir. J. Grigonis 
plačiai aiškinąs. Grigonis sa
ko, kad jo rolė nežymi. Jis 
vykdęs tai, ką valdyba ^nuro- 
džius ir nutarus. Visa esanti, 
nelaimė, kad jis pasidavęs tos 
dienos nuotaikai ir pirkęs dva
rą. Dvarui pirkti- M. Yčas da
vęs iš banko kredito. Grigonis 
su M. Yču apžiūrėję tą dvarą. 
Dvaras netoli Kauno, ant Ne--> 
ries kranto, sulenkėjusiame ra-- 
jone. , Ir nutarta buvę šiame 
kampelyje lietuvybę skleisti! 
Tas dvaras buvęs 230 ha. že-
mės. Už 1 ha. mokėta po 100 
dol., t. y. sumokėta 230,000 lt. 
Bet nebuvę gerų nuosavybės/ 
dokumentų, tai žemės reforma 
atėmus žemę, o palikus tik ne
liečiamą normą 83 ha. Bet ir 
83 ha. su trobesiais esą 200,-/ 
000 lt. verti. Grigonis skolų nė*“ 
pajėgęs mokėti ir dvaras pate-': 
kęs į varžytines, kuris už 75,n i 
000 lt. ir buvęs parduotas. (Da-'d 
bar to dvaro savininku yra;. 
Kauno burm. Merkys. Tai La
pių dvaras, Jonavos vals.). 
Grigonis sako, kad kreditą jam , 
ir jo žmonai banko valdyba lei
dus. žmonos vekselius žiravęs ' 
jis ir banko direktoriai. ‘ • 4 

šokolado operacijoj tik var*. 
das figūruojąs, bet jis pats toję^ 
operacijoje nedalyvavęs ir, 
smulkmenų nežinąs. Dėl pini-“ 
gų iš banko skolinimo Grigonis 
aiškinąs, kad jis nebuvęs išėjęksj 
juridinių mokslų ir jam nė į ' 
galvą neatėję, kad banko tar--: 
nautojai arba direktoriai neturi ' 
teisės iš to paties banko skolin
tis pinigų. <

Apie balanso suklastavimą jis 
nežinojęs.

' VTčedir. J. Žakevičius kredinž 
tavimąsi aiškina taip, kad jis - 
buvęs su Yču susitaręs, jog jama
bankas apmokės viešbutį, arba 
mokės dienpinigius. Taigi, bui*’ 
pinigių sąskaiton jis ir ėmęs ' 
kreditą, o kai banko reikalai 
pablogėję, tai jam nė nepato^' 
gu buvę savo skolų iš banko' 
jieškoti. Ir išėję taip, kad jisr- 
bankui skolingas. Dėl netikro 
banko turto įkainojimo įakevi-.’ 
čius sako, kad Jam patiekęs tur-.. 
to sąrašą.valdybos narys Aleksy, 
Žilinskas, kuo jis patikėjęs ir. 
taip surašęs.

Buv. banko tarybos pirm. drJ-i 
J. Alekna sako, kad jis pasiti-J* 
kėjęs kitais komisijos nariais:,* 
ir tokį, koks buvęs sustatytas, 
turto sąrašą pasirašęs.

Paskui teisėjas žilinskis’* 
klausia Alekną apie prek. mm 
pram, banko namus Vilniuje. P^ 
Alekna atsako, kad jis Vilniaus, 
miestą gerai žinąs, bet tų na-’ ‘ 
mų nežinąs... Dėl Lietuvių vb^” 
kiečių banko valdybos praneši
mas buvęs toks neaiškus, kad. 
taryba šiam valdybos žygiui ne- . 
galėjus nei pritarti, nei neprir-( 
tarti.

Paskutiniu aiškinos buvęs-to ‘ 
banko buhalteris Otto Kelertas. ‘ 
Jis be ko kita, pabrėžė, kad 
markių kursą nustatydavus val
dyba ir, kaip paprastai, viską'; 
tvarkius valdyba.

(“L.” fted. Pastaba.—šį ap^, 
rašymą imam iš “L. ž.” Apra? 
šyme daugtaškiai parodo fašis- ■ 
tų cenzūros iškąstas aprašymo 
vietas).

Jis sako, kad pirmiausia į nuo
stolius reik nurašyt 600,000 lt., 
kurie per buhalterijos “klai-| 
dą” buvo laikomi neva pas di
rektorių. Bet tų pinigų jau ne
są. Bendrai, pareiškė Volde
maras, bevilčių skolų esą apie 
3 mil. lt.. Lietuvių Vokiečių 
banko istorija esanti labai mi
glota. Mat, tą banką, kaip 
vėliau paaiškėjo, kai kurie 
prek. ir pramonės banko žmo
nės įsisteigė specijaliai Berly
ne Vokiečių markėmis speku
liuoti.

Kai prek. ir pram, bankas 
stovėjo ant bankroto slenks
čio, tai atsiranda fantastiškais 
procentais Volpės skola 115,- 
830 dol. Atėjus sutartiems ter
minams bankas nepajėgia sko
los mokėti, pradeda su Volpe 
derybas ir skolą perima Yčas. 
Vadinasi, bankas savo direkto
riui skolingas 1.4 mil. lt. Anot 
kaltinamojo akto, M. Yčui iš 
to biznio tekę 200,000 lt.

Taip M. Yčui banką “be
tvarkant” atėjo 1927 m., kai 
sušauktame akcininkų * susirin
kime v-ba pareiškė, jog 
bankas turi apie 5 mil. lt. nuo
stolių ir jau nebepajėgia mokėt 
pasižadėjimų—bankrotas.

Toliau kaltinamasis aktas nu
rodo, kaip banko valdybos na
riai naudojosi banko pinigais, 
nors tai yra griežčiausiai įsta
tymais draudžiama. Pav., Yčas 
savo žmonai Ypatijai paskolos 
išdavė 1.016 mil. mk. Vic. dir. 
šodė skolinos iš banko 208 mi
lijardus mk., o išvertus į litus 
grąžino centus.

Adv. Prūsas skolinos 9.053.- 
230 mk., o tai buvo 1922 m. ir 
markių kursas dar aukštokas 
buvo.

Vicedir. Grigonis skolino 14,- 
290,746 mk. Tomis operacijo
mis Grigonis uždirbęs per 15,- 
000 lt.

Taigi, banko direktoriai, vice- 
direktoriai ir valdybos nariai 
arba jų žmonos ėmė pinigus iš 
banko ir varė spekuliaciją be
sikeičiančiomis valiutomis.

Kaip Aiškinąs Kaltinamieji
Perskaičius kaltinamąjį aktą' 

pirmininkaująs kiekvieną tei
siamąjį nuklausia iš eilės, ar 
prisipažįsta kaltu. Pirmas at- 
ko “Ne” M. Yčas. Tą patį kar
toja ir kiti kaltinamieji. Tada 
pįrmininkas' vėl klausia iš ei
lės, kuris kaltinamųjų norėtų 
duoti pasiaiškinimų.

M. Yčas išdidžiai papurto 
galvą, sudarydamas įspūdį, kad 
jis nieko bendra nenorįs su tuo 
reikalu turėti ir piktas atsisėda 
kaltinamųjų suolo kampe. Jis 
esąs savo pasiaiškinimus įteikęs 
raštu.

Buvęs prek. ir pram, banko 
vicedir. J. šodė palaiko savo 
pareiškimus, duotus teismo tar
dytojui ir dar papildo, kad pi
nigus iš banko skolinęs, bet ir 
atsiskaitęs. Ekspertai banko 
nuostolius perdėję, išpūtę.

