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T. Lyga Svarstys 
Francijos Skundą

Prieš Hitlerį

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekm idienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!
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PARYŽIUS, kovo 
Francijos valdžia 
Tautų Lygos Tarybai 
dą prieš Vokietiją, 
siųsdama savo armijas į
Rheino upės ruožą, tuomi 
sulaužė Versalės ir Locarno 
sutarčių patvarkymus.

Lygos Taryba pradės 
svarstyt Francijos skundą 
prieš Hitlerio valdžią šį šeš
tadienį.

Francija atmeta Hitlerio 
siūlomą nepuolimo sutartį 
25-ms metams ir bet kokias 
derybas su Vokietija, iki 
Hitleris ištrauks savo armi
jas iš Rheino srities.

Francijos ministeris pir
mininkas Sarraut vadina 
“brutališku faktu” minimą 
Vokietijos žygį ir mato ja
me europinio karo pavoju.

Šį antradienį Francijos 
valdžia šaukia pasitarimą 
atstovų visų valstybių, pasi
rašiusių Locarno sutartį; 
o ją buvo pasirašiusios 
Francija, Anglija, Vokieti
ja, Belgija ir Italija.

Anglu Valdžia Pučia 
j Hitlerio Dūdą

LONDON, kovo 8.-—An
glijos užsienių reikalų mi
nisteris A. Eden ir kiti val
dininkai pripažino, kad Vo
kietija sulaužė Locarno su
tartį, kuomet pasiuntė savo 
armijas į Rheino ruožą. į 
Bet, pagal pranešimus iš yį- 
sų angliškų šaltinių, Anglį- , 
jos valdovai atsisakysią 
duot Francijai kariškos tal
kos išvijimui Hitlerio ka
riuomenės iš to ruožo. Ang
lijos valdžia esanti priešin
ga net ekonominių bausmių 
vartojimui prieš Vokietiją. 
Anglų politikai taipgi sten
giasi nuraminti Franciją, 
kad nenaudotų karinės jė
gos išvarymui nazių armi
jų iš Rheino srities.

Sovietai Numaskuoja Kar*"’la? .syeiki.na
HiHarimhlrii Am

Nazių Karo Užmačias 
Rytuose ir Vakaruose
NAZIAI SiŪLO SUTARTĮ FRANCU AI, KAD APSI

DIRBUS RYTUOSE UŽPULT IR FRANCIJĄ

MASKVA, kovo 8 d. —į tai esanti Sovietų “pryša- 
Hitleris, laužydamas Locar-1 kine pozicija” karui prieš 
no ir Versalės sutartis, | Vokietiją!
traukia savo armijas į! Bet Vokietijos, bombane- 
Rheino upės ruožą, Franci-;šiai per 20 minučių galėtų
jos pasienyj, tuo tikslu, kad 
įbaugint Francija, idant ji
nai atmestų tarpsavinės pa- 
gelbos sutartį su Sovietais 
ir paliktų Vokietijos fašiz
mui laisvas rankas visų pir
ma karui prieš Sovietų Są
jungą, prieš čechoslovakiją 
ir Lietuvą. Taip Sovietų 
laikraščių redakcijos atsi
liepia apie Hitlerio užreiš- 
kimus, padarytus pereitą 
šeštadienį ir apie jo armijų 
siuntimą į Rheino sritį.

Karo Pavojus iš Dviejų 
Pusių

“Pravda,” Sovietų Komu
nistų Partijos organas, pri
mena, kad fašistinių Japo
nijos karininkų sukilimas 
paskutinėmis dienomis per
sergėjo apie didėjantį karo 
pavojų Tolimuose Rytuose; 
o dabartiniai Hitlerio žy
giai liudija apie tokį pavo
jų ir Europoj.

Savo kalboj nazių “sei
me” Hitleris, beje, šnekėjo, 
kad jis pageidaująs taikos, 
bet ta jo kalba buvo tirštai 
prikaišyta grūmojimų So
vietam ir Francijai.

Drg. Karl Radek “Izvies- 
tijose,” Sovietų vyriausybės 
organe, sako:

“Kaip ir visuomet, kada 
Hitleris užmina ant ‘komų’ 
Vakarinės Europos šalims 
ir sulaužo padarytas su jo
mis sutartis, taip ir dabar 
jis naudoja vieną ir tą patį 
argumentą,—kad bolševikai 
priverčią jį taip daryti.”

Dabar, laužydamas Lo
carno taikos sutartį, Hitle
ris aiškinasi, kad taip pada
ryti jis turįs todėl, kad 
Francija užmezgė sutartį su 
Sovietų Sąjunga.
Kodėl Vokietija Nėjo į Ry

tinę Taikos Sutartį?
“Ponas Hitleris puikiai 

žino,—rašo drg. Radek, — 
jog Francija nenori karo. 
Jis puikiai žino, kad Sovie
tų Sąjunga ne tik nenori 
karo, bet deda visas pastan
gas, idant sustiprint taiką. 
Jis puikiai žino, jog kaip 
tik kilo sumanymas apie 
Rytinės sutarties darymą 
su Sovietais, tai Francijos 
ir Sovietų diplomatai krei
pėsi į Vokietiją, taipgi į 
Lenkiją, siūlydami, kad jos 
prisidėtų prie tos sutarties. 
Siūlomoji sutartis užtikri
no Vokietijos talką Lenki
jai ir Francijai, jeigu So-

Hitleris išsisukinėja ir

pasiekt Čech oslovaki jos 
centrą; prieš Čechoslovaki- 
ją Hitleris grasina sumobi- 
lizuot Vengriją ir Lenkiją; 
Čechoslovakijoj yra milio- 
nai vokiečių ir tarp jų na
ziai palaiko savo slaptas or
ganizacijas veikti prieš Če
choslovakiją atsitikime ka
ro su Vokietija. To nežiū
rint, Hitleris rėkia, būk Vo
kietijai gręsia karas iš Če- 
choslovakijos pusės.

Hitleris Reikalauja Sau • 
Sovietų žemių

*Į
Savo kalboj Hitleris iš

reiškė ir tokią keistą nesą
monę; sako, kad Vokietija 
norėtų susiderėti ir ben
dradarbiauti su Rusija, bet 
niekuomet ne su Sovietų 
Sąjunga! Vadinasi, pirma 
sunaikint Sovietus, o tik 
paskui “sandarbininkauti” 
su Rusija! Čia jau Hitle
ris iškiša savo ylą iš maišo, 
kuomet jis nusiskundžia, 
kad Vokietijoj gyventojui 
vidutiniai išeina 18 sykių 
mažiau žemės, negu Sovie
tų šalies gyventojui. Reiš
kia, Sovietai turį perdaug 
žemės, o vokiečiai perma- 
žai; išvada tokia, kad Vo
kietija turės grobt Sovietų

Hitlerininkų Armiją I
J - -

BERLYNAS, kovo 8. — 
Cologne (prie Rheino upės) 
katalikų kardinolas Schulte, 
pasiuntė telegramą Vokieti
jos karo ministeriui gen. 
W. Blombergui, sveikinda
mas Hitlerio ‘armijų atsiun
timą į Rheino {sritį. Šias fa
šistų armijas ; is išskėstomis 
rankomis pasiliko neva kaip 
“taikos ir tvarkos sargus.” 
Savo telegramoj kardinolas 
giria “kilnų” Vokietijos ar
mijos “pasiaukojimą, discip
lina ir dievobaimingumą.”

Kardinolas Schulte yra 
vadas tų klerikalų, kurie 
nori sutaikyt bažnyčią su 
nazių valdžia.

Ethiopų Padėka Sovie
tams už Pagelbą

MASKVA, kovo 8.—Et- 
hiopijos Raudonasis Kry
žius atsiuntė širdingiausią 
padėką Sovietų Raudona
jam Kryžiui už piniginę pa
ramą pagelbai sužeistų ir 
apsirgusių Ethiopijos karei
vių.

Padėkos laiške, be kitko, 
sako, gal toliaus reikės 
slėpt ethiopų Raudonojo 
Kryžiaus punktus, nes kur 
tik italų lakūnai pamato 
Raudonojo Kryžiaus Ženklą, 
ten pirmiausia ir bombar
duoja. .

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Atvyko “Stebukladaris”

PANEVĮežIS. Jau kelinta 
diena Panevėžyje vieši tūlas 
“stebukladaris” — būrėjas— 
grafologas. Asmenybė keisto
ka: ilgais, keli metai nekirp
tais, plaukais, paniuręs, bend
ra išvaizda primenąs III šimt
mečio pranašus.

Pas jį savo praeitį ir likimą 
sužinoti atsilankantieji turi* 
užsirašyti prieš vieną kitą die
ną. Ponių eilės-r—kaip beko
nų priėmimo stoty!

Grafologas spėjimus dėsto 
pagal “Indijos” mokslą,” ku
ris atatinka L. Jakavičiaus ka
lendoriui.

Minimą asmenį prieš metus 
laiko teko matyti Vaičkaus 
studijoje, kur mokėsi plasti
kos ir gimnastikos.

Įdomu, kad šiuo “mokslu” 
besidominčių eilėse, žymesnę 
dalį užima “inteligentės.”

Sušalo Žmogus
Kaišiadorys.—Vasario iš 9 į 

10 d. naktį, nuo Pagirio trau
kinio sustojimo vietos apie Vž 
km. į Kaišiadorių pusę rastas 
sušalęs žmogus. Vėliau paaiš
kėjo, kad tai buvo Rečionių 
km., Žaslių vajsč. gyventojas 
I. žičius. Jis buvo paleistas iš 
Kauno kalėjimo, bet, matyt, 
neturėjo apsisaugojimo nuo 
šalčio, buvo išvargęs ar taip 
del kokios priežasties, keliavo 
pėsčias ir rastas sušalęs.

Italai Pertraukę Karo 
Veiksmus Ethiopijoj

Derėdamies su Lietu
va, Naziai Planuoja
Užimt Ją ir Daniją

HITLERIS PASINEŠĘS UŽGROBT ČECHOSLOVA 
RIJĄ, UŽPULT SSRS, PASKUI FRANCIJĄ

Lietuva, ‘geradaringai’ pa
likdamas Francija palaukti, 
iki jis turės laisvas rankas 
taipgi apsidirbt ir su jąja/’

SOVIETAI IR 6 KITOS 
ŠALYS REMIA FRAN

CIJĄ PRIEŠ NAZIUS 
PARYŽIUS, Kovo 9.

United Press žiniomis, 
Francijai jau prižadėjo pa
ramą Tautų Lygoj delei Lo
carno sutarties vykdymo 
prieš Hitlerį šios šalys: So
vietų Sąjunga, čechoslova- 
kija, Jugoslavija, Rumuni
ja, Graikija, Lenkija ir Ita-
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Mussolini Sėdi ant 
Dviejų Kėdžių

ROMA, kovo 8.—N. Y. 
Times fašistinis korespon
dentas A. Cortesi rašo, kad 
Italija sutiks paremti Fran
ciją delei Vokietijos armijų 
išvijimo iš Rheino srities, 
jeigu Francija nereikalaus 
s u stabdy ti Italijai alie
jų ir kitus karo reikmenis, 
naudojamus prieš Ethiopi- 
ją. Už tokią paramą Fran
cijai Mussolini reikalausiąs, 
kad būtų sumažintos ir da
bartinės drausmės prieš 
Italijos karą Ethiopijoj.

Jeigu Francija neduotų 
tokių nusileidimų Italijai, 
kas liečia fašistų karą prieš 
Ethiopiją, tuomet Mussoli- 
nis darytų politiniai-karinę 
sutartį su Vokietija.

Anglija taipgi linkstanti, 
palengvint Italijai draus
mes ryšvj su Mussolinio 
karu Ethiopijoj.

SU KUOlVf LENKI JA?
VARŠAVA. kovo 8 d..— 

Lenkijos užsieniu reikalų 
ministeris Beck išsireiškęs 
Francijos a m b a s a doriui,
kad Lenkija vykdysianti vietai darytų užpuolimą, 
savo pareigas kaipo Fran- _______ _ o___
ei jos talkininkė, kas liečia' meluoja, būk Vokietijai grę- susilauks naujo karo vaka- 
Locarno sutarties. Bet Len-■ šia karo pavojus iš Sovietų ruošė iš hitlerizuotos Vo
ki jos valdžia dar nieko of i-' pusės, ir praveda tokią kietijos pusės, gal ir netoli- 
cialiai del to nedaro. j mintį,—būk čechoslovakija moj ateityj.

Kada jis kalba, jog Vo
kietija sutiks sugrįžt į Tau
tų Lygą, kuomet, be kitko, 
bus išspręsta nazių koloni
jų reikalas, Hitleris, matyt, 
taipgi turi mintyj kolonijas 
rytuose, lėšomis Sovietų Są
jungos ir Pabaltijo kraštų.

Hitleris siūlo Francijai 
25-kių metų nepuolimo su
tartį; jis “sutinka” palikt 
neginkluotą vakarinį Vo
kietijos ruožą, jeigu lygiai 
tokį pat neginkluotą ruožą 
paliktų pasienyj ir Franci
ja, kuri bendrai yra silpnes
nė už Vokietiją. Reiškia, 
Hitleris reikalauja, kad 
Francija išgriautų savo pu
sėje tvirtoves, kurių įrengi
mas jąi lėšavo bilionus. 
frankų pinigų. Bet jis tu
rėtų žinot, jog Francija ne
galės pasiduot šitokiai Hit
lerio gudrybei.

Trumpu laiku sulaužęs 
kelias sutartis, Hitleris siū
lo bau ją sutartį, lyg dar kas 
galėtų pasitikėti jo sutarti
mis!

“Izviestija” sako, kad jei
gu Vakarų Europos šalys 
sutartinai veiktų, jos dabar 
galėtų priverst Hitlerį iš
traukt jo armijas iš Rhei
no ruožo; o jeigu ne, tai jos

GENEVA, Kovo 8.—Ita
lijos valdžia “iš principo” 
sutiko per Tautų Lygą de
rėtis del taikos su Ethiopi- 
ją.