Ad. Prūsas sako, kad tada, 
kai bankas kūrėsi, tai niekas 
nenorėjęs jame dirbti. Tada M. 
Yčas jį pakvietęs banką orga
nizuoti. Prūsas išeidamas ban
ką palikęs tvirtą. Jis esąs kalti-
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reikią pasakyti,' kad

Prieglaudos Name
(Pabaiga)

Bosai išdidūs, kaip buvusio 
Rusijos caro oficięriai. Jei ir 
neišvengiamai kiek prasikalsti, 
tai pasiaiškint neleidžia—kal
tę turi prisiimt. Jei bandai 
aiškintis, tai gauni nubaust— 
įmeta į kvailių diviziją ant po
ros dienų ir užrakina. Prie 
darbo prievartos nėra. Katrie 
gali gerai vaikščiot, tų geruo
ju paprašo kiek padirbėt. 
Miestan galima’ kasdien va
žiuot. Vakare prieš devynias 
turi pribūt. Jei.nepribuvai ant 
laiko, tai gauni grubijoniškai 
bart arba prie kvailių užra
kini. Jei nori ant savaitės ar 
daugiau pas draugus ar gimi
nes išvažiuot,* duoda leidimą. 
Nesugrįžus ant laiko, gauni 
bart arba užrakint. Seneliam 
nuo 65 metų amžiaus Ohio 
valstija moka pensiją 25 dol. 
| mėnesį. Kurie gyvena šioj 
įstaigoj, jiem už burdą atima 
23 dol. Jei nesutinki mokėt, 
turi išeiti. Nekurie išeina, bet 
toli gražu už 25 dol. negal 
pragyventi—dauguma sugrįž
ta, o sugrįžusiem atima už bur
dą visus 25 dol. ir daugiau 
jiem iš čia išeit nevalia. Praus
tis turi sykį į savaitę. Kurie 
nenori, tie priverčiami. “Bar
benai” randasi ant vietos. Ku
rie įnamiai pradeda auginti 
barzdas, priverčiami nusiskust. 
Miegamieji kambariai šviesūs 
ir didelės lovos ir patalinės ge- 

. į ros. Rankšluosčiai prie kiek
vienos lovos. Patalinė mainoma 
sykį į savaitę. Matrasai “šty- 
muojami” sykį į metus. Mie
gamuose kambariuose dienos 
laiku nevalia sėdėti. Išvėdini
mui kambarių ir lovų langai

bulvių košė, didesnis kąvalkas 
mėsos, “greiv^s”, raudonų bu
rokų, kai kada ropių ar mor
kų. Vakarienė dąųgiausiąi su
sideda iš kenuotų fruktų. Prie 
to duoda po “oranžį” ar “bą- 
nanę.” Kai kada duoda po 
šmotuką kėkso arba po keletą 
k rėk učių. Kavos, arbatos duo
da prie kiekvieno valgio. Ką- 
va gera, o arbatą galipia ly
ginti su ežero vandeniu. Svie
stas irgi prastas. Mąistas daž
nai sugadintas, skonio neturi. 
Mėsa dažnai žalia, šių namų 
gyventojai, dantų mažai turė
dami, negali įkąst, bet valgyt 
labai skubina. Dažnai pasitai
ko, kad su mėsos kavalkėliu 
užsiryja prie stalo ir numiršta. 
Kiti skubina greičiau paval
gyt, kad pirmiausia į “smok- 
rūmį” išbėgti ir užimti geres
nę vietą arčiau prie lango, kur 
mažiau smarvės. Treti skubina 
bėgti kitiem už akių, kad ant 
gatvių daugiau tektų pasirinkti 
“cigaretų” galų. Koliekų, ko 
ne visada lovoj gulinčių, yra 
70. Visi vienam rūme valgo 
ant vietos. Šiem yra blogiausia 
—rūmas skiepe, grindys ir sie
nos drėgnos, lovos per pėdą 
viena nuo kitos, priežiūra pras
ta, visas rūmas negardžiai 
dvokiantis. Ligonbutis del 200 
ligonių naujas, įrengtas mo
derniškai ir užlaikomas šva
riai. Lovos geros—į rūmą po 
4, 6, 8 ir 10 lovų. Patarnavi
mas nevisai blogas. Yra du 
daktarai ir apie pėnkiolika pa
tarnautojų. Maistas tas pats. 
Skirtumas tame, kad ligoniai 
per pus mažiau gauna. Dra
bužiai medvilniniai—žiemą ir 

? --- -------- -- -c —vasarą tie patys. Įnamiai tu-
atdari visą dieną. Po piet, ant Iri nešioti, kol visai nesilaiko 
penkių, galima gulti; kaip de
vynios turi visi gulėti. Ryte 
turi keltis kaip šešios. Miegoti, 

" tai prastai; lovos pertankiai 
sukimštos. Gulant ar keliantis 
vieni kitus užkliudo, per tai 
iškyla barniai, keiksmai, o 
kartais ir peštynės. Ligoniai 
nepaskirstyti; kurie turi skaus
mų, tie dejuoja, kiti patys sau 
šneka. Norintieji pasilsėt, pra- 

' deda barti ir taip triukšmas ir 
tęsias visą naktį. Valgomasis 
rūmas skiepe. Du gyvenamieji 
vadinas “smokrūmai,” irgi 
skiepe—tamsūs ir labai nešva
rūs. Spjaudinyčios retai valo
mos. Tarpe “smokrūmių” val
gykla. Ši biskį švaresnė. Joje 
telpa apie 400 žmonių. Varpe
liui paskambinus prie valgio, 
visi grūdasi į vidų, silpnesnius vedžioja apie budinkus, kur 
parstumdami. Maistas suside- nemažai gėlių prisodinta ir po 
da toksai: pusryčiai—avižinė geresnius rūmus, o dvokiantį 
arba kornų putra, kaip kada 
pora kiaušinių, pieno puodu
kas, kavos kiek nori, cukraus 
šaukštukas, baltos duonos ir 
sviesto. Pietūs—daržovių sriu
ba, mėsos kavalkėlis, prie to 
saldžių ar rūkščių kopūstų.
Penktadieniais visada poraįvus, greit gaunam. Lietuvių 
kiaušinių ir po torielką bulvių! darbininkiškų draugijų ląidos 
sriubos. Sekmadieniais pietum Į knygas visas čia turime. Čia 
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ant kūno, čeverykus duoda ge
rus, bet kol gauni, tai prisei- 
na ir basam pavaikščioti, čia 
yra ir katalikiška koplyčia. 
Tamsybės skelbėjas sykį į die
ną atlaiko pamaldas. Šios rū
šies maldininkų mažai turi. 
Jis stengias prisikąlbint dau
giau, kaip pasigauna kokį silp
naprotį senelį. Dažnai čia atsi
lanko ir kitoniškų tikėjimų 
skelbėjų. Pastarieji bando įti
kinti, kad čia geriau gyventi, 
negu kristaus laiku milionįe- 
riai gyveno, u? tai reikią die
vui dėkavot. čia iš toliau atsi
lanko studentų ir kai kada ir 
svetimšalių turistų. Jų atsilan
kymo valandą įstaigų bosai ko
kaino žino, tai pasistengia ge
riau apšvarint. Atsilankiusius

skiepą, kur seneliai turi visą 
dieną gyventi ir kokį maistą 
valgyt, tai niekada neparodo. 
Knygyną turime ant vietos. 
Knygų jame nemažai randasi. 
Darbininkiško turinio visose 
kalbose mažai, bet pareikala- 

Lietuviu

ne^ąrbąs, sužeidimai, ligos vis 
daugiau ir lietuvių darbininkų 
įstumia į prieglaudos namus. 
Nekurie iš jų myli skaityti 
darbininkų laidos knygas, tai 
labai gerai, kad sveįkieji drau
gai, perskaitę knygas, atiduo
dą į miesto knygyną. Matyt, 
kad jos ten ant lentynų amži
nai nęgulį. Pažiūrėjus ąnt 
“Jjsto” pasirodo, kad skaito
mos.

Toliau, už pusės kilometro, 
rąndasi įstaigą užvardinta 
“sanatorium“. šios įstaigos gy
ventojai džiovininkai. Čią jų 
randasi abiejų lyčių nuo kū
dikių iki senukų, daugiausia 
viduramžių—viso apie 600 li
gonių. Visi sunkaus darbo dar
bininkai. Gyvenę sunkiose ap
linkybėse—daug dirbę, mažai 
uždirbę, mažai miegoję, var
ge augę, prastai valgę. Tokios 
gyvenimo aplinkybės juos čia 
atvarė, čia jų didžiumą baigia 
savo gyvenimo dienas, šių li- 

1 gonių priežiūra ir maistas bis- 
kį geresnis, bet toli lig geram. 
Šviežio maisto, daržovių, ne
duoda užtektinai. Nekurie 
miegamieji kambariai drėgni. 
Lovos pertankiai sukimštos— 
tarpais negalima nė pralysti. 
Kurie sveikesni, turi lovas pa
sikloti, apsišluot ir valgykloj 
padirbėt. Apsišvietusių mažai 
—du jaunuoliai skaito “Daily 
Worker”. Jie veikia darbinin
kų jaunuolių judėjime. Vienas 
lietuvis skaito dienraštį “Lais
vę”. Didžiumoj su šiais ligo
niais negalima susišnekėti; 
juose matyt didelis tamsumas. 
Sugriebę keletą centų, girtuok
liauja, kazyriuoja, rūko, o ser
ga tokia kritiška liga. Jei jiem 
prisimeni, kad dar jauni ir jei 
nevartotų tų nuodų galėtų pa
sveikę išeit iš tų prieglaudos 
namų, tai didžiuma nenori 
prisipažint, kad Jie randasi 
prieglaudos namuose; sako, 
kad čia “sanatorium.” Bet tąį 
nevisai teisinga, ne§ čia turtin
gų nęsįranda—visi esą biecįni 
darbininkai. Įš visų įnąmių 
vargiai poj-a rastųsi, kurie ga
lėtų užsimokėti už burdą.