Bet tai nereiškia, kad 
Mussolini atsisako nuo sa
vo grobikiškų reikalavimų 
Ethiopijoj.

ROMA, kovo 8.—Musso
lini. įsakė fašistų armijoms 
laikinai sustabdyti visus 
karo veiksmus prieš ethio- 
pus, apart “užsilikusių” Et
hiopijos kareivių “valymo” 
iš Tembien ir Takkaze upės 
sričių.

ADDIS ABABA, kovo 8.—

Sprendžiama Kriokialaukio
Ūkininkų Byla

KAUNAS, vasario 23 dieną.
Kariuomenės teismas spren

džia 15 piliečių bylą, kaltina
mų tuo, kad 1935 m. rugp. 
men. sudarę sambūrį ir iš da
boklės paleidę pil. Večkį. Več- 
kys šioje byloje kaltinamuoju 
nepatrauktas, bet tie, kurie jį 
laisvino, kaltinami.

Teismo posėdžiui pirminin
kauja pulk/ Įeit. Gurevičius/, Nuo plaučių įdegimo mirė 
kaltina pulk. Įeit. Matulevi- garsus ethiopų komandie- 
čius. Kaltinamuosius gina ad- rius ir jų karo ministeris 
vokatai Purėnienė, Katilius ir 
Kulakauskas.

Mulugheta, šiauri niame 
fronte.

■MM ..........v

Šeduvos Gyventojai Skundžiasi 
Perbrangia Elektra

Šeduvoje už 1 kv. energijos 
šviesai imama 1 lit. 30 et. Dėl 
tokios kainos šviesos reika
lams daug kas gal ir nesiskųs
tą, bet kadangi toks pat tari
fas taikomas technikos reika
lams—joks darbas neįmano
mas. Pavyzdž.: Gydytojų ka
binetuose, kur daug energijos 
sunaudojama peršvietimų rei
kalams, toks elektros brangu
mas atsiliepia sergančiųjų iš
laidoms, kurių veik visi 
nepasitūri ūkininkai.

Vokiečiai Užsieniuose Šau
kiami į Nazių Armiją

STOCKHOLM, kovo 8. — 
Vokietijos armijos generalis 
štabas priėmė generolo Go- 
eringo, oro laivyno ministe- 
rio, planą užimt Daniją ir 
Lietuvą,—kaip kad atiden
gia įtakingas Švedijos “Go- 
eteborgo Prekėjų ir Išvežio- 
tojų Laikraštis.”

Ištikus Vokietijos karui 
su kita šalim, tad Lietuva 
ir Danija, pagal ta plana, 
būtų paverstos nazių armi
jų centrais ir reikmenų šu
tiniais.

Lietuvai užgrobt hitleri
ninkai naudotų tą priekabę, 
kad, girdi, Lietuva perse
kiojanti vokiečius Klaipė
dos krašte; Danijos gi už
ėmimui Hitleris pavartotų 
ginčą del Šiaurinio Schles- 
wigo, kuris, pasak nazių, 
yra vokiškas, ir todėl turįs 
priklausyti Vokietijai, 
Danijai.

Tas Hitlerio planas
slaptas, bet jį aikštėn iškė
lė vienas fašizmo priešas, 
kuris apie jį sužinojo iš ne
užginčijamai tikrų valdiškų 
šaltinių Vokietijoj.
Nazių Derybos su Lietuva

BERLYNAS, kovo 8. — 
Valdiška Vokietijos Žinių 
Agentūra praneša, kad jau 
įvyko pasikalbėjimų tarp 
Hitlerio ir Lietuvos val
džios atstovų apie “išlygini- 

■ mą” ir sutvarkymą santi- 
kių tarp Lietuvos ir Vokie
tijos. Tie santikiai, kaip 
žinoma, ilgai buvo labai 
įtempti.

Hitlerio ir Smetonos at
stovai jau susitarė sušvel
ninti rašymus vienos šalies 
laikraščiuose apie antros ša
lies valdžią, valdininkus, jų 
darbus ir įvykius toj šalyj; 
taipgi nusitarta suminkš
tinti kalbas per radio vie
niems apie antrus. Tad, 
girdi, ramesnėse ir tikres
nėse sąlygose galės būti ve
damos derybos del svarbių
jų klausimų ir ryšių tarp 
šiųdviejų šalių.
Kodėl Naziai Siūlo
Trumpam Laikui Nepuoli

mo Sutartį su Lietuva?
MASKVA, kovo 8.—“Rau

donoji žvaigždė,” Sovietų 
armijos organas, kreipia 
dėmesį, kad Hitleris siūlo 
Francijai ir Belgijai nepuo
limo sutartį 25-iems me
tams, o Lietuvai—tiktai vie
niems iki 10 metų. Kodėl? 
“Gal todėl, kad jis nori 
įvykdyt tam tikrą savo pla
ną ir pirma užgrobti čecho
slovakiją, paskui užpulti 
Sovietų Sąjungą, paskui

Hitlerio valdžia atsisakyt 
sianti siųst savo atstovus į 
Tautų Lygos Tarybos posė
dį, kur bus svarstoma tas 
klausimas.

Vokietija sutraukė i Rhei- 
nę sritį jau 45,000 savo 'ka
reivių.

ROMA, Kovo 9.—- šian
dien susirenka Italijos neva 
“seimas” užgirt 400,000,000 
dolerių skyrimą karo reika
lam.

yra

Fašistinė “Statyba” 
Raseiniuose

Ilgokai užtrukus, dėl blogų 
oro sąlygų, šiomis 
baigti kalėjimo 
darbai.

dienomis 
įstatymo

,*į

tik

BERLYNAS, kovo 8. — 
Nazių vidaus reikalų mini
sters W. Frick išsiuntinėjo 
įsakymus Vokietijos konsu
lams, kad šauktų užsieniuo
se gyvenančius vokiečius, 
gimusius 1914, 1915 ir 1916 
metais, į armijos tarnybą 
Vokietijoj spalių 1 d. šiemet 
ir tą pačią dieną kitąmet.

Nušovė Du Streikieriu
SEASIDE, Oregon.—Še- 

rifai nušovė du streikieriu 
pikietininku Crown Willa
mette Medžių Kompanijos 
ir sužeidė vieną.

Paryžius, kovo 8.—Apart 
buvusių Vokietijos pasienyj 
savo kareivių Francija ten 
pasiuntė dar 50,000 kariuo
menės. 7
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Prastas Karo “Žinovas”
WASHINGTON, kovo 8. 

—Tariamas karo žinovas R; 
L. Buell išleido ‘brošiūrą, 
kur sako, kad jeigu su Vo
kietija išvien eitų prieš-so- 
vietinis blokas Lenkijos, 
Finliandijos, Vengrijos ir 
Italijos, o Anglija nuošaliai 
laikytųsi, tai Vokietija ga
lėtų tikėtis laimėt europinį 
karą.

Tas vadinamas žinovas, 
matyt, nežino Sovietų apsi
gynimo galybės, kad jis le
mia naziams laimėjimą. •»'
MELAS APIE“KOMUNL

STŲ” PARAMA ROO- 
SE VELTUI

WASHINGTON, kovo '6. 
—Jėzuitų Georgetown Uni
versiteto vice -prezidentas 
E. A. Walsh viešai meluo
ja, būk Komunistų Interna
cionalas liepiąs Amerikos 
komunistams remti Roose- 7

J. J. McCue, H i ghl an ji Park 
Civic Association pirmininkas, 
aimanuoja, būk toj sekcijoj 
padidėjusios blogdarybės -del 
permažai policijos tame rajo
ne. Jis reikalauja 
Gi tikrenybėje, visa 
me, kad policija 
streiklaužiauti, o ne 
reikalinga.

John Gibney, Gates Ave. 
teisme, 47-tu kartu buvo tei
siamas už girtumą. Teisėjas 
jo paklausė: “Kiek, tu manai, 
tu turėtum būt nubaustas.?” 
Teisiamasis atsakė: “O, apie 
penketą dienų.” Tačiau jį nu* 
teisė dviem mėnesiam.

daugiau, 
bėda ta- 
nusiųsta 

ten, kur
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Kodėl Paslėpė?
“Laisvėje” talpiname ištisai pasikalbė

jimą laikraštininko Howardo su draugu 
Stalinu. Tik komunistinė spauda tai da
ro. Kapitalistinė spauda, net to paties 
Howardo laikraščiai, žymią dalį to pasi
kalbėjimo nukniaukė, paslėpė.

Hąwardas pastatė klausimą Stalinui 
apie ^Sovietų naują konstituciją, apie de
mokratijos praplėtimą. Drg. Stalinas 
plačiai išdėstė šitą klausimą ir padarė 
palyginimą tarp Sovietų proletarinės de
mokratijos ir Amerikos “demokratijos.” 
Tas ’nepatiko Howardui ir jo laikraš
čiams, todėl tą punktą ir paslėpė nuo sa
vo sįaitytojų.

Matote, kaip bjauriai elgiasi kapitalis
tinė gpauda. Tas turėtų įtikinti ne vieną 
darblhinką, kaip svarbu yra turėti savo 
komunistinę spaudą. Negalima jieškoti 
teisingų žinių ir teisingų faktų apie visą 
padėtį tokiuose lietuviškuose laikraščiuo
se, kįįrip “Vienybė” arba “Draugas.” Vis
kas; *kas naudinga darbininkams, tokie 
laikraščiai bando sukaneveikti, iškrai- 
pyti,*įjeigu visai negali nukniaukti. To
dėl ęemimas ir palaikymas mūsų spau
dos, jkaip “Laisvė” ir “Vilnis,” turi būti 
reikįas kiekvieno lietuvio darbininko.

o

Nuosavybė prieš Sveikatą ir 
f Gyvybę

Buržuazinė nuosavybė yra viskas, 
darbininkų sveikata ir gyvybė nieko ne
reiškia. Faktinai taip pasakė New Yor- 
ko Valstijos Augščiausias Teismas, ku- 

. ris gąskelbė, kad valstijos seimelio pri
imta^ minimum algų įstatymas del mo
terų;, yra nekonstitucinis, nelegališkas. 
Valstijos. Jegislatūra neturinti teisės pri
versti darbdavius moterims nemokėti že
miau' nustatytos minimum algų skalės. 
Jienį$ paliekama pilna laisvė mokėti dar- 
biniijjcei tiek, kiek jie nori. Tegul dar- 
biniijM eina ir parduoda savo kūną del 
palafkynio gyvybės, tas nesvarbu nei fa- 
orikantams, nei Augščiausiam Teismui.

O kas kaltas už tokią Augščiausio Tei
smo sauvalią? Kas tuos teisėjus ten pa
statai? palaiko? Ogi republikonai ir de- 
jnokratai. Jie nieko nėra padarę ir nie
ko rfedarys, kad Teismui ragus aplaužy
ti, kžtd jį visai nuginkluoti, idant jis ne
galėtų. socialius įstatymus paskelbti prie- 
iingais konstitucijai. Tad labai teisin
gai drg. Browder savo prakalboje per ra
dio pasakė, kad visi darbininkai turi su
vienyti savo spėkas ir įkurti Farmerių- 
Darbp; Partiją. Kaip ilgai darbo žmo
nės neturės politinės spėkos savo ranko
se, taip ilgai jie bus auka fabrikantų ir 

1 bankierių.

Hitlerinė Vokietija Grūmoja 
Karu!

hitlerinės Vokietijos žy- 
uždegimu pasaulio nauju

ris sulaužė Locarno paktą, 
numetė į gurbą Versalio sutartį 

tė kariuomenę į Rhinelandą 
ir Francijos rubežiaus. 
pirmiau Europoje taip 

ginklai nežvangėjo, kaip dabar 
Hitlerininkai provokuoja susi- 
Italija lieja ethiopų kraują 
Japonija grobia Chiniją ir 

prie Mongolijos Liaudies RespU- 
Dabar Hitleris pakėlė ranką 

taika! v

s siūlo Lietuvai neva nepuolimo 
Jis, mat, tuo keliu nori savo pu- 

• P'abaltijos kraštus. Lenkiją

jis jau turi savo pusėje. Jis bando subu- 
davoti bendrą frontą prieš Sovietų Są
jungą. Smetonos spaudoje jau gražiai 
kalbama apie Vokietijos “prielankumus.” 
Smetona eina Voldemaro keliais! Jis pra
deda Lietuvą tempti į hitlerinės Vokieti
jos ir Lenkijos nasrus.

Tik viena yra galia atmušimui to pa
vojaus: tai galia darbininkų klasės ir 
visų tų žmonių, kurie priešingi karui ir 
fašistiniam barbarizmui. Tik viena šian
dien galinga valstybė nuoširdžiai kovoja 
už pasaulio taiką, tai Sovietų Sąjunga.

Ir Geram Katalikui Esą Valia 
Veidmainiauti

Visi sutiks, kad popiežius Pijus XI 
yra pirmos rūšies katalikas. Jis gi yra 
galva katalikų bažnyčios. Mums būda
vo pasakojama, kad geras katalikas turi 
eiti tiesiu keliu: jam nevalia ką nors ap
gaudinėti bei skriausti. Bet dabar pasi
rodo, kad to mūsų supratimo būta klai
dingo. Ir tatai sužinome iš So. Bostono 
“Darbininko.” To laikraščio redakto
rius, pavyzdžiui, sako: “Kaipo valstybes 
vadą, Popiežius galėjo pakviesti Zamorą 
(Ispanijos prezidentą—Red.) dalyvauti 
naujo kardinolo inauguracijos ceremoni
jose, bet tas mandagumo aktas dar ne
reiškia jo katalikybės paliudymą, 
dikalą kartais 
žmoniškesnis.”