Pagirėj, už trečdalio kilo
metro, randasi miesto kempė, 
čią vasaros laiku per du mė
nesiu laikomi vaikai nuo 7 me
tų iki 15 metų amžiaus. Jų čia 
laiko virš šimto po 10 dienų. 
Vaikai sudžiūvę, apdriskę, 
blogais čeverykais—matyt ir 
basom kojom. Tai darbininkų 
vaikai, tų tėvų, kurie gyvena 
iš pašalpos. Vaikam būtų čia 
gerai — vieta plati, oras ge
ras, jei juos gerai pamokintų. 
Jiem maisto duoda prasto ir 
mažai. Sutikus juos tenka pa
klaust: “Kaip jum čia patin
ka? Ar gerai gaunat paval
gyt?“ Gauni atsakymą: ^Mes 
alkani. Duoda mažai valgyt ir 
maistas prastas. Mes norim 
namo važiuot. Namie nors sy
kį ant dienos gaunam geriau 
pavalgyt. Mum atsibodo ir tas 
jų muštrą vojimas.” Tiesa, aiš-

kiąi galimą matyti, kad jie čia 
pratinami ir .mokwnii kariš
ko mųštrp. Rytąis keliami triu- 
bo$ balsu—karišku signalu. 
Prieš pusrytį sušaukiami ant 
pleciaus, surikiuojami ir po 
komanda vedami prie pusry
čių, prie pietų ir vakarienės. 
Vidurdienį, ant pleciaus, daž
nai muštravojami. Kaip kada 
grupėm išskirsto po girią ir 
karo signalu greitai sušaukia
mi ant pleciaus. Tai taip čia 
šie darbininkų tėvų jaunuoliai 
pratinami apgynimui kapitalis
tų turto. Tai tokie šių įstaigų 
gyventojai. Dąrbininkų vaikai 
ir visi sunkaus darbo darbinin
kai, kurie savo kraujų ir pra-

kaitų budavojo šalį, krovė ka
pitalistam turtus, įrengė jiem 
gražiausius palocius, patys už 
tąi mažai gavo mokėt. Nuo ne- 
dakteklio savo gyvenimui reik
menų, ligų ir sužeidimų, atstū
mė juos čionai, į visai nebepa
kenčiamą gyvenimą. Per kele
tą metų šiose įstaigose iš ne
pakenčiamo gyvenimo bei 
skausmų nemažai buvo ir sau- 
žudysčių. Jei darbininkai ne
apsižiūrės, iškalno nesiorgani- 
zuos į stiprias darbininkų or
ganizacijas, tai tūkstančiam 
tokiose aplinkybėse teks už
baigti gyvenimo dienos.

A1.D.LD. REIKALAI
\ Kaip Einą Vajus?

Kol kąs ALDLD vajus už 
naujus narius neina kaip rei
kią. Gal būt tam bus priežas
tis tą, kad pereitais metais 
vęik visus metus turėjome va
jų. Iki šiolęi 1936 metais nau
jų narių sekamai yra 
kuopos:

19—-Chicago 
104—Chicago

2—So. Boston 
24—Brooklyn 

162—Toronto
8—Cambridge

23—New York
45—Vancouver 

114—Chicago 
136—Harrison

1—Brooklyn
47—Montreal

153—San Francisco 
155—Worcester

Kiek Gavo 1935 Metais?
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1935 metais naujų narių se
kamai kuopos gavo: 
162—Toronto 
146—Chicago '

1— Brooklyn
19— Chicago
47— Montreal
22—Cleveland

143—Reading <
190—Cleveland
39— Scranton
52—Detroit
14— Minersville
92-r-Cįccro

132—Tacoma
5—Newark

96—Kanadoj
217— Winnipeg

15— Fort Williams
28— Waterbury
79—Chicago

136—Harrison
18 8—H amt ram c k
104—Chicago

7—Springfield
40— Philadelphia
51—Huntsburgh
66—Grand Rapids
57—Cleveland

145—Los Angeles
12—Pittston
27—New Britain
32— New Haven

102—Cuddy
60— Coąldale
63—Bridgeport
87—Pittsburgh

113— Hamilton 
.212—Rayonpe 
219—Forest City

2— So. Boston
69—Lethbridge
90—Youngstown
95—Kapyskasing

114— Chicągo
141—Philadelphia
20— Binghamton
84—Paterson

152—pled Lake
167—Sheboygan
45—Vancouver
72—Gręat Neck
86—Chicago

120!—McAppo
149—Philadelphia
155—Worcester
205—Westyille
218— Scottville

11—Worcester
25—Baltimore
29— Rockford
31—Auburn
33— Pittsburgh
48— Mahapoy City
61— Monangahela
83—Muskegon

85—Haverhill 
89—Calgary 
94—Kenosha 

165—Linden
Po 2 naujus narius gavo 

kuopų, po 1 naują narį 
kuopų. Pavieniais įstojo
naujų narių. Viso 1935 me
tais gavome 945 naujus narius.

ALDLD Už Vienybę
Amerikos Lietuviu Darbi

ninkų Literatūros Draugija vi
sada stojo už darbininkų vie
nybę revoliucinėms kovoms, 
bendrai darbo žmonijos nau
dai. Pasiuntus ALDLD ir Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 
sutartį už vienybę kuopų re
ferendumui mes gavome 93 
kuopų balsavimų pasekmes. 
Jos yra sekamos: 1,217 narių 
balsavo už vienybę, 5 susilai
kė ir tik 3 prieš.

Mes kviečiame draugus iš 
LDD stoti su draugais Prusei- 
ka, Kuodžiu ir kitais prieš 
skaldytojus, už bendrą apjun
gimą jūsų organizacijos su AL 
DLD, kuri yra galinga ir joje 
visiems vietos užtenka.

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekr. 
46 Ten Eyck St.,

ma suruošti perstatymas, bet 
bus pirmiausia bandoma Wor- 
cestery ir manoma, kad wor- 
cesteriečiai sutiks pasidarbuo
ti šiam reikalui. Jis taipgi pri
siminė, kad būtų smagu suloš
ti ir kitų sriovių draugijom ir 
ragino visų sriovių aktorius pa
sirūpinti tuo.

Po jo pakvietimui visa did
žiuma aktorių ėmė balsus ir vi
si entuziastiškai išsireiškė už 
lošimą. Pirmininkas paprašė 
poros aktorių išsireikšti, kurie 
neėmė balso. Vienas paprašy
tų, katalikas, įtekmingas vei
kėjas vietos lietuvuose, šiaip 
išsireiškė: “Jei jau pradėjom 
bendrai veikti, vieni kitiem 
gelbėti ir visi sutinkame, tai 
jau aš ir nebūsiu kiaulė”. Visi 
smarkiai paplojo jam ir gar
džiai nusikvatodami priėmė 
jo komplimentišką atsakymą.

Sukilę nuo stalų apstojime 
piana ir pradėjome dainuoti. 
Padainavę, pasilinksminę sku
binome į virtuvę mazgoti “di- 
šių”, bet kaip nuėjome į vir-' 
tuvę dar labiau pakilo mūsų 
ūpas, kada radome Čalį-Yuk- 
ną ir Taraškienę jau baigan- 
čius mazgoti “discs”.

Dabar visi laukiame, kad 
pasisektų susitarti su worces- 
teriečiais ir nuvažiuoti tenai 
sulošti. Daugelis mūsų akto
rių išsireiškė, kad į Worcester 
važiuoti negalima atsisakyti, 
nes worcesterieciai yra “džen- 
telmanai” ir jie 
tinkamai.

kinimo operetės. Reikia nepa
miršti, kad turime gauti ir 
naujų narių. Aktorius

IR VĖL ATĖJO

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medy, 

jau apsergate šalčiu. 
Valgykite medų, kad 

nesirgtu mėtė.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS 

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Ne 
kada

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

mus priims

Pradėjo Mo-
“Vestuvės

Lawrence, Mass

Liaudies Choras 
kintis Operetę 

Pušyne”.
Per visą žiemą Liaudies 

Choras neprisirengė energin
gai pradėti veikti. Kaltinti už 
tai reikia labiausia choro val
dybą, kuri neraginama nesis
tengia choro reikalų vesti. Ke
blumų turėjome ir su mokyto
ju, jis buvo užsiėmęs darbu 
Haverhillio chore. Bet haver- 
hilliečiam jau užbaigus susi- 
mokinimą operetės “Tamyla”, 
mokytojas pasiliko liuosesnis.

Dabar mes griebiam ės dar
bo susimokinimui savo opere
tės ir manome balandžio mė
nesy perstatyti. Tik reikia, 
kad visi dainininkai nuo dabar 
reguliariai lankytų pamokas, 
noriai mokintūsi.

Operetės rolės jau išdalin
tos visoj didžiumoj jaunuo
liams, kurie visuomet greitai 
išmoksta, tat lieka smarkiai 
padirbėti, kad susimokinti dai
nas.

L. U. Kliu- 
suruošė su 

išsigėrimais 
aktorkos ir

Kviečiame visus choro na
rius ir nares stoti į darbą, 
smarkiai padirbėti del susimo-

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street .

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCp 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

J 00 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVerjfreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

“Dviejų Brolių” Aktoriai Tu
rėjo Linksmą Vakarėlį

Kaip Lawrenco aktoriai pa
sekmingai suvaidino “Du Bro
lių”, tai ir draugijų sąryšio ko
mitetas, kuris ruošė perstaty
mą, atskyrė keletą dolerių nuo 
likusio pelno ir pavedė akto
riams del susirengimo vakarė
lio.

Vakarėlis įvyko 
be, kovo 1 d. Jį 
užkandžiais ir 
mūsų darbščiosios 
pagelbininkės.

Beužkąndžiaujant keli akto
riai išsireiškė pasidžiaugimą, 
kad pirmas bandymas bendrai 
veikti davė labai geras pasek
mes ir kad ateityj taip pat bū
tų veikiama ir platinamas ben
dras visų sriovių veikimas, 
įtraukiant dar daugiau akto
rių.

Buvo pakeltas klausimas 
įsteigimo dailės ratelio. Bet šis 
klausimas pasirodė perdidelis 
rišti šiame vakarėlyj, tad pa
likta draugijų sąryšio komite
tui rūpintis, kad veikimas dai
lėj nebūtų apleidžiamas, bet 
dar labiau būtų plečiamas. At
rodo gerai padaryta, kad pa
likta tuomi rūpintis sąryšiui, 
nes sąryšis atstovauja plačiau
sią vietos lietuvių visuomenę 
ir tik su jo pagelba galima 
lengviau visų sriovių dailės 
mylėtojams sueiti į bendrą vei
kimą. O veikiant per ratelį, 
dailės spėkų bendrinimas su
siaurėtų.
Aktęriai Sutiko Sulošti “Du 

Brqliu” Del LDS. Apskričio
Taip pat bevakarieniaujant, 

A. Taraška pakvietė aktorius 
sulošti “Dų Broliu” del Liet. 

kDarb. Susivienijimo Pirmo Ap
skričio. Jis sakė, kad Apskri
čio Komitetas dar nežino tik- 

3rai, kurioj kolonijoj bus gali-

6
6
6
6
6
6
5

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9609 

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

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Sovietų Kazokai
Viena iš žymių socializ- 

< mo pergalių yra ta, kad pa-
• matinė ir milžiniška kazo

kų masė susigyveno, susi
jungė su kolchozų judėji
mu, susigyveno ir suaugo 
su Sovietų valdžia, užbaigė

• su prakeikta praeitimi, ka
da kazokų rajonai, ypatin
gai Dono ir Kubanio, buvo

• širdim kontr-revoliucijos, 
lizdu priešsovietinio sabota
žo.

Kazokai tapo sovietiniais 
ne tik pagal teritorijos ne-

stovų pirmeilinių kolchozi- 
ninkų suvažiavime, stacha- 
noviečių gyvulių auklėtojų 
suvažiavime, ’ pareiškimas 
Komunistų Partijai ir So
vietų valdžiai, turi labai di
delės reikšmės.

Dono ir Tereko kazokų 
atstovai, kazokai—kolcho- 
zininkai, kokių dabar Dono 
ir Tereko rajonuose yra 
tūkstančiai ir dešimtys tūk
stančių, atvyko į Kremlių ir 
užėjo ant tribūnos, sveiki
nami griausmingomis ovaci-

4 priklausomybę, bet ir dva-| jomis delegatų, suvažiavu
sioje, savo atsidavimu ir 
pasiryžimu tvirtinti kolcho
zų ir Sovietų valdžios stip
rėjimą. Kazokams, dirban-

* tiems ant kolchozų žemės ir 
savo darbu, ačiū kolcho
zams, pasidarantiems gerą 
gyvenimą, nėra reikalo rū
pintis praeitimi. Kazokai 
kietai ir drąsiai atsistojo po 
raudona socializmo vėliava

siu iš visos Sovietų Sąjun
gos, priešakyje su clrg. Sta
linu, su partijos ir valdžios 
vadais visi kazokų atstovai 
karštai pareiškė savo nusi
statymą.

Jų kalbos buvo apie tai, 
kad jau daugiau nei Dono, 
nei Kubanio, nei Tereko ra
jonuose nėra generolų, ofi- 
cierių ir buožių, kurie tvir-

ir petys petin su darbinin- tai laikė savo naguose dir- 
kų klase ir visais kolchozų 1 bančiuosius kazokus, 
valstiečiais budavoja sočia-! Jų kalbos buvo apie tai, 
lizmo visuomenę. , kad ant revoliucijos ištar-

Ilga ir aštri buvo kova tos Dono, Kubanio, Tereko 
iš vienos pusės Komunistų žemės išaugo žmonės, kurie 
Partijos ir Sovietų valdžios, ant visados kietai surišo sa
li iš antros—oficierių ir ku- vo likimą su Sovietų vai
lokų vadų už įtaką kazo- džios ir Komunistų Parti- 
kuose, bet ji užsibaigė pil- jos likimu, 
na bolševizmo pergale. Ka
zokai praktikoje įsitikino, kad Sovietų kazokai, kaip ir į 
kad kolchozai turi pirmeny- visa Sovietų liaudis, kietai 
bę ant jų praeities tvarkos, yra apjungti aplinkui Bol- 
viduramžių ir karinio su- ševikų Partiją, didelį ir my- 
grupavimo gyvenimo.

Nepaisant, kaip didelė 
pirmiau buvo įtaka kazo- kad Sovietų

Jų kalbos buvo apie tai,

limą vadą draugą Stalina.
Jų kalbos buvo apie tai, 

i .kazokai yra 
kupini patriotizmo ir meilės 
prie savo gimtinės, už ku
rios reikalus ir garbę jie 
pasirengę stoti 
priešais.

Jeigu kokis priešas už
puls Sovietus, 
kolchozininkai—kazokai pa
sirengę karščiausiai stoti į 
mūšį už Sovietinę tėvynę. 
Kazokišku kardu mes visai 
nunešime kiaulišką snukį, 
kurį išdrįs įkišti į sovietinį 
daržą!

—Mes mokiname mūsų 
jaunimą valdyti • arklį ir 
kardą tam, kad, kada prie
šas užpuls ant mūsų šalies, 
mokėti jį atremti, kaip tas 
pridera Dono kazokams.

—Draugas Stalinas at
kreipė atydą į kazokų rei
kalus. Mes siunčiame kar- 
ščiausį kolchozininkų—ka
zokų pasveikinimą Stalinui!