Ir. ra-
paglostoma, kad būtų

“Darbininko,” popiežius 
glosto radikalus, idantveidmainiauja:

juos apgauti! Jeigu “Darbininkas” ma
no, kad pilnai leistina popiežiui šitokiais 
šposais užsiimti, tai kaip toli gali 
šiaip griešni katalikai?

eiti

po- 
ka- 
ko-

Smetonininkai Neturi Idėjų
Clevelando “Dirvos” redaktorius 

nas Karpius, ordenuptas smetoninis 
valierius, atvirai pasako, kad jį ir jo
legas bet kas gali nupirkti. Jis sako: 
“Yra tokiu sandariečiu-tautininku, kurie 
kad ir priešui pasidaro geriausiais drau
gais, savųjų išdavikais, jeigu tik priešas 
gražiai prisitaikęs juos paglosto ir ką 
nors pažada.”

Pasakyta gana riebiai. Aiškus daly
kas, kad Karpius savo draugus spren
džia pagal save. Jis, pavyzdžiui, pernai 
Kaune gavo nuo Smetonos medalį ir nuo 
to laiko galvą guldo už Smetonos dikta
tūrą. Idėjos turi trauktis iš kelio. Žmo
niškumas ir padorumas taip pat važiuo
ja šalin. Sandarietis-tautininkas (Kar
pius) gavo .ką nors (medalį) ir parsida
vė !

Žmogžudžiai Išteisinti
Dar viena buržuazinio teismo krimina- 

lystė įrašyta į ilgą kriminalysčių istoriją. 
New Jersey valstijos taip vadinamų pri
siekusių posėdininkų teismas (džiūrė) 
paskelbė nekaltais, išteisino keturis šeri
fus, kurie nušovė John Crem-po žmoną 
Sofiją. Nušovė visai nekaltai. Kaip že
miausios rūšies banditai, jie užpuolė ra
mios šeimos namus ir paleido į juos kul
kas. Bet, mat, jie, šerifai, yra agentai 
elektros kompanijos, kurie neva norėję 
patį Crempą ir jo žmoną areštuoti. Jie, 
girdi, elgėsi pagal įstatymus! Jie, girdi, 
gynėsi—gynėsi kulkomis suvarstydami 
visą stubą ir nudėdami nekaltą moteriš-

Taip, buržuazinis teismas išteisino val
diškus žmogžudžius, bet jie pasilieka kal
tais žmonių akyse. Žmonių akyse pasi
lieka kalta tokia sistema, kurioj kompa
nija gali jiasiųsti šerifus ir žodyti žmo- 
nes tik uz tai, kad tie žmones gynė savo 
teises.

Draugas Emil Gardos
Roosevelto valdžia pasiryžo išdepor- 

tuoti draugą Emil Gardos, vengrų dar
bininkų vadą, redaktorių dienraščio “Uj 
Elore.” Gardos buvo pilietis, bet jam 
pilietiškas popieras atėmė 1934 metais už 
tai, kad jis gerai darbavosi organizavi
me darbininkų.

Komitetas del Gynimo Ateivių ragina 
tuojaus protestuoti prieš draugo Gardos 
deportavimą. Protestus reikia siųsti: 

Department of Labor, Washington, D.C.

Iš 'Naujosios Gadynės’ 
Šėrinink. Suvažiavimo

Kovo 7 d, įvyko “Naujosios Į riarns — vienybės šalininkams.
ėrininkų suvažiavi-
vienybės šalininkai

su Komunistinio
VII Kongreso

Gadynės” 
m as. Me; 
—sutinka^ 
Internacionalo 
nustatyta taktika, gerai žinojo
me, kad šiame suvažiavime pa
ims viršų tie žmonės, kurie nu
sistatę prieš Komūnistų Inter
nacionalą, kurie remia Loves- 
tono grupę. Juk Jankausko, 
Strazdo, Steponavičiaus mašina 
dėjo visas pastangas, kad su
važiavimą užkariavus. Ir štai; 
kaip tik įėjome svetainėn, pa
matėme visus dešiniuosius so
cialistus su savo žmonomis. Jie 
visi buvo suvažiavimo išvaka- 
riais padaryti šėrininkais, jie 
buvo sukviesti gelbėti įstaigą 
nuo tų, kurie nusistatę už vie-

Bendrovės pirmininkas Kriau- 
čiukas atidaro siivažiavimą, pa
kviesdamas eilę savų kalbėtojų, 
kurie rėžia prakalbas prieš vie
nybę, prieš Prūseiką, Kuodį ir 
kitus, kaipo jų organizacijos 
griovikus. Pakviečia ir drg. R. 
Merkį, vienybės šalininką. Ka
da pirmininkas užbaigia kviesti 
savo kalbėtojus, drg. Matulis 
reikalauja, kad būtų pakvies
tas iš Worcester, Mass., drg. 
Skliutas. Vienybininkai palai
ko jo reikalavimą ir suteikia
mas drg. Skliutui balsas. Kal
bėtojas aiškiai nurodo mūsų 
pasidalinimą ir pasako, kad mes 
kovosime už vienybę.

Seka pirminiąko rinkimai. 
Vienybės priešai stato Burkę, 
vienybės šalininkai—Kreivėną. 
Už Burkę—93 balsai, už Krei
vėną—45. Beje, pirma pirmi
ninko rinkimo įvyksta susikir
timas del balsų skaitymo komi
sijos, nes Bendrovės pirminin
kas buvo paskyręą savus ir rei
kėjo gerokai pasilermuoti, kad 
privertus paskirti mišrią komi
siją.

Kada jie dirbtina didele di
džiuma išrinko skvo' pirminin
ką, pradėjo katutes ploti, 
džiaugtis.

Seka sveikinimų, skaitymas.
Antanaitis išduoda direktorių 

raportą. Čia vėl viskas verčia
ma ant Kuodžio, Prūsęikos ir 
kitų. Užbaigus raportą, vieny
bės šalininkai reikalauja leisti 
raportuoti dviems d i reketo-

Priešininkai griebiasi balsavi
mo; vienybės šalininkai protes
tuoja ir neprileidžia prie bal
savimo. Lermas tęsiasi. Paga- 
liaus iškovota dviems direkto
riams balsas. Drg. Čepulis iš
duoda raštišką raportą, nurody
damas kaip direktorių didžiuma 
elgėsi, kaip neteisėtai išbraukė 
iš Bendrovės Prūseiką, Kuodį 
ir Paukštienę, ir t. t.

Raportuoja gaspadorius Ste
ponavičius. Jis irgi smerkia 
Prūseiką ir Kuodį, vartoja to
kius “faktus,” kokie jam patin
ka ir 1.1.

Užbaigus raportą, vienybės 
šalininkai reikalauja, kad būtų 
pašauktas drg. Kuodis pasiaiš
kinimui. Priešininkai kelia di- 
deliausį lermą. Svetainėj sui
rutė. Nei viena, nei kita pusė 
nenusileidžia. Susirinkimas ne
sijudina. Priešininkai reikalau
ja šį klausimą balsuoti, vieny
bės šalininkai protestuoja. Ne
prieinant prie tvarkos, pirmi
ninkas paskelbia valandai laiko 
pertrauką.

Devintą valandą vakare vėl 
atidaromas susirinkimas. Pir
mininkas praneša, kad taip va
dinama didžiuma sutinka duoti 
pasiaiškinimus drg. Kuodžiui 
ir Prūseikai “naujuose suma
nymuose,” kuomet kilsiąs vie
nybės klausimas, o dabai* vėl 
siūlo Steponavičiaus raportą 
priimti. Mažuma nesutinka, ei- 
ina diskusijos ir lermas. Nusi
leidimų nėra, mažuma griežtai 
reikalauja dabar pakviesti drg. 
Kuodį. Svetainėj betvarkė. Pir
mininkas leidžia balsuoti Stepo
navičiaus raportą, mažuma pro
testuoja prieš tokį pirmininko 
žingsnį. Balsų skaitytojai pra
neša, kad už raporto priėmimą 
balsavo 91. Mažuma protestuo
ja ir atsiliko paląuoti. Pirmi
ninkas skelbią: ūz Steponavi
čiaus raporto priėmimą balsa
vo 91, kiti nuo balsavimo susi
laikė. Mažuma protestuoja ir 
pareiškia, kad ji nesusilaikė nuo 
balsavimo, bet nepripažįsta tą 
jų balsavimą ir apleidžia sve
tainę. Įvyko skylimas, vieny
bės priešai pasiliko svetainėj, o 
jos šalininkai apleido suvažia
vimą.

kad centralinė priešvienybinė mašina ant žūt-būt nusitarė už
karti savo valią suvažiavimui.

Bet visai kitaip vadovaujanti lovestoninė centro mašina el
gėsi su saviškiais delegatais. Iš tokios beveik neegzistuojančios 
Wilkes-Barrės kuopos prisiųsta net trys delegatai. Iš Bridge
port© kuopos susidedančios iš kelių narių—du delegatai. Iš 
Bostono nuo visai silpnutės kuopos—trys delegatai. Nuo Pater- 
sono kuopos, turinčios 32 narius (kaip tvirtino buvęs kuopos 
sekretorius d. Sakatauskas)—5 delegatai.

Nuo pat pradžios suvažiavimo jie grūmojo mėtymu tų, ku
rie drįso pasakyti žodį kitą prieš centro mašiną.

Matydami tikrą pobūdį to suvažiavimo, mes supratome, kad 
nebus jokios vilties apsvarstyti bent kokį esmingesnį klausimą. 
Suvažiavimo pirmininkas Jankauskas viešai pareiškė, kad jie 
yra šalininkai vienybės tik su lovestonine opozicija ir kad jie 
nei nemano pertraukti ryšius su ta lovestonine grupe, kuri savo 
pereitam suvažiavime paskelbė Kominternui dar griežtesnę ko
vą naujais politiniais skirtumais.

Apleidę oficialį suvažiavimą, mes savo sesijoj pasmerkiame 
ne tik jųjų taktiką pačiame suvažiavime ir prieš jį (pav., išmeti
mą draugų Prūsęikos, Kuodžio ir Paukštienės), bet pasmerkia
me ir jų pasisakymą už paaštrintą kovą prieš Kominterną. Mes 
pareiškiame, kad vienybę vykinsim taip, kaip ją numato sutar
tis, padaryta LDD ir ALDLD Centralinių Komitetų. Mes pa- 
kartojam savo nusistatymą vykinti vienybę ir esame tvirtai įsi
tikinę, kad jos nori didžiuma LDD narių.

Mes kviečiame LDD narius kuo greičiausiai ir rūpestingiau
siai pradėti praktišką vienijimosi darbą, susisiekti su ALDLD 
kuopomis ir nariais ir su mūsų šio susirinkimo išrinktuoju Cen- 
traliniu Komitetu vykinimui .vienybės.

Į Centralinį Komitetą išrinkta visi keturi už vienybę stovinti 
LDD Ceątro Komiteto nariai—L. Prūseiką, M. Paukštienė, J. 
Kuodis ht A. Matulevičius, kurie sulyg sutarties automatiškai 
įeina ir į ALDLD Centro Komitetą.

Oficialį' suvažiavimą apleidusieji už vienybę stojantieji dele
gatai :

WARCESTER, MASS., 5-tos kuopos: G. G. Jusius, P. Mi
liauskas, Skliutas, J. šalaviejus.

PHILADELPHIA, PA., 12-tos kuopos: R. Merkis ir J. ša- 
pranaųskienė.

EAŠT0N, PA., 8-tos kuopos: V. Stankus, J. Johnson, J. Ka
linis, Klova.

MASPETH N. Y., 2-ros kuopos: O. Cibulskicnė, O. Viviano, 
N. Kaulihienė ir S. Cedronienė.

RICHMOND HILL, N. Y., 9-tos kuopos: T. Lisajus, P. Rai
nis ir įDąugelienė.

BROOkLYN, N. Y., 7-tos kuopos: M. Mikalauskienė, K. 
Kreivėnas, L. Prūseiką, J. Kuodis ir M. Paukštienė.

NEWARK, N. J., 13-tos kuopos: J. Druseika.
PATERSON, N. J., 1-mos kuopos: J. Sakatauskas.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Avė. Nevzark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Visiems LDD Nariams
Pareiškimas LDD III Suvaž. Dalyvių, Stojančiu už Vienybę

Draugės ir Draugai!
Lietuvių Darbininkų Draugijos III Suvažiavimas skilo. Vie

nybės šalininkai, nepakęsdami organizacinio ir politinio teroro, 
vesto priešvi’enybinės centralinės mašinos, priversti buvome ap- 
lesti ofičialio suvažiavimo vietą ir laikyti savo sesiją kitoj sve
tainėj. Suvažiavimą apleido veikliausių LDD kuopų delegatai. 
Pamatinė skilimo priežastis buvo vienybės klausimas. Kad užti
krinti sau didžiumą, priešvienybinė mašina dėjo didžiaūsias pa
stangas suspenduoti daugybę už vienybę nusistačiusių kuopų 
delegatų, ir tas privedė prie skilimo.

Jau nuo pat to momento, kai tik prasidėjo suvažiavimas, bu
vo aiškiai matyt, kad centralinė priešvienybinė mašina nesiskai- 
tys su jokiomis iki šiol pas mus priimtomis taisyklėmis ir net 
su paprastu padorumu. Beveik ant visų už vienybę stojančių 
kuopų delegacijų buvo paduoti skundai. Atimta delegatų teisės 
keturiem eastoniečiam pasiremiant trijų asmenų skundu, nors 
ta delegacija buvo teisėtai nustatyta kuopos ofičialio susirinkimo 
nutarimu. Atimta delegato teisės vienam worcesteriečiui, taipgi 
vienam maspethiečiui, sulaužant tą konstitucijos punktą, kuris 
nusako rinkimo delegatų proporciją kuopose; sulyg centralinės 
mašinos to paties interpretavimo konstitucijos, worcesterieciam 
už 29-nis kuopos narius duota teisė turėt tik 3 delegatus, o new- 
arkiečiam už 19-ką narių—taip pat tris delegatus. Nūo Bridge
port, Conn., kuopos, turinčios tik keletą narių—2 delegatai. Nuo 
naujai pirm pat suvažiavimo iškeptos kuopos—2 delegatai. Sep
tintosios (cėntralinės) kuopos delegacija dar pirm suvažiavimo 
buvo' dabartinės CK didžiumos atmesta, nepaisant, kad toji dele
gacija buvo net dviejuose reguliariuose kuopos susirinkimuose 
užgirta. Centralinė priešvienybinė mašina, kuri septintojoj kuo
poj turi aiškią mažumą, su pagelba C. Komiteto! taip sutaisė daly
kus, kad sušaukė pusiau slaptą savo šalininkų susirinkimą ir iš
rinko savo žmones. Ir ve, šita nelegalė delegacija dalyvavo bal
savime iš pradžių,- nežiūrint to fakto, kad ant jos buvo paduo
ta skundas su keliolikos tos kuopos narių parašais.