—Ura mūsų didvyriškai 
Raudonajai Armijai! Lai 

galvoti senos caristinės re- gyvuoja neįveikiamas So- 
akcijos vadovystė, bet jos vietų apsigynimo komisaras 
buvo sumuštos ir neteko draugas 
kazokuose įtakos. Kazokai gyvuoja draugas Budennyj,

buožiųkuose oficierių ir 
viršūnių, nepaisant, kaip 
tvirti senoviniai papročiai 
ir tradicijos, vis gi kazokai 
klasiniai nesudarė vieną

• klasę. Milžinišką dalį viso
kių privilegijų, gaunamų

♦nuo caro valdžios, pasisa
vindavo oficieriai ir buožės, 
kurie begailestingai išnau
dojo biednesnius kazokus ir 
ateivius, iš kitur atvykusius 
gyventojus.

t Piliečių karo istorija žino 
ne vien kontr-revoliucinius 
kazokų žygius, bet ir revo- 

4 bucinius išstojimus viduti
nių kazokų, pavyzdžiui, ka
zokų kovos už Sovietų val
džią Pirmosios Rai tari jos 
Armijos eilėse.

Oficierių—buožių viršū
nės, su žvėriška neapykan-

♦ ta kovojo prieš Sovietų val
džią, prieš kolchozus, leido 
darban visas kovos priemo
nes, kokias tiktai galėjo s.u-

į mūšį su

tai Dono

Vorošilovas, lai

užėmė savo vietą eilėje re
voliucinių liaudžių, 
vejančių socialistinį gyveni
mą. 1

Kazokai savo laiku buvo 
didžiausi sukilėliai. Jie davė 
tokius’ garsius vadus vals^ 
tiečių kovų fr sukilimų 
prieš carizmą, baudžiavą, 
kaip Steponą Raziną ir Em- 
elijaną Pugačevą, bet per 
ilgus laikus jie buvo pri
pratinti carizmo, paversti į 
apsaugą caro sosto, į reak
cijos įrankius.

Prie Sovietų valdžios, 
prie plėtimosi kolchozų, po 
sunjušimo oficierių—buožių 
viršūnių, po likvidacijos 
bent kokios galimybės iš-' 
naudojimo sodžiuje, kazo
kai, užbaigę su gėdinga ro
le caro tarnų, įrankių iš
naudojimo, virto būriu re
voliucinių jėgų, aktyviu da
lyviu bendrų sovietinių 
liaudies darbų.

Štai kodėl dalyvavimas 
Dono ir Tereko kazokų at-

kurio vadovystėje mes
būda- traškinsime priešus!

Jaip kalbėjo kazokų at
stovai. Kiekvienas jų buvo 
ant prezidiumo estrados. 
Stalinas kiekvieną pasitiko 
ir kietai spaudė ranką. 
Tuom laiku svetainė aidėjo 
nuo aplodismentų.

Žinia apie Dono ir Tereko 
kazokų prakalbas Kremliu
je pasklys po visą Sovietų 
žemę ir visur bus karštai 
sutiktos jų kalbos apie ka
zokų atsidavimą Sovietų 
tvarkai. Žinia apie karštą 
priėmimą Dono ir Tereko 
kazokų atstovų Kremliuje, 
apie pasitikimą jų per 
draugą Staliną pasklys po 
Dono, Tereko ir Kubanio 
plotį, po visus kazokų rajo
nus ir iššauks naują ūpo 
pakilimą ir veiklią kovą už 
sutvirtinimą kolchozų, nau
ją pakilimą sovietinio pa
triotizmo kazokų liaudyje.

Kazokų kolchozininkams 
yra atdaras platus kelias 
į laimingą gyvenimą be ge
nerolų, be buožių, be išnau-, 
do to jų ir priespaudos. Prieš 
kolchozninkus kazokus at
daras kelias, pagal jų at
stovų išsireiškimą, link gar
bės darbo lauke ir reikale 
apgynimo 
gimtinės.
nuo senai yra didelis pasi
reiškimas prie disciplinos, 
drąsa, tvirtumas, pavyzdin
giausias pasišventimas ir 
tarnavimas atsiekimui savo 
tikslo—ir tas privalo ir turi 
būti panaudotas tolimes
niam sutvirtinimui kolcho
zų, galutinam nugalėjimui 
priešingų klasių likučių, 
priruošimui kazokų į galin
gą rezervą Raudonosios Ar
mijos.

Reikia auklėti ir tvirtin
ti kultūrinį darbą tarpe 
plačiųjų sovietinių kazokų 
masių ir pirmoje vietoje 
tarpe kazokų jaunuomenės. 
Patsai žodis—kazokas—iš 
reiškiančio reakciją, kuom 
jis pirmiau buvo, jau virs
ta sinonimu tvirto ir teisin
go kolchozininkų darbo ir 
drąsaus atsidavimo socialis
tines tėvynės reikalams. 
Vardas kazokų nėra var
das, kurio reikia vengti, bet 
jį reikia su pasididžiavimu 
nešioti kazokams—kolchozi
ninkams. Ir negali būti abe
jonės tame, kad sovietiniai 
kazokai, einanti kolchozi
ninkų keliu ir rodanti pa
vyzdį organizuoto darbo, 
parodys pavyzdžius didvy
riškumo ir drąsos lauke ko
vos eilėse Parbininkų—Val
stiečių Raudonosios Armi
jos, jeigu priešai užpuls 
mūsų tėvynę. Sunaikinime 
priešų armijų aštriam ka
zokų kardui ir gerai šau
dančiai kulkai atsiras dar
bas.

Iš “Pravda”.

KietyjŲ Anglių Lauke

musų dideles 
Pas kazokus jau

United Mine W^orjcers of America prezidentas John 
Lewis (kairėje) ir kietosios anglies kompanijų atsto
vas William W. Inglis, veda derybas delei naujo 

kontrakto.

Unijos-Baronų Derybos Eina
Rašant šiuos žodžius, dery

bos angliakasių su baronais 
jau septynių dienų senumo 
(kol skaitytojus pasieks, jos 
bus daug senesnės). Kas na- 
vatniausia tame, kad žinių 
apie tų derybų eigą visai ma
žai arba visai nėra. Galimas 
daiktas, kad žinių nėra gal ir 
del to, kad ten nieko naujo ne
nuveikiama, jokio progreso 
nedaroma. Taip tiktai sau 
“draugiškai” pasikalbama ir 
varoma diena pro dieną. Bet 
nepamirškime nei valandėlei, 
kad derybos eina ir vis eis ir 
“eis”.

Iš gautų žinių žinokim tą, 
kad derybos prasidėjo vas. 24 
d., New Yorke. Uniją atsto
vauja Lewisas su savo štabu, o 
baronus atstovauja Glen Al
den komp. tūzas Mr. Inglis, su 
savo štabu. Pirmą konferavi- 
mo dieną Lewisas turėjo garbę 
išdėstyti unijos reikalavimus 
kompanijoms, kurių jis turi 
apie 20. Baronų atstovai iš
klausė, pakilnojo pečius ir pa
reiškė: “Tai daug reikalavimų1 
ir visi jie yra reikalautini, bet 
mes nieko negalime duoti, nes 
nieko neturime—esame bied- 

i ni”. Sekančią dieną sekė ba
ronų atstovų aiškinimas, kaip 
“ištikrųjų” baronai biedni. Na, 
ir klausanties tų baronų verkš
lenimą kyla klausimas: Kodėl 
jie nepaveda kasyklas operuo
ti patiems kasėjams? žinoma, 
čia tatai baronų manevrai ir 
mums to nesulaukti, per jų 
verkšlenimus, kad jie mums 
kasyklas pavestų.

Trečią dieną abiejų pusių 
atstovams sutikus nutarta ves
ti derybos kas dieną po pen
kias valandas dienai ir per vi
są mėnesį, kol tikrai bus susi
tarta ir naujas kontraktas at
siektas. Matote, tai bent “pa
sišventimas” baronų del kasė-, 
jų. Kad ir dar čia taip, o, 
plyšt ar 
baronai nedalcis.
jama vis, kas dieną, štai šeš
tos dienos konferavimo žinios 
va, ką sako: “Progreso jokio 
nepadaroma.
kosi savo, o baronai neturi iš 
ko nusileisti. Derybos užsitęs 
ilgai”. Daleistinai rašoma, kad 
šio mėnesio deryboms neužteks 
ir reikės laiką pratęsti, kad ir 
kontraktui išsibaigus. Daro
ma visokių išsivaizdinimų. Ma
noma, kad Lewisas skelbs 
streiką baj. 1 d., jeigu naujas 
kontraktas nebus paruoštas. 
Bet čia tikimasi gauti nuo Roo- 
sevelto įsikišimą, kad senas 
kontraktas būtų pratęstas. Na,, 
ir visaip baronams tarnaujanti 
spauda sąu kvapą gaudo.

, Kaip jau ten nebūtų, bet to
li gražu dar nekonferuojama, 
bet tik prie konf. durų prieita 
ir tik čeverykus valomasi. Ti
kri pasikalbėjimai už naują 
kontraktą seks gana vėliau, po 
kelių pertraukimų konferenci
jų. Toks jau, matot, “diplo
matijos” pašaukimas, jeigu ji 
yra naudojama, kad ir darbi
ninkų su baronais reikalų su
derinime.

jie “draugiški,"” ‘‘širdingi” ir 
nori viską duoti, ką angliaka
siai reikalauja. Tik viena bė
da, kad jie “biedni”. čia jie 
susikalbami ir pasižadėjo be 
pertraukos tartis, kol padarys 
naują kontraktą. Taip, dide
lis skirtumas tarpe šių “minkš
tų” ir “kietų” baronų. Bet iš 
paviršiaus-—taktikoje. Pama
tiniai, kaip anie, taip ir šie tai-1 
kosi, kad apgauti darbininkus 
ir dar labiau pavergti, kad ■ 
daugiau sau milionų susikrąu- ! 
ti. Kietosios anglies baronų 
“minkštumas” neturi rasti pas 
mumis susimylėjimo, kad mes 
jiems dirbtumėm už dyką.

Vadai mums parveš naują 
kontraktą, padarytą taikiu ke
liu. Mums dar liks tarti pas
kutinis žodis, 
pasigailėjimo 
mes turėsim 
pataisyti.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 941 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at i’etnil under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 95 Navy St.,“Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed on the 
premises,

GINO CASCIANI
95 Navy St., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, County of Kinge, to be consulted 
on the premises.
PELTON HOTEL & RESTAURANT CORP., 
8602—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
1^-213 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 299 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
ST. MARKS WINE & LIQUOR STORĘ, INC. 
299 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL €666 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of' the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8602—4th Avenue., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. . 
L 202 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Ixiw at 1029 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BESSIE RANI)
1029 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Hillside, N. J
Požeminis

Bus balius su Penkiom dovanom prie įžangos tikieto.

pirmą ne- 
Todcl kas 
kreipkitės 
draugą J.

"k

Jeigu ten bus 
baronams, tai 

mokėti, kaip jį

“Laisves” Sidabrinio Jubilejaus
Minėjimui Parengimai

PRAŠOME ĮSITĖMYTI IR BŪTI JUOSE

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass.
Viršutinėj svetainėj grieš AI Stevens Orchestra, apa
tinėj—Radio Orchestra. Bus gėrimų ir užkandžių.

Jžanga vyrams 35c., Moterims 25c.

(Tąsa iš 2 pusi.) 
kurios tik kvies. Jau nuojom, 

’ So. Brooklyno turim užkvieti- 
. mą ir bus lošiamas 

dėldicnį po Velykų, 
norėsite kviesti, tai 
su užkvietimu pas 
Gasparaitį, 385 Harvard Ave., 
Hillside, N. J. ir gausite at
sakymą.

1,156 “Taisomy” Jau 
nuoliy Bado Streikas
ST. CLOUD, Minn, kovo 

4.—Jau dvi dienos kaip ba
du streikuoja 1,156 įnamiai 
Minnesotos valstijos patai
sos namo, reikalaudami ge
resnio maisto ir žmoniškes
nių sąlygų. Streikįeriai, be
veik visi jaunuoliai, atsisa-

r trūkt konferencijai' k0 bent ką valgyti »ir kelia 
Konferuo- nuolatinį ermyderį. .

Mainieriai lai- PRANEŠIMAI Iš KITUR

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadienį, kovo 11, 1936. 
LDP Kliube, 408 Court St. Pradžia 8 
vai. vakare.

Draugės ir draugai, būtinai visi da
lyvaukime, nes daug svarbių dalykų 
turime apkalbėti.

Sekr. V. K. Sheralis.
(57-59)

WATERBURY, CONN.
Matykite veikalų “Motinos Širdis”. 

Įvyks 8 d. kovo (March). Pradžia 
7-tą vai. vakare, Venta Hali, 103 
Green St. Įžanga 35c, šis veikalas; 
yra labai įdomus ir patartina, kaip 
waterburiečiams, taip ir apielinkės: 
kolonijų draugams pamatyti jį. Už-: 
kviečia visus dalyvaut ĄLDLD 28-tą 
kuopa.

(56-57)

SOUTH BOSTON, MASS 
Subatoje, Kovo 14 March

NORWOOD, MASS.
Bus Teatras, Koncertas ir Vakarienė

Sekmadienį, Kovo 15 March 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

Dainuos Ignas Kubiliūnas ir Adele Mickevičiūtė.
Bus perstatyta teatras

“ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS
Taipgi dainuos Liet. Lavinimosi Ratelio Mišrus ir 
Vyrų Chorai, vadovaujant 1. Yermolavičiutei-Kugel.

PO

WORCESTER, MASS.
BUS BANKETAS IR KONCERTAS 

Nedėlioj, Kovo 29 March 
VAKARIENEI IR KONCERTUI BUS ŠOKIAI.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
29 Endicott Street, Worcester, Mass.

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

Pradžia 4 vai. po pietų. įžanga 75 centai.

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

lėjinis banketas ir prak albos bus

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

318 Grand St., kamp. Havemeyer St., Brooklyn

.U

Kalbėdami apie kietosios 
anglies kontrakto darymą, .va
landėlei sustokim ir pamąsty
kim, kaip buvo daromas nau
jas kontraktas minkštosios an
glies laukui. Pamąstę pama
tysim, kad buvo didelis skirtu
mas žiūrint iš viršaus. Ten 
‘‘minkštos” anglies buvo “kie
ti” baronai. Lewisui jie pri
darė piktumo ir nesmagumo. 
Jie būdavo suvažiuoja, vieną 
kitą žodį taria ir išlaksto pa
likę Lewisą. Kitu sykiu suva
žiavę susiergeliuodavo tarpe 
savęs ir vėl išlakstydavo. Vėl 
kitu sykiu suvažiavę tylėdavo, 
kaip nebyliai arba sumigdavo 
konferencijoje. Tai buvo savo 
rūšies sabotažninkai ir jie su
silaukė kolionią iš unijos va
dų. Lewisas juos buvo “ko
munistais” apskelbęs.

Kas kita čia “kietosios 
glieš “minkšti” baronai.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais 

I'atenkinančios ir; 
■l greitas pasekmės. 
H Kreipkitės į Dr.

Zhis gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervu Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš- 
sisėmiiBO, Skilvio 

'■ ir Žarnų Ligų, He- 
jnorrhoiaų bei Ki

tų Laukan jEjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gyddma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Ręunaatiški keblumai ir ki
to? ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokją ligą, kurios jūs pesUpran- 
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos 
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresu ir telefonų.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

an-
Čia

110 East 16
Tarp 4Įth Avė ir Irving PI. 

Sekmadieniais 10 A. M. iki 3 P. M.
Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Sheet Brooklyn, N. Y

Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIEIJNKES ŽINIOS
Bildingy Aptarnautojų Streikas Pasiekė 

Didžiuosius Viešbučius
- Bėgiu savaitės bildingų ap
tarnautojų streikas išsiplėtojo, 
daug pergyveno ir atsiekė kai 
kurių laimėjimų.

Šeštą streiko dieną pasiekta 
Vienas iš didesnių laimėjimų, 
būtent padaryta sutartis su 
prudence Co., kuri kontro
liuoja $150,000,000 vertės 
nuosavybės. Tačiau ne visi rei
kalavimai įrašyti sutartin: vie
ton uždaros šapos, įdėta punk
tas taip vadinamos “preferen- 
cįalSs šapos”. Unijistai įmato, 
kad tas punktas bus panaudo
tas bosų laužyti uniją, kuome' 
ne griežtai nustatyta, o til 
reikalaujama duot pirmenybe 
unijistams, samdant darbiniu 
kus.
1 Tuo tarpu streikas tebeple- 
čiamas. Sustreikavo didžiųjų 
viešbučių darbininkai, tarp jų 
randami Barbizon-Plaza, Mc
Alpin, Weylin, Murray, Al
den ir daugelis kitų. Pasirašė 
sutartį Surrey, Victoria, Com
mander, Regent ir Roerich 
viešbučiai.