Kuomet ištisos delegacijos ir atskięf delegatai, stovį už vie
nybę, buvo šluojami iš suvažiavimo, -tai pilniausiai paaiškėjo,

Ranka Tirpsta, Nosys Užbur- lo iškišulį nuskelti ar gal kokį 
j augmenį išimti. O tuo tarpu tik 
fizines gydymo priemonės gali 
kiek Jums palengvinti. Masa
žai, braukymai, karšti ir šalti 
kompresai pakaitomis, dijater- 
mija, taip kokie šildymai bei 
kepinimai.

Jums nosyse kur nors yra 
įsisenėjusi sloga. Nebūtinai 
nosyse, bet gal da ir giliauV- 
veido kaulų tuštimuose (si
nus). Taip gana dažnai esti. 
Ir tokiais nuotikiais nėra ko- 
'kios griežtos pagalbos. Prisei- 
na bendrai visame kame svei
kai, higijeniškai gyventi: 
maistą vartoti gyvą, kad dau
giau gavūs vitamino A ir kitų 
vitaminų. Vitaminas A padaro 
kvėpavimo organų plėves sto-* 
resnes, atsparesnes ir nelei
džia bakterijoms pro jas pra
simušti, įdegimą padaryti.

Jums lytinis aparatas men
kėja. Jūsų amžiaus vyrui tai ; 
esti fizijologiskas reiškinys. . 
Liaukos p amažėl silpsta, 
džiūsta, atrofūojasi, o liau
koms silpstant, silpsta ir visa 
kas organizme. Tos liaukos 
atgauti, atgaivinti, atjauninti 
nėra taip lengvas daiktas ir 
nėra pigus daiktas. Tūli liau
kų preparatai brangiai atsiei
na pagaminti, ir da brangiau 
atsieina ligoniui. Nors tokie 
preparatai dažnai labai daug 
padeda atsigauti visam orga
nizmui. čia be gydytojo ten 
pat ant vietos apsieiti negalė
site. Ir reikia- sumanaus, pa
žangaus, modemiško gydyto
jo.

O šiaip—maisto pasirinkite 
žmoniško. Imkite iodo, žuvų 
aliejaus, džiovintų mielių. Po 
truputį ir skydinės liaukos — 
Thyroid gland, % gr., 100 tab
lets. Būkite dažniau ore, ant 
saulės.

Drauge daktare, esu “Lais- 
Šėrininkas. į v6s” skaitytojas ir dalininkas. 
___________ 1 Amžiaus 56 metų, 5 pėdų ir 

I 6 colių, 168 svarų. Vedęs.
Dešinėj rankoj iš lauko pu

sės, nuo peties iki alkūnei, 
daugiau kaip du metai jau
čiu kokį šaltį, lyg būtų šla
pias šaltas audimas uždėta. 
Kai dirbu, nutirpsta, negaliu 
pakelti ar numest akmenio 
toliau kaip 25 pėdas. Skauda 
ta vieta, kaip sukrečiu.

žiemą ar vasarą per daug 
metų visad man nosis pilna 
tirštų snarglių. Nusismaugi 
porą sykių, tai jau ir pilna 
nosinė. Aršiausia prie publi
kos : visad turi atsitraukti ir 
išsišnirpšt.

šlapintis dažnai noriu. Ir 
išsišlapinus, vis kiek nuvarva. 
Skylutėj lyg kad peršti. Ir 
man lytiš silpsta. Su moteria 
nieko nepadarau, ir visada 
jaučiu šaltas, kaip ledas.

Atsakymas.

Jums dešinėj rankoj 
kiausia vieno nervo šaka 
kaip pažeista, įjaudinta 
kaip prislėgta. Kai kada kak
lo nugarkaulio susinėrimuose 
pasidaro persiaura vietos. Ko
kis kaulo iškišulys dalinai 
spaudžiu, slegia nervą. Arba 
ir iš peties, kur raktakaulis, 
mentė ir žąstas sueina krūvon, 
pasidaro kokio slėgimo į ner
vo šaką, ir tada raumenys pa
lei tą šaką esti silpnesni, liau- 
nesni ir aptirpę. Kad tikrai 
pasakius, reikėtų Jums pada
ryti X-spindulių nuotrauka. 
Jei tokia nuotrauka parodytų 
kokį slėgimą į nervą, tai gy
dytojas sugebėtų tą slėgimą 
kaip prašalinti,—gal kokį kau-

vei- 
yra 

ar
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Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ O EI O

KIRPIMAS

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

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

Prielankus Patarnavimas
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Mau;er Sts.

Grahorius (Undertaker) f .
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MĮCH.

14 kuopa, Braddock, Pa., 
rūpinasi gavimu naujų narių. 
Sakoma gausių nemažai.

22 kuopa, Brooklyn, N. Y., 
jau turėjo sukaktuvių minė; 
jimo vakarėlį, taipgi darbuo
jasi gavimui naujų narių.

45 kuopa, Treveskyn, Pa., 
jau turi 5 naujus narius ir ža
da dar 5 gauti. Daugiausir 
darbuojasi dd. Padubonis ii 
Načiajienė, abudu dar po ligų 
nėra tvirti, bet metasi darban 
ir turi geras pasekmes. Jie 
sako, kad gaus atgal ir keletą 
išsibraukusių. Seniaus jie yra 
gavę 10 naujų narių, tai ir da
bar tiek gausių. Taipgi pasiė 
mė pardavinėti tikietų ir dar
buosis surengimui kokios nor.c 
pramogos minėjimui 25 metu 
sukaktuvių.

47 kuopa, Detroit, Mich, 
taipgi rengiasi prie kokio non 
parengimo. .

49 kuopa, New York, gerai 
platina dovanų tikietukus.

50 kuopa, N. S. Pittsburgh,

J. Stalino su Laikraštininku 
Howard Pasikalbėjimas

Ką Kuopos Veikia Delei 25 
Metų Sukaktuvių Minėjimo

Daugelis kuopų jau susirū
pino minėjimu 25 metų sukak
tuvių nuo APLA.' įsikorporavi- 
mo. Centras turi jau žinių, 
nuo sekamų kuopų apie jų vei
kimų.

2 kuopa, McKees Rocks, 
Pa., gerai pardavinėja sukak
tuvių minėjimo dovanų tikie
tukus. Pirmiaus gavę 10 kny
gučių jau baigiu išleisti, tai J. 
Mažeika vėl parsitraukė 10 
knygučių. Daugiausia dirbąs 
d. Kvedaras.

4 kuopa, Shenandoah, Pa., 
rengia jubilėjinį parengimų ir 
gerai platina tikietukus. Nuo 
parengimo pelną skiria Centro 
lėšų fondui.

7 kuopa, Pittsburgh, Pa., 
rengia “card Party” kovo 15, 
nedėlioj, LMD, svetainėj, 142 
Orr St., Pittsburgh, Pa. Pra
džia 7 vai. vakare. Tai vis 
minėjimas 25 metų sukaktu-

Todel, kad nei skirtumai reikale nuo
savybės (skirtumai dalinai gyvuoja) nei
gi rasių arba tautiniai skirtumai suda
rys privilegijas bei nepalankumus. Mo
terys naudosis teise rinkti ir būti išrink
tomis. Mūsų rinkimai bus tikrai lygūs.

Kodėl slapti?
Nes mes trokštame suteikti Sovietų 

žmonėms absoliučią balsavimo laisvę už 
tuos, kuriuos jie trokšta išrinkti, ku
riems jie pasitiki kaipo savo reikalų gy
nėjams.

Kodėl tiesioginiai?
Nes tiesioginiai rinkimai ant vietos į 

visus atstovaujančiuosius organus, iki 
augščiausiam organui, yra geresniu už
tikrinimu mūsų plačios šalies dirbančių- 
gyventojų interesų.

Ar jūs manote, kad rinkiminės kovos 
nebebus? Ji bus, ir aš numatau ją bū
siančia labai gyva.

Mūsų šalyj randasi ne keletas organi
zacijų, prastai veikiančių. Kaikada at
sitinka, kąd ši ar ta vietinė valdžia bei 
organas turi patenkinti vieną ar kitą iš 
daugelio vis didėjančių pareikalavimų 
dirbančiųjų gyventojų miestuose ir kai
me.

Pastatėte jūs gerą mokyklą ar ne? Ar 
jūs nepataisėte gyvenimo sąlygų? Ar 
jūs nesate biurokratas? Ar jūs padėjo
te mums paryškinti mūsų darbą, sukul
tūrinti mūsų gyvenimą?

Panašūs bus klausimai, su kuriais mi- 
lionai balsuotojų kreipsis į kandidatus, 
numesdami šalin vardus tų, kurie neti
kę ir nominuodami jų vietosna geresnius.

Taip, rinkiminė kova bus gyva. Ji eis 
aplink eilę labai aštrių klausimų, būtent, 
praktiškų klausimų, turinčių pirmos rū
šies reikšmę žmonėms.

Mūsų naujoji rinkimų sistema akstins 
visas įstaigas ir organizacijas ir vers jas 
pagerinti savo darbą. Universalūs (vi
suotini). Ivgūs, tiesioginiai ir slapti rin
kimai SSSR bus botagu gyventojų ran
kose prieš prastai veikiančius vyriausy
bės organus.

Mūsų nauja sovietinė konstitucija bus, 
mano nuomone, demokratiškiausia kon
stitucija iš visų esančių pasaulyj.

PAINTERS 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

valstybė, kad ryškiau prisirengus 
karo, pasiima tūlą skaičių privatiškų 
įstaigų (fabrikų, etc.).

Draugija, kurią mes steigiame, nieku 
būdu negalima pavadinti “valstybiniu so
cializmu.” Mūsų draugija yra socialis
tinė, kadangi fabrikų, dirbtuvių, žemės, 
bankų ir važiuotės privatinė nuosavybė 
panaikinta, jos vietoj yra visuomeniška 
nuosavybė. Visuomeninė organizacija, 
kurią mes įkūrėme, galima pavadinti so
vietine, socialistine organizacija, kuri 
nors dar ne pilnai užbaigta, bet savo pa
mate yra socialistines draugijos organi
zacija. Šitos draugijos pagrindas yra 
visuomeniška nuosavybė: valstybinė nuo
savybė, nuosavybė visų žmonių taipjau, 
kaip ir kooperatyvė-kolektyvū žemės 
nuosavybė.

Nei Italijos fašizmas, neigi Vokietijos 
nacionalis “socializmas” neturi nieko 
bendro su tokia draugija, visų pirma to
dėl, kad ten privatinė nuosavybė fabri
kų, dirbtuvių, žemės, bankų, važiuotės, 
etc., pasilieka nepaliesta, ir, tuo būdu, 
VoMetijoj ir Italijoj kapitalizmas pasi
lieka galėję.

Taip, jūs teisingi, kad mes dar neįstei
gėme komunistinės draugijos. Tai nėra 
lengva tokią draugiją sukurti.

Skirtumas tarp socialistinės ir komu
nistinės draugijos veikiausiai jums žino
mas. Tam tikra nelygybė klausime nuo
savybės dar vis tebesiranda socialistinėj 
draugijoj. Bet socialistinėj draugijoj 
nėra bedarbės, nėra išnaudojimo, nėra 
pavergtų tautų. Socialistinėj draugijoj 
kiekvienas turi dirbti, nors gi jis atlygi
nimą už savo darbą gauna ne sulyg jo 
pareikalavimų, bet sulyg kiekybės ir ko
kybės išeikvoto darbo.

Tuo būdu, algos dar tebėra, ir nelygios 
algos. Tik kai mes pajėgsime sukurti 
tokią tvarką, kur žmonės gaus už savo 
darbą iš draugijos ne sulyg darbo kie
kybe ir kokybe, bet sulyg jų pareikalavi
mų, bus galima pasakyti, sukūrėme ko
munistinę draugiją.

Jūs sakote, kad kurdami mūsų socia
listinę draugiją, mes paaukojame asme
ninę laįsvę ir kenčiame vargą. Jūsų 
klausime apsireiškia supratimas, būk so
cialistinė draugija neigia asmeninę lais
vę. Tai ne tiesa. Aišku, kad sukurti ką 
nors naujo, žmogus turi ekonomizuotis, 
susikaupti tam reikalui įrankių, laikinai 
apriboti savo pareikalavimus, pasisko
linti iš kitų. Jei nori žmogus pasistaty
ti stubą, jis turi laikinai limituoti savo 
išlaidas, atžagariai, jis gali nepasistatyti 
stubos.

Šis dalykas juo griežčiau atsistoja, kai 
visą žmonijos draugiją prisieina pasta
tyti. Prisiėjo laikinai apriboti tūli pa
reikalavimai, sukaupti. būtini įrankiai, 
įreižti, įtempti jėgos. Mes kaip tik pana
šiai veikėme ir pastatėme socialistinę 
draugiją.

Bet mes sukūrėme šitą draugiją ne 
suvaržymui asmeninės laisvės, o tam, 
kad žmonių asmenybės pasijaustų išti- 
rųjų laisvos. Mes sukūrėme ją naudai 
tikros asmeninės laisvės, laisvės be sve- 
timženklių.

Sunku man įsivaizduoti, kokią “asme
ninę laisvę” bedarbiai gali turėti, alkani 
ir negalį sunaudoti savo darbo.

Tikroji laisvė yra tik ten, kur išnau
dojimas panaikintas, kur nėra vienų 
priespauda ant kitų, kur nėra nedarbo 
ir skurdo, kur asmuo nedreba tik dėlto, 
kad rytoj jis gali prarasti savo darbą, 
namą ir duoną. Tik tokioj draugijoj yra 
tikra, o ne įsivaizduojama asmeninė ir 
kitokia laisvė galima.

Howard: Ar jūs manote amerikinę de
mokratiją esant suderinama su sovietine 
sistemai

Stalinas: Amerikinė demokratija ir so
vietinė sistema gali gyvuoti viena greta 
kitos ir taikiai lenktyniuotis. Tačiau, 
negalima vienos įvesti į kitą. Sovietinė 
sistema neišsirituliuos į amerikinę de
mokratiją, arba vice-versa. Mes galime 
gyvuoti drauge taikiai, jei neįsivelsime 
į jieškojimą įvairių klaidų del visokių 
mažmožių.

Apie Demokratiją SSSR
Howard: SSSR ruošia naują konstitu

ciją naujai rinkimų sistemai. Iki kurio 
laipsnio ši nauja sistema gali padėtį pa
taisyti USSR, kai formaliai tik viena

kuopa atsikreipia į visas dar
bininkiškas Phila. ir apielin- 
kės organizacijas, kad drau
gai ir draugės pagelbėtą Šių 
metų bazare padaryti lietuvių 
stalą dar įvairesnį ir turtin
gesnį daiktais.

Meldžiame organizacijų su
sirinkimuose išrinkti draugus 
į komisiją, kuri parinktų daik
tų bei pinigų.

Mes tikimės, kad draugai 
ir draugės, kurie pereitais me
tais prisidėjote su aukomis bei 
darbu, šiais metais taip pat 
neatsisakysite paremti bazarą 
ir kitus paraginti.

Viršminėtos kuopos susirin
kime buvo išrinkta į komisiją 
keletas draugų, kurie bus at- 
sakomingi to darbo plėtime ir 
aukų rinkime.

Bazaras įvyks balandžio 
17-18 d.—penktadienį ir šeš
tadienį.

rengia silkių vakarienę minėji
mui 25 metų sukaktuvių. Va
karienė įvyks kovo 22, nedė
lioj, Liberty svetainėje, 1322 
Reedsdale St. Pradžia 7 vai. 
vakare. Bus muzika šokiams. 
Kuopa taipgi pardavinėja ti
kietukus. Pereitam susirinki
me priėmė rezoliucijas už 
Farmerių Darbo Partiją, už 
Frazier-Lundeen Socialės Ap- 
draudos Bilių, už penkių cen
tų važinėjimą gatvekariais.

55 kuopa, Washington, Pa., 
rengia minėjimą 25 metų su
kaktuvių kovo 28 d. Kuopie- 
čiai žada gerai pasidarbuoti.

Tai vis linksmos žinios iš 
APLA. kuopų veikimo. Bet 
dar daugelis kuopų nieko ne
praneša apie savo veikimą. 
Kiekviena kuopa turėtų kuo
mi nors prisidėti prie minėji
mo 25 metų sukaktuvių.

Viena kuopa praneša iš sa
vo neveikimo. Tai 6 kuopa, 
Cleveland, Ohio. Sekretorė su
grąžino visus dovanų tikietu
kus ir dar priduria, kad nie
kas iš narių nenori nieko veik
ti. Visgi buvo galima bent 
vieną knygutę išparduoti. Tai 
amžinas apsileidimas. Nepa
kenčiama padėtis. Delei nie
ko neveikimo 6 kuopa nuola
tos džiūsta-vysta, kaip tas 
žmogus džiova apimtas. Tokia 
oadėtis reikalinga’ prašalinti. 
9 tai galima padaryti. Drau
gai ant vietos turėtų tuo klau
simu susirūpinti. Juk Cleve- 
lande lietuvių daug ir veiki
mui dirva plati. Galima ir 6 
kuopą išauklėti į didelę kuo- 
oą. Tik reikia pradėti veikti.

Centras iš savo pusės pada
lė tiek: Balandžio 26 rengia 
sentralinį koncertą-balių mi- 
lėjimui to jubilėjaus. Atspaus- 
lino ir išsiuntinėjo visoms 
kuopoms dovanų tikietukų ir 
'viečia visus narius talkon. 
Tikimės, kad draugai ir drau
gės supras reikalingumą 
smarkiau darbuotis šiame is
toriniame vajuje.

Šias sukaktuves minėdami

(Pabaiga)
Gerai, bet mes nesiskundžiam. Gal 

būt jūs priešintumėtės tam, kad mes 
užjaučiame tuos politinius emigrantus, 
*kurie atvyksta į mūsų kraštą. Bet ar gi 
nėra Amerikos piliečių, užjaučiančių bal- 
tagvardiečiams emigrantams, vedan

tiems propagandą už kapitalizmą, prieš 
Sovietus? Ką gi tuomet tas dalykas pa
liečia? Neremti šitų asmenų, nefinan
suoti jų veiksnių. Dalykas, kad abiejų 
kraštų valdininkai neturi kištis į viduji

nius kitos šalies reikalus.
Mūsų valdininkai ištikimai praveda ši

tą atsakomybę. Jei kuris del to yra kal
tas, praneškite mums. Jei dalykai eitų 

> perdaug toli ir būtų pareikalauta iš 
k Jungtinių Valstijų deportuoti visus bal
tagvardiečius emigrantus, tai reikštų pa
sikėsinimą prieš prieglaudos teisę, kurią 
USA ir SSSR turi pasibrėžusios.

Čia mes turime surasti tam tikrą 
nuosaikų limitą, ribą jieškiniams ir 
kontr-jieškiniams. Litvinovas pasirašė 
po tuo laišku ne kaipo privatinis asmuo, 
bet kaipo valstybės atstovas, panašiai 
kaip prezidentas Rooseveltas. Jų sutar
tis atstovauja sutartį tarp dviejų vals
tybių. Pasirašydami šitą sutartį, abu, 
Litvinovas ir prezidentas Rooseveltas, 
J^aipo dviejų valstybių atstovai, turėjo 
galvoj veiksnius šitų valstybių atstovų 
(agents), kurie neprivalo kištis į kita- 
kitos vidujinius reikalus. »

Prieglaudos teisė, abiejų kraštų pasi- 
. brėžta, negalėjo būti paliesta minėta su
tartimi. Roosevelto-Litvinovo sutartis 
turi būti suprasta, kaipo sutartis tarp 
dviejų valstybių atstovų.

Howard: Argi Browderis ir Darcy, 
amerikiečiai komunistai, nepasirodė Sep
tintajam Komunistų Internacionalo Kon
grese Maskvoj pereitą vasarą ir nekal
bėjo už nuvertimą Amerikos valdžios?

Stalinas: Prisipažinsiu, neatsimenu 
draugų Browderio ir Darcy kalbų. Aš 
netgi neatsimenu, apie ką jie kalbėjo.' 
Galimas daiktas, jie ką-. nors panašaus 

*sakė. Bet ne Sovietų žmonės įkūrė 
Amerikinę Komunistų Partiją. Ją įkūrė 
amerikonai. Jinai legaliai gyvuoja Jung
tinėse Valstijose, nominuoja savo kan
didatus laike rinkimų, įskaitant prezi
dentinius rinkimus. Jeigu draugai 
Browder ir Darcy kartą pasakė po kal
bą Maskvoj, tai namie, Jungtinėse Vals
tijose, jie pasakė panašias ir, be abejo, 
griežtesnes kalbas šimtais atvejų. j 

i Amerikos komunistai turi progą lais
vai skleisti savo idėjas. Būtų didelė 
klaida primesti Sovietų valdžiai atsako
mybę del Amerikos komunistų veiksnių.

Howard: Bet šiuo atveju, argi neaiš
ku, kad jų veiksniai buvo atlikti Sovietų 
žemėj, prieštaraujant Roosevelto ir Lit- 
vinovo sutarties paragrafui ketvirtam?

Stalinas: Kame veriasi komunistinių 
k partijų veiksniai? Kaip jie pasireiškia? 
Šitie veiksniai, paprastai, apima dirban
čiųjų masių organizavimą, mitingų ruo
šimą, demonstracijų, streikų, etc. Vi
siškai aišku, kad Amerikos komunistai 
negali šito atlikti Sovietų teritorijoj. 
Amerikos darbininkai gyvena ne Sovietų 
Sąjungoj.

Howard: Tuomet, aš suprantu, bran
duolys jūsų minties yra tas, jog galima 
daryti išvada, kad tarpe mūsų kraštų 
galima užtikrinti ir palaikyti geri santi- 
kiai?

Stalinas: Taip, absoliučiai.
Socializmas ar “Valstybinis 

Socializmas?”
Howard: Galima pripažinti, jog Rusi

joj komunizmas nebuvo įsteigtas. Įkur
tas valstybinis socializmas. Argi fašiz
mas Italijoj ir nacionalis socializmas Vo
kietijoj nesiskelbia pasiekę panašių re
zultatų? Argi nebuvo pas jus ir pas 
juos labas valstybei pasiekta skurdo ir 
asmeninės laisvės pasiaukojimo kaina?

Stalinas: “Valstybinis socializmas” pa
vadinimas čia neatatinka. Po šiuo pa
vadinimu daugelis supranta tvarką, kur 
dalis turto, kai kada didelė* dalis, perei
na į valstybės nuosavybę bei jos kontro
lę, nors daugelyj atsitikimų fabrikai ir 
žemė pasilieka privatiškose rankose.

Daugelis supranta “valstybinį socializ
mą” šitaip. Kai kada sistema, paslėpta 
už šito pavadinimo, kur kapitalistinė

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos nauioviškais būdai*

S
 Patenkinančios ir 

greiUs pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu* 
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio 
ir žarnų Ligų, He- 
morrhoidų bei Ki- 

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai-, 
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma StrČnų Gėlimas, Scia

tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupraą^ 
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)

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

Tarp 4th Avė ir Irving PI.
Sekmadieniais 10 A. M. iki 8 P. M' 

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M- ;j

Philadelphia, Pa
Vasario 25 d. įvyko 

9 kuopos susirinkimas, 
me dalyvavo nemažas 
čius draugų.

šios organizacijos 
šelpti ir ginti mūsų klasės ko
votojus, kovotojas, papuolu
sius į kalėjimą už mūsų klasės 
reikalus. Manau, kad susipra
tusiam darbininkui negali būti 
brangesnio uždavinio, kaip 
šelpti ir ginti savo draugus, 
kurie kovodami patapo atskir
ti nuo draugų ir gamtos ir pūva 
už storų mūrinių sienų. Perei
tų metų Tarptautiniam Darbi
ninkų bazare lietuviai geriau 
pasirodė už kitas tautas. Buvo 
užpildyta 5 stalai su aukotais 
darbininkių ir darbininkų ran
kų darbais 
viniais ir kitais įvairiais daik
tais. Apart gražių daiktų, sta
lą papuošė listas 69 pavardžių 
draugų, kurie aukojo pinigų.

Viso buvo suaukota 50 do
lerių.

Į viršminėtą bazarą buvo 
susirinkę šimtai darbininkų, 
kurie džiaugėsi lietuvių darbi
ninkų pasidarbavimu ir auko
mis. Taip pat šiais metais T. 
Darbininkų Apsigynimo 9-ta

partija tedalyvaus rinkiniuose?
Stalinas: Mes priimsime triūsų konsti

tuciją gal būt pabaigoj šių metų. Komi
sija paruošimui konstitucijos darbuojasi 
ir greit pabaigs savo darbą., Kaip buvo 
įaskelbta, sulyg nauja konstitucija, rin
kimai bus universalūs (visuotini), lygūs, 
tiesioginiai ir slapti.

Klystate, kad tik viena pąrtija tedaly
vaus tuose rinkimuose. , Jūs negalite 
įmatyti, kaip rinkiminės kovos gali būti 
pravestos tose sąlygose. Aišku, rinki
mų sąrašai bus daromi ne tiktai Komu
nistų Partijos, bet visokios rūšies nepar
tinių organizacijų. O tokių mes turime 
šimtus. Mes neturime partijų, stovinčių 
prieš kita kitą, kadangi mes neturime 
kapitalistų klasės ir klasės darbininkų, 
išnaudojamų kapitalistų.

Mūsų draugija susideda išimtinai iš 
dirbančiųjų žmonių, iš miestų ir kaimų 
—darbininkų, valstiečių, inteligentijos. 
Kiekvienas iš šitų sluogsnių gali turėti 
savo specialius interesus ir išreikšti juos 
per eilę gyvuojančių organizacijų.

Bet taip greit, kaip greit nebus klasių, 
taip greit, kaip sienos tarp klasių bus 
panaikintos, taip greit, kaip pasiliks ne
daug ir tie patys nesvarbūs, neesminiai 
skirtumai tarp įvairių socialistinės drau
gijos sluogsnių—negali būti jokio pa
grindo sudarymui partijų, kovojančių 
tarp savęs.

Naciorialiam “socializme” taipgi tėra 
tiktai viena partija* Bet iš šitos fašistų 
vienpartinės sistemos nieko neišeis. Pa
dėtis Vokietijoj tokia, kad kapitalizmas 
pasiliko, klasės ir klasių kova pasiliko, ir 
ji, kova, išsiveržš viešumon, ir partijos, 
atstovaujančios prieštaraujančias klases, 
pradės kovoti, panašiai, sakysim, kaip 
Ispanijoj.

Italijoj taipgi pasiliko tik viena parti
ja, fašistų partija, bet del tų pačių prie
žasčių bus tas pats ir ten.

Kodėl mūsų rinkimai bus universalūs?
Todėl, kad visi piliečiai, išskaitant 

tuos, kuriems teismas atima teisę bal
suoti, turės teisę balsuoti ir būti išrink
tais.