Streikieriam ateina į pagel- 
bą gyventojai, atsisakydami 
mokėti rendas, padėdami pi- 
kietuoti ir atsisakydami tole
ruoti bildinguose skebus.

Šaukiasi j Visus Unijistus
Streikieriai šaukiasi į visus 

unijistus tuojau ateiti pagel
ia on. Streikas turi būti laimė
tas, ir bendru veikimu tas ga
lima atsiekti.

Kiekviename bildinge unijis
tai gali veikti prašalinimui 
skebų. Daug šapų jau paliko 
darbus, atsisakydami dirbti su 
skebais keltuvuose. Kiti turė
tų juos pasekti, taipgi remti 
nemokėjimu rendų ir pagelbė
jimu pikiete.

Areštavo Visus TDA 
Tarnautojus

T a r p t a utinio Darbininkų 
Xpsigynimo visas distrikto šta
bas išėjo pikietuoti bil dingą 
112 E. 19th St. Juos užpuolė 
policija, visus subruko į .du ve
žimus ir nuvežė policijos teis
man ant 57th St., kaltinant 
“netvarkiame elgesyje.”

Dvylikos augštų bildinge, 
299 W. 12th St., didžiuma gy
ventojų paskelbė rendos strei
ką. Jie savo mitinge nutarė ne
mokėti rendos už streiko die
nas; vieton to, tuos pinigus 
atiduoti streikierių paramai. 
Pirmam susirinkime sukelta 
$125. Bildinge gyvena 160 
rendauninkų.

ingy LDD ir

z. Penktadienio vakarą, Liet. 
Am. Piliečių Kliubo svetainėj, 
įvyko nepaprastos prakalbos 
kaip savo pobūdžiu įr ūpu, 

'taip ‘ir skaitlingumu publikos. 
Jos. buvo šauktos bendrai 
LDD ir ALDLD kuopų, tikslu 
aiškinti reikalą vienybės tarp 
Liet. Darb. Draugijos ir Liet. 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos, o sykiu ir tarp visų opo
zicijos ir pozicijos spėkų.

Dar prieš prasidėsiant pra
kalboms publikos prisirinko 
pilna svetainė, o vėliau ne tik 
neliko praėjimui vietos, bet 
daigelis turėjo grįžti atgal ne- 
gfrdėję prakalbų, nes jau ne
įgalėjo įeiti svetainėn, čion da
lyvavo komunistai, socialistai, 
buvusieji opozicionieriai, ma
tėsi ir tebesančių opozicijoj, 
taipgi visokių kitokių pažiūrų 
Žmonių. Toks skaitlingas pub
likos atsilankymas galima pa
vadinti liaudies mandatu už 
lietuvių darbo žmonių vienybę.

Pirmininkavo ir gerą pra
kalbą pasakė J. Kuodis, pri
mindamas dalykų eigą praei
tyje ir nurodydamas, kad da
bartinės sąlygos reikalauja 
kuotampriausios vienybės tar
pe kom. ir opozicijos. Taipgi 
kalbėjo M. Paukštienė ir A. 
Matulevičius. Paskiausia kal
bėjo L. Prūseika. Jie visi savo 
kąlbose energingai kvietė bu
vusius ir esamus opozicionie
rius eiti į vienybę su visu re
voliuciniu judėjimu ir dėti vi- 
£9s spėkas įtraukimui į jį visų 
tų, kurie jame turi priklausyti, 
tačiau del vienokių ar kitokių 
priežasčių dar svyruoja. Jų 
kalbas publika ‘entuziastiškai 
sveikino.
į A. Bimba įspūdingai t per
statė reikalą darbo žmonių 
vienybės dr žingsnius, daromus 
toje linkmėje. Jis sveikino 
opozicijos žmonių pasiryžimą 
sueiti vienybėn su visu revo
liuciniu judėjimu ir jų pastan
gas laimėti visus opozicijos 
šalininkus į tą judėjimą. Jo 
prakalbą ir tokį sveikinimą 
skaitlinga publika pasitiko 
širdingiausiu pritarimu—gau
si tf, ilgu plojimu.

šis lietuvių darbininkų troš
kimas vienybės lai bus paaks- 
tinimu visiems vienybės sali-

ninkams dar sunkiau darbuo
tis už ją. Gi kiekvienas dar
bo žmonių vienybės priešų su
klaidintas darbininkų klasės 
narys bei pritarėjas turėtų 
rimtai pamąstyt. Tai padaręs, 
greit suras sau(Adetą su visu 
revoliuciniu darbininkų judė
jimu.

Rep.

“Laisvės” Jubilėjinio
Bankieto Žinios

“Laisvės” jubilėjinis bankie- 
tas jau netoli, jis įvyks už 4 
savaičių. Lyginai su artėjimu 
tos didelės iškilmės visur ma
tosi rengimosi ūpas. Tikietų 
platintojai sako, kad perka
ma ištisoms šeimynoms. Ir kas 
gi norės liktis namie, kuomet 
ten būti visiem svarbu ir įdo
mu.

“Laisvė” gyvuoja jau 25-ti 
metai. Per tą laiką kiekvie
nam darbo žmogui prisiėjo 
susidurti su keblumais, strei
kais, nedarbu, ir panašiai. 
“Laisvė” rėmė ir remia kiek
vieną darbo žmonių žingsnį už 
geresnį gyvenimą. Tai tame 
ir glūdi paslaptis darbo žmo
nių prisirišimo prie “Laisvės” 
ir atsiliepimo į “Laisvės” 
šauksmą kožname svarbesnia
me momente.

Tačiaus “Laisvės” metiniai 
bankietai yra tuo magnetu, 
kuris traukia savėp dalyvius 
ne vien iš pareigos, bet taip 
pat del savo skaitlingumo ar
timais ir tolimais svečiais, 
taipgi del puikių programų. 
Apie būsimus tolimus svečius 
pakalbėsime kitą kartą, čia 
noriu trumpai priminti apie 
dalį būsimo bankieto progra
mos.

Pirmu kartu lietuviams dai
nuos jauna lietuvaitė, New 
Yorko teatrų dainininkė, Ona 
Leonavičiūtė, dramatiškas so
pranas. Kas girdėjo ją teat
ruose, grožisi jos .puikiu balsu 
ir jo technika. Taipgi dainuos 
Aldona Klimaitė, koloratūra 
sopranas; Alekas Velička, ly
riškas tenoras; A. Višniaus- 
kas, baritonas. Girdėti, kad 
tai dar ne viskas. /

Bankietas įvyks 5 balan
džio, Grand Paradise salione, 
318 Grand St. Įžanga vakarie
nei ir koncertui $1.25. Vien 
šokiams—40c. Jau laikas įsi-

' gyti tikietus. Anksčiau įsigy
site—geriau būsite aprūpinti 
ir bus daugiau naudos “Lais
vei.”

S. L. S.

Rengkimės Prie Aido Choro 
Vakarienės

Jau buvo rašyta “Laisvės” 
| vietinėse žiniose, kad Aido 
Choras duos vakarienę, sek
madienį, 22 dieną kovo, Liet. 
Piliečių Kliube. Vieta Brookly
no lietuviams darbininkams 
labai žinoma ir nėra reikalo 
kalbėti apie jos tinkamumą 
todėl, kad visi atėję lietuviš
kam kliube jaučiasi, kaip na
mie.

Apie Aido Choro vakarienę 
taip pat nereikia daug kalbė
ti, nes kas dalyvavo pirmesnė
se vakarienėse, tas žino, jog 
aidiečiai visada duoda valgyt 
pagal tikieto kainą. Tad ir ši 
vakarienė neprigaus savo žmo
nių. c

šios vakarienės įžanga vie
nas doleris asmeniui. Laike 
vakarienės bus ir gera dainų 
bei muzikos ‘ programa, kas 
reiškia, jog bus visko palinks
minimui svečių. Po vakarienės 
—smagūs šokiai prie W. Nor
ris orkestrus.

Prašome nusipirkti iš anksto 
tikietus, palengvinimui Aido 
šeimininkėms gaminti valgius. 
Tikietus parduoda visi aidie
čiai.

Kviečia Aido Choras.

Išteisino Bedarbius
“Laisvėj” jau buvo rašyta, 

kad šalpos biuro 65-toje sto
tyje, Greenpointėj, buvo areš
tuoti 5 bedarbių komiteto na
riai, tame skaičiuje ir vienas 
lietuvis.