Kodėl mūsų rinkimai bus lygūs?

mes galime atlikti didelių dar
bų. Viena, pakelsime APLA. 
organizacijos vardą tarp lie
tuvių; antra, gaudami, naujų 

. narių sustiprinsime organiza
ciją narių skaičiumi ir finansi
niai; trečia, išplatindami daug 
dovanų tikietukų atpildysime 
lėšų fonde ešamą nedateklių. 
Vadinasi, visapusiai galima su
tvirtinti savo organizaciją. 
Tad ir reikėtų visiems stoti 
darban.

APLA. Centro Sekr.,
J. Gasiunas.
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Jūreiviui, Worcester, Mass. 
—Apie Tamylos vaidinimą ra
šė net du korespondentai— 
užtenka.

ir Ras Seyoum turi 30,- 
Ras Mulagheta—75,0.00; 
Imru—25,000 kovotojų.

Sellasie rezerve laiko

gėrimų ir užkandžių.
Moterims 25c.

Laiškas “Laisvės” Redakcijai 
iš Warrensville, Ohio, Prie

glaudos Namų

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass.

Viršutinėj svetainėj grieš A] Stevens Orchestra, apa
tinėj—Radio Orchestra. Bus

Įžanga vyrams 35c.,

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Susnikų Jurgiui. —Eilėraštis

Ateik Greičiau Vasarėle” 
spaudai netinka.

į darbininkiškas pra- 
o tie, kurie nesive-

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

lėjinis banketas ir prak albos bus

ba. Svarbiausia puolimo punk- dang? žinQ įr

■ fe
t

Italų karo planai buvo pulti 
ant Ethiopijos iš keturių punk
tų ir maršuoti prie Addis Aba-

SOUTH BOSTON, MASS.
Subatoįe, Kovo 14 March

Bus balius su Penkiom dovanom prie įžangos tikieto.

NORWOOD,
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 I. Yermolavičiutei-Kugel.

_____________ i_____________ IMF

Italijos-Ethiopijos 
Karas ir Žinios 

/ • * e .' —- » — -

Jau šeštas mėnuo eina ka-šaudydami iš ęro. Armija iš- 
ras tarpe Italijos ir Ethio- vystė greitą veikimą. Pirmą 

dieną italai įsiveržė į Ethiopi
ją ant 20 kilometrų gylio. Prie
šakyje pėstininkų žygiavo tąp-i 
kai, kurie užimdinėjo tarp kal
nų perėjimus ir saugojo sayę 
pėstininkus. Orlaiviai skrajoję 
priešakyje armijos, bęjnbąr- 
dųojant ir per radio prapėšąnt 
italams, kur yra ethiopų .karei
viai. Italai užpuolimą vedė ei
nant rubežius nuo rubežiaus— 
užima tam tikrą plotį, apsižiū
ri ir tada, turėdami nuo orlai
vių žinias, toliau puola ethio
pus.

Antrą dieną karo italai suti
ko didelį ethiopų pasipriešini
mą ant kelių linkui Adigrado 
ir Adowa. Nors ethiopams bu
vo įsakyta nestoti į mūšį, bet 
kareiviai to nepaklausė ir smar
kiai susikirto su italais...

Spalių 10 dieną italai užėmė 
Adowa miestą, 
niekas negynė,
do dideles karo jėgas darban ir 
bombardavo iš 
lių ir orlaiviais, 
grąd smarkiai sugriauti.

Ethiopams nebuvo išrokavi- 
mo vesti tikro fronto mūšius 
ir todėl jie tuoj aus pradėjo 
veikti mažais būreliais, o ka-

pijęs. Apie jį daug buvo 
prirašyta. Amerikoje kapi
talistinė, ypatingai Hearsto, 
spauda guodžiai spausdina 
kiekvieną Italijos fašistų 
pasigyrimą. Mes savo dien
raštyje, “Laisvėje”, stengia- 

• mės paduoti teisingiausias 
žinias ir iš to daryti išvadas. 
Mes manome, kad mūsų 
skaitytojams bus pravartu 
susipažinti su teisingomis 
žiniomis apie praeitą karo 
laikotarpį ir tam tikslui čia 
veik pilnai perspausdiname 
d. G. BEREZOV S KIO 
straipsnį iš “Krasnaja Zvez- 
da” (“Raudonosios žvaigž- 
d,ės”), Sovietų Sąjungos 
Raudonęšios Armijos orga
no. Sovietų Sąjungos spau- 

\ da turi karo lauke sąvo re
porterius ir paduoda tik 
sįngas žinias. Jis rašo:
Italijos-Ethiopijos karas 

fiitęsė, apgaunant Italijos 
šistų viltis, kad karas 
greitai baigtas. Įdomu 
žvejgti karę bėgį.

tas per Adową, Makalę ir 
Dessye. Šis kelias ne tik ar
čiausias, bet politiniai svarbiau
sias, nes fašistai, užimdami 
Adową, kaip ir “nuplauja” tą 
gėdą, kada ten ethiopai 1896 

■ metais labai sumušė italus.
JS. Antras punktas buvo nuo 

prieplaukos Assab, per Dene- 
kill dykumai link gelžkelio 
tarpe Addis Ababa ir Džibuti. 
Bet čia yra apie 200 kilometrų 
atstumą, daug balų ir nuola
tos siaučia maliarija.
’ Iš pietų fronto italai fašis
tai pasirinko du punktus: 
vyriausias užpuolimas per 
(Jalual (Walwal) linkui Har- 
rar nukirtimui gelžkelio. Tas 
kelias eina per Ogaden dyku
mas, kur yra daug laukinių 
tautelių, labai neapkenčiančių 
italų. Dykumos, stoka van
dens. Fašistai, ruošdami karą, 
dar 1934 metais užgriebė dalį 
šios teritorijos, kaipo “ginčija-

Rarma ir Cąnale Dorya upių 
7i,e įsįyęr^ ąpie 280 įpylių į 
Ęthippįją ąiąųrų ruožtu. Ita
lai pasiekė net Wadarą, b,et 
greįtai iš ten buvo atmesti lin
kui NęgĮieli. Prješ šias italų 
spėkas ethiopąį pastatė naują 
Ras Mahonen 50,000 kąrelvĮų 
armiją italams iš dešinės pusės 
nuo Magalo.

Vėlesniu laiku iš Italijos į 
Ethiopiją pasiųsta apie 24,000 
kalnų kareivių. .. Tuom pat 
kartu Mussolinis pareiškė, kad 
jis ten pasiųs 50,000 darbinin
kų budavoti kelius ir parakus... 
Kiekvieną dieną iŠ I.talijos plau
kia į Ethiopiją tūkstančiai pąų- 
jų kareivių ir laivai su ginklais 
ir amunicija.

Bet nežiūrint to visko, Et- 
hiopijoj italų komandieriai ne
gali įveikti priešus. Ethiopijos 
armįją į penkis mėnesius karo 
daug išmoko, o vėlesnės mobi
lizacijos sutvirtina ją naujais 
kovotojais.

Italų viltis įnešti ginčus ir 
nesutikimus tarpe ethiopų ge
nerolų (rasų) taipgi nepavyko. 
Visos Ethiopijos tautos ir va
dai jungiasi bendyam karui 
prieš fašistus. Todėl neišven
giamai tolimesnėje karo kam
panijoje Italija sutiks dar dau
giau kliūčių.

Ethiopiją dabar turi devy
nias armijas. Dėstą Demtu tu
ri apie 200,000; Ras Mahonen 
—50,000 ; Ras Nasibu—150,000 
kovotojų, šios armijos yra pie
tų fronte . šiaurių fronte Ras 
Kassa 
000; 
Ras 
Haile 
ties Dessye 100,000 kovotojų ir 
dar viena armija stovi prie 
k^ussa Ali kalno.

Taigi, pagal šį “Raudonosios 
Armijos” organo padavimą 
šiaurių fronte ethiopai turėjo 
130,000 kareivių. Paskutiniu 
laiku italai labai daug gyrėsi, 
kad jie sumušė ethiopų gene
rolų Ras Mulagheta, Ras Kas
sa, Ras Seyoum ir Ras Imru* 
armijas, kurios visos turėjo 
135,000 kareivių. Pagal Italijos 
pranešimą mažiausiai 20,0.00 
ethiopų užmušta ir sužeista, o 
gąl net ir 30,0.00. Bet tai vis 
.yi.en šių armijų liko 105,000 ka
reivių, kurie pagal italų prane
šimą “išvaikyti.” Kitj italų 
pranešimai sako, kad į 3 savai
tes jie užmušė ir sužeidė 10,- 
.000 ethiopų, į nelaisvę paėmė

Lawrence dirbtuvės susleka- 
vo. Darbininkus atleidžia Ay
er tylįji, Pacific Mill, Wash
ington Mill ir Arlington audi- 
nyčia, kuri geriausiai dirbo 
per tują laiką. Mat, mašinas 
pagreitino ir tiek daug prisi
dirbę, kad dabar darbininkus 
atlaidžia iš darbo. Bosai sako: 
“Eikit sau kur norit. Jūs mums 
(Įąugiau nereikalingi.” Teko 
kalbėtis su keliais darbinin
kais, kurie buvo gavę darbą 
prieš sieką. Tie darbininkai iš
sitarė, kad galės apmokė
ti užsilikusias skolas, o ant 
pavasario nusipirks sau siūtą 
(garnitęrių). Bet veltui tas 
džiaugsmas. Bekalbant su dar
bininku prieina boselis ir sa
ko : “Tu man daugiau nereika
lingas ir rytoj miegok, neateik 
į darbą, nes darbo nebus”. 
Tai koks geras boselis! Liepia 
miegoti spakainiai ir nesikelti 
net iki pašauks. Na, ar ne ge
ras? Ištikrųjų “geras”. Mie
gok su tuščiu pilvu ir tegul ta
vo alkani kūdikiai neverkia, 
nes prižadėjo pašaukti už ke
lių mėnesių, šai kokius pyra
gus kapitalistinė tvarka duo
da darbininkams. Bet Ameri
can Woolen kompanijos pre
zidentas per vietinę buržua
zinę spaudą sako, kad dar ne
buvo tokių pelningų metų nuo 
1927 m., nes per pernykščius 
metus gavo apie tris milionus 
dolerių pelno. Tai kam geri 
laikai! O darbininkai turi ba
dauti ir šalti ir savo kūdikius 
maitinti prastu maistu.

Darbininkai, gerai pagalvo
kit apie savo gyvenimą. Ar il
gai taip lauksit? Jau laikas 
organizuotis į unijas ir reika
lauti sau geresnio gyvenimo. 
Kai būsit gerai organizuoti, 
tai bus lengviau laimėti kovas. 
Nemiegokit, kaip boseliai sa
ko, bet stokit į darbininkiš
kas organizacijas. Jūs nieko, 
nepralaimėsit, tik skurdą.

kus 
kalbas, 
da savo vaikų, gavo gerą pa
peikimą. Ji davė pavyzdį iš 
savo vaikų. Ji sakė: “Aš vi
sados vesdavaus savo kūdikius 
į darbininkiškus parengimus ir 
daviau darbininkišką literatū
rą skaityti ir šiandien visi ma
no sūnai kalbėtojai, Tik vieno 
netekau pernai, kuris mirė vos 
sulaukęs 34 metų. Likusieji 
darbininkiškoj dvasioj išauk
lėti ir kovoja už darbininkus. 
Taigi ir jūs nepamirškite ves
tis savo kūdikius tokiuosna pa- 
rengimuosna, kai šis.” Tai 

geras patarimas visiems drau
gams ir draugėms, kurie turit 
kūdikius. Neleiskit kur nors 
tąsytis ant gatvių, ale veskitės 
su savim. Tegul klausosi nau
dingų prakalbų.

Taipgi yra didelis papeiki
mas mūsų draugams, kad į 
tokias prakalbas nesilanko. 
Tai yra ^svarbu išgirsti tokios 
senelės, kuri per 45 metus ne
nuilstančiai kovoja už darbi
ninkų klasės reikalus.

L. K. Biuras.

“Laisvės” Sidabrinio Jubilėjaus 
Minėjimui Parengimai

PRAŠOME JSITĖMYTI IR BOTI JUOSE

Antras, pagelbinis, pietų 
fronte puolimo punktas yra 
nuo Dolo miesto link Wadara 
tarpe Dawa Parma ir Canale 
Dorya upių, tam, kad apsau
gojus italų kairįjį sparną.

Šiaurių fronte italai fašistai 
sutraukė apie 280,000 karei
vių, o pietų fronte apie 120,- 
000 kareivių. Su pradžia va
sario mėnesio fašistai turėjo 
sutraukę 400,000 kareivių, 450 
500 karo orlaivių ir apie 350 
tankų....

Ethiopai suplanavo, nesto
jant į didelius mūšius, vesti 
apsigynimo karą šiaurių fron
te ir tuom pat kartu pulti ita
lus pietų fronte, kad juos išme
tus iš savo žemės. Ethiopijos 
karo jėgos yra daug maž to
kios: imperatoriaus gvardija 
apie 7,000 kareivių; reguliarė 
valdžios armija—300,000; įvai
rių valstijų generolų (rasų) 
armijos siekia apie 600,000 
kovotojų. Tokiu bud u viso Et
hiopia turi apie 900,000 kovo
tojų. Karo pradžioje ji turėjo 
tik 600,000 šautuvų, 200. kul- 
kasvaidžių, kelis tankus ir 12 
karo orlaivių. Karo metu ji 
nemažai pirko ginklų ir amuni
cijos, bet ir dabar dar daug 
kovotojų yra ginkluoti papras
tais medžiotojų šautuvais.

Karo Pradžia.
Spalių 2 dieną, 1935 metais, 

italai iš keturių punktų užpuo
lė Ethiopiją. Šiaurių fronte jie 

JHk100 kilometrų puolė trimis 
korpusais (apie 120,000 karei
vių).

Užpuolimą padėjo orlaiviai, 
kurie pirmieji pradėjo pulti, 
ethiopų kareivius ir civilius gy
ventojus, bombarduodami ir

10 d. jie paėmė Makalę. Bet 
toli negalėjo veržtis į Ethiopiją, 
nes Tembieno kalnuose, italų 
užpakalyje, pradėjo veikti su
kilę ethiopai.

Gruodžio ir sausio mėnesiuo
se prasidėjo drąsus ethiopų vei
kimas šiaurių fronte. Jie at
mušė italus nuo Takkaze upės, 
perėjo ją ir pradėjo italus va
ryti linkui Adowa ir Aksumo. 
22 d. gruodžio Ras Seyoum su 
savo kareiviais užpuolė italus 
ties Abi Addi, sumušė juos, iš
vijo iš to punkto ir paėmė ke
lis tankus. Ethiopai sulaikyti 
tik italų kanuolių ir orlaivių.

Sausio 6 d. ethiopai, vedami 
karo ministerio Mulagheta, pra
dėjo ataką ant. Antalo ir Ma
kale. Jų pasisekimus paraly
žiavo vėl italų kanuolės ir or
laiviai.

Sausio 19—23 dienomis vėl 
.eina mūšiai į šiaurės nuo Ma
kale, kuriuose ethiopai išmušė 
italus iš apsigynimo pozicijų. 
Tik prjbuvę italams sutvirtin- 
nimai atmušė ethiopus. Abie
jų buvo nemaži nuostoliai...

Karas Pietų Fronte
Pietų fronte italai labai daug 

naudoja tankų ir orlaivių bom- 
banjavųmą. Karo pradžioje ita
lai įsįbrjovė įr užėmė Ualual 
ir Gįorlogubi. Antru kartu jįe 
atakas prądėj'ę kartu su šiau
rių fręntu 3 d. lapkričio, uži
mant Garąhąi.

Ethiopai ties Dolo pasiuntė 
savo armiją, vadovaujamą Dė
stą Qemtu, kuęis prądėjo grū
moti italų kairiam sparnui... 
Po eilės mūšių italai ten suor
ganizavo raitariją, orlaivius ir 
taukus—“peklą ant ratų” ir 
pradėjo puolimą tarpe Dawa

kliūtis, tai jie pradėjo pulti ita
lus iš šonų ir veržtis už jų pe
čių. Jie visur nelauktai atsi
rasdavo ir sukeldavo pas italus 
didelį sumišimą ir baisų šau
dymą, 'betvarkę. Ypatingai su- 
gąbiai ethiopai veikė nakties 
metu ir turėjo pasisekimų. Taip 
vieną naktį ethiopai išsivilko 
iš drabužių, kad naktyje nebū
tų matomi, ir nuogi užpuolė 
italus Adigrade. Ten jie įsiver
žė į miestelį ir labai skaudų 
smūgį uždavė italams.

Italų puolimas nuo Assab 
neturėjo pasisekimo. Ten buvo 
18,000 italų su tankais ir or
laiviais. Iškarto jie užėmė 
Mussą Alį kalną, 6,768 pėdų 
augščio. Bet vėliau juos iš ten 
ethiopai išvarė atgal į Eritreą. 
Dabar tame fronte nieko nesi
girdi.

Tolimesni Mysiai
Lapkričio 3 dieną italai pra- 

dėjo naują puolimą ant Makale. 5()0. konK.te 3.,
kasvaidžių, 1,000 šautuvų. Lai 
būna ir tiesą, bet tas parodo, 
kad jeigu tįk 1,0.00 šautuvų su- 
ėrpė, ,o užmušę ĮO,QQO, tai kaip 
su užniųštų šautuvais? Kur 
jie dii)jg,ę? Prie to tik 50.0 su
imta į ąejaįsvę, tąi l.afeai mąžąi. 
fš to visko aišku, kad ethiopai 
nesųviušti. Jie pasitraukė už 
Takkaze upės, į gerespes pozici
jas, bet Italijos fąšisįąi baisiai 
žinias išpūtė, žinių neteisin
gumu piktinasi net švaresne 
kapitalistine spą.uda. Štai “Tipe 
Literąry Digest" žurnalas nuo 
7 d. kovo, 1936 metų rašo: 
“Neteisingos Žinios^ Minėtas 
žurnalas piano, kad nuo karo 
pradžios Italijos nuostoliai yra 
5,000 o Etjiippijos—15,000. Ga
limą sutikti, kad ši žinia bus ar
timiausia tiesai.

Tūli draugai sako, kad “Lais
vė” mažai rašo, arba visai ne
rašo apie Italijos laimėjimus. 
Jie tvirtina: “Ką reiškia ethio
pai prieš Italijos mašinas—tan
kus, orlaivius, kanuolės! Ęthio- 
pų jau'yra apie milionas sužeis
tų. Jie neturi daktarų!”

Mes sutinkame, kad ethio
pams daug sunkiau kariauti, 
bet kad jie drąsiai ir gerai ka
riauja, tai tą patvirtina ir tas, 
kad jau šeštas mėnuo karo, o 
italai ne tik juos neįveikė, bet 
nei svarbias ethiopų pozicijas 
dar negalėjo užimti. Tai reiš
kia, kad ethiopai, besinaudoda
mi kalnais ir kitomis kliūtimis, 
g,erai laikosi. “Laisvei,” kaip 
kiekviename klausime, taip ir 
šįame rūpi tiesą, ir todėl mes 
peturavojąme visus Italijos fa
šistų pasigyrimus.

Lenkas Belsk.is likos pripa
žintas kaltų ir nuteistas kalė
ti nuo 14 iki 16 metų už nu
žudymą savo moters. Mat, ne
buvo tikrų liudininkų ir įro
dymų, kad jis nužudė. Buvo 
vienas liudininkas, kaip val
džia vadina “žvaigždė” ir bu
vo manyta, kad jis tikrai viską 
pasakys. Tik pradėjus klau
sinėti tę liudininko, jis krito 
ant padlągės ir už kelių mi
nučių mirė nepaspėjęs ištarti 
žodį.

Komunistų Partija surengė 
prakalbas vasario 23 d., Mo
čiutei Bloor, Rusų Svetainėj, 
Irving Ąv.e. Publikos buvo pil
na svetainė, daugiausia ameri
konų. Močiutė kalbėjo gerai 
ir kvietė neatidėliojant stoti j 
Komunistų Partiją, nes jeigu 
laųksijrn, tai greitai gali įvyk
ti fašistinis perversmas, kurį 
Hears,tas ir kunigas Coughli- 
nas organizuoja. Ji pagyrė 
tuos tėvus, kurie vedasi vai-

Gerb. “L.” Redakcija :—
Nuoširdžiai ačiuojam “L.” 

redakcijai už siuntinėjimą 
mums dienraštį “Laisvę”, taip 
pat ačiuojam ir visiem, dien
raščio “Laisvės” rėmėjam.

Brangūs draugai, jūsų de
damos didelės pastangos pa
laikymui darbininkiško dien
raščio “Laisvės”. Per jūsų di
delį darbą dienraštis “Lais
vė” ne tik del niurni didžiau
sia dovana nuo jūs, bet ir vi
siem lietuviam darbininkam 
didžiausias vadovas prie ap- 

, švietos ir kelrodis, kuriuo ke
liu darbininkų klasė turi eiti 
prie galutino pasiliuosavimo iš 
po kapitalistų priespaudos. 
Mes, gyvendami sunkiose gy
venimo aplinkybėse, skaityda
mi darbininkišką dienraštį 
“Laisvę”, nesijaučiam, kad bū
tum visų pamiršti. Dienraštis 
“Laisvė”, lankydamas mumis, 
apsako viso pasaulio darbinin
kų klasės judėjimą ir atsiek
tus didelius darbininkų klasės 
laimėjimus, tai tas neleidžia 
mum liūdėti. Aiškiai matos, 
kad klasiniai sąmoningi dar
bininkai neatlaidžiai kovoja 
del mūsų ir visos darbo žmo-l 
nijos gerovės. Mes jau negalim 
prisidėti prie to brangaus dar
bo, nes mpsų sveikata jau ka
pitalizmo iščiulpta. Vien tik | 
linkim jums, draugai, su ne- 
išsisemiama energija sėkmin
gai siekti tų didelių laimėji
mų, kokius jau darbininkų 
klasė turi laimėjus ant šeštos 
dalies pasaulio.

Su nuoširdžiu draugiškumu, 
Prieglaudos Namų, 
Gyventojai.

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

WORCESTER, MASS.
BUS BANKETAS IR KONCERTAS

Nedėlioj, Kovo 29 March
PO 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

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

Juozas 
Kavaliauskas

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9G69 

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 2-5Q43

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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Šiurpulingi Įvykiai Lietuvoje
... .......- Rašo Gomtos Sūnus

Pabaigoje 1919 metų mano sesuo, Ane
lė Greičiūnienė, iš Lietuvos atsiuntė man 
laišką sekančio turinio:

Mielas broli! Jūs labai gerai žinote, 
koks geras buvo mano vyro brolis Pet

rukas, bet dabar jau jo gyvo nebėra, nes 
bolševikai nušovė. Bet apart £o, kiek 
aš, mano vyras ir kunigas Kripaitis tu- 

į rėjome vargo, pakolei iš tų nedaverkų, 
bolševikų, gavome leidimą katalikiškai, 
su mišiomis/palaidoti. Ir dar to nega
na, (bolševikai) jį nužudė, bet
bažnyčioje laike pamaldų už Petruko dū
šią ant grabo bolševikai užsvėrė raudo
ną karūną (vėliavą) ir ant kapų sakė 
ruskus ir lietuviškus pamokslus. O ka
da grabą leido j duobę, tai 20 raudono
sios armijos saldotų (kareivių) po tris 
sykius iš strielbų (šautuvų) iššovė. To
dėl žinok, broliuk, kokie baisūs dalykai 
pas mus dedasi ir t. t.

Perskaitęs šitą kontradikcijų laišką, 
negalėjau tikėti sesers pasakojimui, kad 
bolševikai nušovė Petruką. Mintyje nu
keliavau į tą gyvenimo laikotarpį, kada 
aš gyvenau tame pačiame kaime su Pet
ruku ir perkračiau visą to jaunuolio bi
ografiją. Prisiminiau, kaip Petrukas, 
būdamas gal kokių 7 ar 8 metų, ateida
vo pas mane suvargęs, suplyšusiomis 
kelnaitėmis, basas, kojytėmis supleišėju
siomis ir sukerpėjusiomis ir prašydavo, 
*<ad jam duočiau kai kokią knygelę ar 
laikraštį. Duodamas literatūros, aš jį 
persergėdavau: Petruk, nepakliūk į žan
daru rankas ir abelnai niekam nesisa- 
kyk, kur gavai tą knygelę ar laikraštį.

“O, nebijok, aš niekam neišduosiu ir 
niekas manęs nemato skaitant, nes aš 
skaitau žąsis ganydamas lauke. *O na
mie, tai įlenda į šiaudų stirtą ir skai
tau.”

Vėliaus, kada 1905 m. užsiliepsnojo re
voliucija, tai Petrukas, kur tik gaudavo 
kokius atsišaukimus, juos išplatindavo 
ir prie vieškelių stulpus apklijuodavo. Jis 
dažnai pas mane ateidavo ir prašydavo, 
kad jį nusivesčiau į slaptus susirinki
mus bei prakalbas. Ir aš jam tai priža
dėjau padaryti.

Galima sau persistatyti, kaip jis nu
džiugo ir nepaprastai jo akys sužibėjo, 
kada aš jam vieną subatos vakarą pra
nešiau, kad rytoj, tai yra, nedėldienį, ei
sime sykiu į vieną mišką į socialdemo
kratų susirinkimą, kuriame kalbės vie
nas žymiausias kalbėtojas.

Taip nepaprastai laukiama valanda 
del jo ant galo atėjo. Diena pasitaikė 
nepaprastai graži ir mes abudu, apie 
trečią valandą po pietų, leidomės į gra
fo Šuaželio Mirabelio dvaro mišką. Nu
ėję į pamiškę, radome vieną draugą, tam 
tyčia pastatytą, kuris pasakė, kad reikia 
eiti pakraščiu miško ligi prieisime gra
fo eigulio (lešninčiaus) Žinkos trobesius, 
o ten kitas draugas nurodysiąs vietą su
sirinkimo. Pasiekę vietą susirinkimo, 
jau radome daug draugų darbininkų ir 
ūkininkų, bet vis dar iš miško rinkosi 
daugiau kovotojų prieš carą ir kitus iš
naudotojus.

Vieta susirinkimui išrinkta labai pa
togi—nedidelė pievelė, gražiomis lauki
nėmis gėlėmis apaugus ir aplinkui ap
supta tankiu mišku. Tame susirinkime 
dalyvavo apie ,300 draugų ir draugių.

Pirmutinis kalbėtojas buvo vietinis, 
tam tikrą maską užsidėjęs. O antras, 
tai L.S.D.P. centro komiteto narys. Pa
starasis pasakė nepaprastai įspūdingą 
ir gerą prakalbą. Po prakalbos buvo 
klausimai ir atsakymai. O vėliaus drau
gas kalbėtojas aiškino s. d. teoriją ir 
takti <ą.

Vė iaus, kada saulė pasiuntė paskuti
nius raudonus spindulius ir miško pauk
šteliai užgrojo jai atsisveikinimo maršą, 
kada maloni vasaros nakties prieblan
da apdengė mišką ir tą pievelę, kurioje 
įvyko susirinkimas,—draugas kalbėtojas 
pakvietė keletą merginų ir vaikinų pa
dainuoti revoliucines dainas. Ir pats 
kalbėtojas užėmė chorvedžio vietą.

Laike dainų, prieina ‘prie manęs mano 
Petrukas Greičiūniukas ir man patylo-, 
mis sako: “Aš negaliu suprasti, kokią 
galingą jėgą turi tas draugas kalbėto
jas, nes jo tie teisingi ir prakilnūs išve
džiojimai tokią nepaprastą įtekmę pada
rė ant manęs, kad jie niekados neišdils 
is mano smegenų. Ir jo išdėstyti kovos 
būdai taip mane traukia dabar į kovą

prieš skriaudikus, kaip magnetas. Bet 
aš labai norėčiau žinoti jo vardą, gal jūs 
žinote?”