Jų teismas įvyko sekamą 
dieną, penktadienį. Teisėja 
Anna Kross bylą panaikino, 
pareikšdama, kad WRB admi
nistratorius neturi prieš juos 
kaltinimų. Ji dar pridėjo, kad 
komitetas turi kovoti tol, kol 
išgauną tą, ko reikalauja, jei 
nenori badauti.

Aišku, ir į teisėjus paveikia 
organizuotumas teisme ir vei
kime biuruose. Teisme buvo 
skaitlingas būrys darbininkų. 
Apie pavyzdingą laikymosi 
šalpos biure štai kaip rapor
tuoja :

Užpuolus komitetą, buvusie
ji šalpos biure darbininkai, sy
kiu su Bedarbių Tarybos na
riais, pradėjo šaukti obalsius. 
Viršininkė įsakė užrakinti du
ris ir nieko neįlesti, nei išleis
ti. Gi užrakintiems komiteto 
nariams nedavė net telefonuo- 
ti advokatui.

Nors komitetas tapo suareš
tuotas, tačiaus darbininkai tę
sė demonstraciją už savo rei
kalavimus. Tuojau susiorga
nizavo naują komitetą.

S. Peleckas Nelaimėj
Draugas S. Peleckas, “Lais

vės” namo aptarnautojas, už
sigavo koj£. Ligonbutyje dak
tarai pripažino, kad kaulas 
įlūžęs. Koją sucementavo. 
Dabar d. Peleckas- parvežtas 
namo, tačiaus vaikščioti nega
li, visą laiką turi gulėti lovoje. 
Jis gyvena 35 Scholes St.

Linkime greito pasveikimo.

Neprisipažino Miręs
Yonkerso srityje upė Neper- 

han išmetė negyvėlio kūną. 
J. M. Loughlin negyvėlį pri
pažino už savo brolį. Bet po
licija surado, kad jo brolis 
dar gyvas ir gyvena 29 Fagin 
St. Atrastasis visu balsu suri
ko : “Aš nesu miręs!”

Pikielavo Naziu Konsulatą
Virš 500 darbininkų ir prieš- 

fašistiniai nusistačiusių žmonių 
pikietavo Vokietijos konsula
tą penktadienio prievakarį, 
protestuodami prieš naują 
Hitlerio terorą. Pikietas buvo 
turtingas iškabomis ir gyvais 
šūkiais.

Raita policija išvaikė šim
tus žiūrėtojų, žiauriai jodami 
minion. Tačiaus miniai vis 
vien augant, atsiųsta visas bū
rys policijos sudaužyt demon
straciją.

Anksčiau, po pietų, delega
cija, susidedanti iš Isador Be
gun, Max Bedącht, Ed. Scuit- 
to, Martha Stone ir Bert Weiš- 
flod, nuėjo įteigti rezoliuciją, 
pasmerkiant nazių mirties 
nuosprendį penkiems darbi
ninkams. Delegaciją neprilei
do matyt konsulą. Galop, sek
retorius priėmė rezoliucijas ir 
prižadėjo paduoti konsului.

Organizuotai demonstracijoj 
| dalyvavo Vokiečių Darbininkų 
Kliubai ir Tarpt. Darbininkų 
Ordenas. Demonstraciją šau
kė Kom. Partijos N. Y. Dis- 
triktas. J;"

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Ethiopija Užginčija 
Fašistų Laimėjimus
ROMA, kovo 6. — Italai 

skelbia, kad jie paėmę Gor- 
beta miestelį, 13 mylių į pie
tus nuo Alaji kalno. Jie 
dabar 50 mylių frontu mar- 
šuoją užimt Fenaroa ir Sa- 
mre miestelius. Italai sako
si atėmę iš ethiopų Takkaze 
upės brastasf bet kaip jie 
patys pripažįsta, dar nesą 
“išvalyti” ethiopų kareiviai 
iš Scire Hues' srities, į vaka
rus nuo Tembien.

ADDIS ABABA, kovo 6. 
—Ethiopijos vyriausias ka
ro štabas užginčija ethiopų 
sumušimų, bei jų armijų iš
krikimą, šiauriniame fron
te. Italų pasigarsinimus 
ethiopai vadina “šlykščiais 
melais ir šmeižtais.” Jie sa
ko, kad nei italai nei ethio
pai šiaurėje kol kas nelai
mėjo; ir praneša, kad dar 
dabar siaučia kruvina kova 
tose vietose ir daug yra už
muštų ir sužeistų iš abiejų 
pusių.

Kad ethiopai pasitraukė 
iš Tembien srities, tai, gir
di, todėl, kad perdaug buvo 
užterštas oras smarve nuo 
pūvančių lygiai ethiopų, 
kaip ir italų lavonų. Kassa 
ir Seyoum vėl pradedą ofen- 
syviai pulti italus, o Mulu- 
ghetos armijos telkiasi ties 
Alaji ir Waldia maršavimui 
prieš italus.

Angly Protestas prieš Raud. 
Kryžiaus Bombardavimą
LONDON, kovo 6. -An- 

glijos valdžia per savo am
basadorių Romoj stipriai 
užprotestavo Muss oliniui, 
kad'jo lakūnai bombardavo 
anglų Raudonojo Kryžiaus 
stotį ties Quoramu, šiauri
nei Ethiopijoj.

Buvo pranešta, bet dar 
nepatvirtinta, kad laike to 
bombardavimo likęs užmuš
tas ir Anglijos karininkas 
G. A. Burgoyne, Raudonojo 
Kryžiaus darbuotojas.
BRAZILIJOS F A ši ŠTAI 
BIJO NET ANGLIJOS PO

NIŲ “KOMUNIZMO”
RIO DE JANEIRO, kovo

6.—Brazilijos policija areš
tavo augštas ponias Hast-, 
ingsienę ir M. CameronienęJ 
atvykusias iš Anglijos tyri-, 
nėti, ar pereito rudens su-' 
kilimas Brazilijoj buvo ko-' 
munistinis ar kitokis. Sy
kiu suėmė ir su jomis atvy
kusį G. R. Freemaną. Keti
na juos deportuot atgal j 
Angliją kaip “komunistus” 
arba komunistų pritarėjus.

Pusiau-fašistinė preziden
to Vargaso valdžia bijo nau
jų revoliucinių sukilimų.

Putnam, Conn.—58 
senbernis J. H. Marsh 
ve savo motiną, 82 
amžiaus, ir pats nusišovė. 
Priežastis nežinoma.

metų 
nušo- 
metų

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN

ALDLD 24 hp. susirinkimas jvyks 
pirmadienį, 9 d. kovo, 8:tą vai. va
kare, 269 Front Street. Visi turit 
būt nes po susirinkimo turėsim di
skusijas. Sekt’. P. Renken.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ligas.

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

Tcl. Siagg 2-0783 NOTARY
Night Tcl. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus
lūs ir krajavus 
sudarau . su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to 
kio dydžio, ko
kio pageidauja- 

Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT I-*ue 

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

pavelka

512

ma.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

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

kintas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius rė- 

' zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui.

C Kent Remedies, Inc.
KEfclT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn* N. Y.

IŠVALYKI? SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

rivalumas iš- 
L - LAX.— 

. HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
| ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky

rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
<j HERB TEA yra viena iš geriausių paliuonavimui, ifi- 
f valymui ir sutvarkymui pairusius vidurius. Pakelis 

arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 
Order už vieną arba tris pakelius, o mes jums už tai 

paštą NATURAL-LAX.—HERB TEA. Rašykite šiaip:
Namų Antrašas 

1375 East 18th Street 
Brooklyn, N. Y.

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra pri 
valyti ir sutvarkyti vidurius. NATŪRA

siųskite Money Order už_yieną arba tris pakelius, o mes jums už tai 
pasiųsime per ].

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

NAUJO VIETOJE

i JįįR GERIAUSIA DUONA
JyOjSCHOLES BAKING VO

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

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

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

42fi SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

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

WILL1AMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

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

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobiliu* vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Stalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves^ nepaisant kaštų. 
Turim puikiai (taisytą Kop'yčią 
ir salę del po šermenų pit tų.
Teikiam nemokamai vėliaus os 

mados automobilius.
84-0? JAMAICA AVE. 

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

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė «
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

Cortlandt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, oppoaiU City Hall 

NEW YORK, N. Y. 
Room* 405-3-7

Equitable Service Bureau 
LIETUVIŠKA 

Susisiekimo ir Ištyrimo 
įstaiga