Aš Petrukui patariau paklausti J. Vi- 
raliūną, Vėžionių kaimo, tai jis pasa
kys. Prisivedė prie manęs d. Viraliūną, 
kuriam daviau suprasti, kad nežiūrint 
to, kad Petrukas yra nepaprastai kons- 
piratyviškas, bet visgi dar per jaunas, to
dėl tikra kalbėtojo pavardė neverta dar 
jam sakyti. Todėl d. Viraliūnas pasa
kė, kad jo (kalbėtojaus) vardas ir pa
vardė yra Petras Kalvaitis.

Vėliaus, kada aš 1908 m. pabėgau iš 
kalėjimo ir delei tam tikrų priežasčių 
turėjau Kupiškio apielinkėje prabūti 35 
dienas, P. G. suteikdavo man žinias, ko
kias tik jis nugirsdavo ir, apart to, ap
rūpindavo mane laikraščiais, sakyda
mas, kad dabar jis atsimokąs.skolą. Man 
išvažiuojant į Ameriką, atsisveikinda
mas jis taip pasakė, kad nuo darbininkiš
kai revoliucinio' darbo ir socialistines 
idėjos, kurioms pradžią jis (P. G.) ga
vęs Mirabelio girioje laike drg. Kalvai
čio prakalbos, atskirsianti jį tiktai mir
tis. ♦ .

Tai tiek žinių aš savo mintyje surin
kau, kurios buvo užsilikę mano smege
nyse apie tą jaunuolį.

Laiške sesutė rašo, kad bolševikai jį 
nušovė; tame pačiame laiške rašo, kad 
bolševikai dalyvavo jo laidotuvėse ir pa-* 
mokslus (prakalbas) bolševikai ant jo 
kapo sakė. Ryšių, po pasaulinio karo, 
su kupiškiečiais bolševikais jokių netu
rėjau, tai ir tikrų informacijų apie tą 
įvykį gauti negalėjau. Tai priėjau prie 
išvados, kad jau jeigu ištikrųjų Petrą 
Greičiūną bolševikai nušovė, tai turėjo' 
įvykti tokia klaida, kaip kad man kalė
jime esant vienas maskvietis socialistas 
revoliucionierius pasakojo, kaip jis su 
kitais eserais netoli Maskvos miške su
šaudė savo draugą, kaipo “provokato
rių.” Ir kada to draugo krūtinę pervė
rė kulkos, tai tas eseras “provokatorius,” 
krisdamas ant žemės, jiem pasakė: 
“Draugai, jūs padarėte didžiausią klai
dą, bet aš jums atleidžiu (dovanoju).” 
Vėliaus, kada jie ištyrinėjo tą dalyką, 
tai suradę, kad tas nužudytasis draugas 
eseras visai ir visai .buvęs nekaltas.

Žemiau aš parašysiu, kas ir prie ko
kių apystovų nušovė P. G. O dabar 
nors trumpai parašysiu, kas mane pri
vertė rašyti šį straipsnį.

Lietuvos baltagvardiečiai fašistai ir 
tam tikro tipo socialistai ne tik kad lai
ke Pirmosios Lietuvos Proletarinės Re
voliucijos išžudė daugybę geriausių Lie
tuvos kovotojų už darbininkų ir vargo 
valstiečių reikalus, bet po revoliucijos 
dar rašo melagingus laiškus savo pažįs
tamiems ir giminėms, varydami propa
gandą ir primesdami tuos savo kruvinus 
darbus Lietuvos ir Sovietų Rusijos bol- 
ševikams-komunistams. O kad tas yra 
tiesa, aš čia privesiu du iš daugelio ma
no pasikalbėjimų. Dveji metai atgal,, 
man dar Montelloje, Mass., gyvenant, lai
ke pikniko Lietuvių Tautiškame Parke 
(sode), prieina prie manęs vienas ska- 
piškietis, įsikišęs į kišenių “Keleivį” ir 
sako: “Girdėjau, buvote Lietuvoje ir So
vietų Rusijoje, ir man labai būtų malo
nu išgirsti, kaip tamsta gyvas ir nesušau- 
dytas pabėgai iš S. R.?” Aš jam atsa
kiau, kad S. R. nebuvau, bet jeigu ir bū
čiau buvęs, tai turiu tamstai pasakyti, 
kad S. R. kaip savų piliečių, taip ir sve
timšalių tūkstantį sykių gyvybė yra la
biau apsaugota, negu Lietuvoje arba 
Amerikoje. “Na, jau man prašom nesa
kyti, kad pas bolševikus yra saugus gy
venimas,” jis atsakė, “nes ir tamstai bu-. 
vo labai gerai žinomas Petras Greičiū
nas, kuris laike bolševikų valdžios Lie
tuvoje tarnavo jų valdžioje ir vos tik 
spėjo įkelti kojas rusų raudonoji armi
ja į Kupiškio miestelį ir tuojau nušovė 
P. G. Aš turiu laišką nuo savo ištikimo 
draugo iš Kupiškio, kurį gavau dar 1921 
m: ir jį laikau ir nesunaikinu, nes kai 

’kada prisieina kai kam pakišti pano
sėn.”

“Laiškus jums rašo tie, kurie yra kal
tininkai mirties d. P. G.,” aš jam atsa
kiau, “ir jeigu jūs norite žinoti, aš tams
tai visą istoriją papasakosiu.”

“Na, na, papasakok...”
(Daugiau bus)

Chester, Pa
Noriu- pareikšti savo nuo

monę, laike mano ligos.
Parėjęs iš darbo vas. 21 d., 

š. m., aš labai susirgau karšti
ne.

poros dienų jaučiau ge- 
Kovo 1 dieną įvyko AL- 

30 kp. susirinkimas. Po
riau. 
DLD 
susirinkimo nekurie draugai ir 
draugės atlankė mane, už ką 
tariu širdingą ačiū. Taip pat 
ačiū J. Masioniui iš Phila., Pa.

Šiuos žodžius berašant dar 
pasilieku lovoj gulintis.

Su draugiškai linkėjimais, 
Joseph Pusvaškis.

Amerikos Ministeris
Taipgi Numato Karą

WASHINGTON, kovo 6. 
—Jungtinių Valstijų užsie
nių reikalų ministeris C. 
Hull pareiškė, kad karas, 
neišvengiamas, jeigu nebus 
palengvinta prekyba tarp 
įvairių šalių. Bet jis pasa
kojo, kad, girdi, karo gali
ma būtų išvengti, jeigu įvai
rios šalys tinkamai numuš
tų muitinius mokesčius ant 
įvežamų iš svetur tavorų; 
tuomet, pasak Hull’o, pradė
tu smarkiau eiti darbai, 
vien vakarinėj Europoje 14 
milionų darbininkų gautų 
Užsiėmimo, ir tuo būdu, esą, 
būtų išvengta karo.

Kad karas gręsia, tai tie
sa; bet lygiai tiesa, jog ka
pitalistinės šalys jokiais 
muitų pertvarkymais nega
lės panaikint bedarbę ir 
ekonominį krizį, iš kurio 
imperialistai j ieško išeities 
per karą.

Sutartis del Žydų Grįžimo 
Iš Vokietijos į Holandiją
BERLYNAS, kovo 6. — 

Gyvenantieji Vokietijoj ho- 
landiški žydai galės sugrįž
dami Holandiįon išsivežt po 
30,000 iki 35,000 markių; 
bet pirma jie turės nazių 
valdžiai įrodyt, jog be tų 
pinigų jie nepajėgtų įsi- 
steigt biznių Holandijoj. To
kia sutartis padaryta tarp 
Vokietijos ir Holandijos.

Panašias sutartis del žydų 
išvažiavimo Hitleris darys 
tik su tomis šalimis, kurios 
daugiau iš Vokietijos per
ka, negu jai parduoda.

Vokietijoj gyvena keli 
tūkstančiai holandiškų žy
dų.

Vėl Leidžia Methodistam 
Veikti Lenkijoje

VARŠAVA, kovo 6.—Len
kijos valdžia buvo suspen
davus Amerikos methodistų 
sektos- draugiją, sakoma, 
del betvarkės jos finansų 
knygose: del neišaiškinto 
pinigų persiuntinėjimo Am
erikon ir k t.

Dabar Lenkų valdžia 
“aiškina,” kad methodistų 
draugija buvo suspenduota 
“per nesusipratimą,” ir vėl 
leidžia jai veikti.

PRANEŠIMA) IŠ KITUR
BINGHAMTON, N. Y.

Pranešimas visiems draugams, rė
mėjams ir pritarėjams Lietuvių sve
tainės. šiame name atsidarė kriau
čių šapą, drg. tX. Navalinskas, Ne- 
lesh, kuris atlieka greitai ir gerai 
darbą, kaip vyrų, moterų ir vaikų 
drabužius išvalo, sutaiso, suprosija 
už prieinamą kainą. Taipgi daro 
naujus siūtus ir overkotaus del vyrų 
ii- jaunuolių. Kviečiame visus su 
viršminėtais reikalais kreiptis pas A.

o

Kiekvienas Užsitraukimas Mažiau Rūgštus

LENGVAS UŽSIRŪKYMAS
IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO

Per metų eilę tapo padaryta tūli pamatiniai 
pagerinimai parinkime ir apdirbime cigare- 
tinio (tabako; Lucky Strike Cigarelams.

Jų tarpe yra pradiniai ištyrimai parinkto 
tabako; vidurinių lapų naudojimas; apdirbi
mas ąugštesniu tabako kaitinimu (“Toast
ing”) ; dėmesio kreipimas į rūgšties-šarmų

lygsvarą, su iš to sekančiu skonio pagerėjimu; 
ir sukontroliuotas vienodumas užbaigtame 
gaminyje. - ()

Visa tai susideda, kad padarius puikesnį 
cigarctą - naujovišką cigarctą, cigaretę paga
mintą iš turiningo, brandaus-kūuo tabako- 
Lengvą Užsirūkymą.

Luckies yra mažiau rūgštūs

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

negu Lucky Strike. •

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretais

* Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių Laboratorijų Ir Tyrinčjimo Grupių

2/—"IT’S TOASTED"
Jūsų gerklės apsauga-prieš knitėjimus 

— prieš kosulį

Navalinską.
Lietuvių Svetaines Name.

(59-61)

PITTSBURGH, PA.
Nedėlioj, kovo 15 APLA. 7 kuopa 

rengia “card party” LMI). svetai
nėj, 142 Orr St. Pradžia 7 vai. va
kare. Bus puikių dovanų laimėjimui. 
Komitetas kviečia visus dalyvauti.

Komitetas.
(59-61)

BINGHAMTON, N. Y.
A.L.D.L.D. 20 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį -12 d. kovo, 8 vai. 
vakare, Lietuvių Svetainėje. Visi ir 
visos narės, nariai* kviečiami daly
vauti. Turime daug svarbių dalykų 
apsvarstymui. Ypač būtinai kviečiu 
drauges moteris dalyvauti šiame su
sirinkime, nes bus diskusuojama mo
terų suvažiavimo klausimas ir ren
kamos. delegatės.

Sekr. II. žuikiene.
(59-61)

JOHNSON CITY, N. Y.
Friends of Soviet Union rengia 

Sovietų pagarsėjusį kalbantį ju- 
dį, “Peasants”, kuris įvyks penk
tadienį, March 13, Lietuvių Svetainė
je’, 8 vai. vakare. Vieųas rodymas, 
įžanga 25 centai suaugusiems ir 10 

' centų vaikams.
Judis “Peasants” laimėjo tarptau-

tinę cinema festival dovaną, kaipo ro kolektyvą.
gražiausias ir geriausiai suloštas vei- j Apsigynimo 
kalas. Taigi nepraleiskite progos kviečia dalyvauti.
matyti jį.

Komisija.
(59-61)

LINDEN, N. J.
A.L.D.L.D. 165 kuopos susirinki

mas įvyks, kovo 11 d. 1936, 8 vai. 
vakare, Welcome Hall, 16th Street 
ir draugės malonėkite laiku susi- 
ir draugės malonėkite laikuk susi
rinkti, nes yra daug svarbių dalykų 
apsvarstyti, ypač kas links rengia
mos Chicken Chow Mein Party.

Kp. Sekr. C. Andriunas.

DETROIT, MICH.
Proletmeno Sąjungos 4-tos kuopos 

susirinkimas atsibus 14 d. kovo, 7:30 
vai. vakare, Draugijų Svetainėje, 
4097 Porte)* St. Visi draugai daly
vaukite šiame susirinkime.

Sekr. N. Astrauskiene.
(59-61)

NEWARK, N. J.
Paryžiaus Komunos paminėjimas 

įvyks kovo 15 d. 8 vai. vakare, Na
tional Home Ballroom, 42 Beacan 
Street, Newarke. Kalbės vienas iš 

j puikiausių darbininkų vadų, drau- 
I gas Robert Minor. Dainuos Sietyno 
Choras ir bus sulošta du puikūs vei

kalai, New Yorko profesionalų teat-

Rengia Tarp. Darb. 
Vietinis Skyrius. Visus

(5Q-61)

A.LD.LD. 52 kuopa rengia silkių 
vakarienę, 15 d. kovo 6:30 vai. vaka
re, 4097 Porter Street. Įžanga ant 
vakarienės 25 centai, del šokių 15 

I centų. Bus gera muzika, grieš ame- 
j rikoniškus ir lietuviškuš šokius.

Komitetas.
(59-61) -

NEWARK, N. J.
Paminėjimas. Tarptautinės Dar

bininkų Dienos.
Rengia visos slavų darbininkų or

ganizacijos, nedėlioję, kovo 15 d. 3 
vai. po pietų, 53 Broome Street, 
Newarke. Kalbės drg. Lena Davis ir 
bus puiki programa, taipgi dalyvaus 
ir lietuvių Sietyno choras, vadovybė
je, <1. šalinaitės. Kviečia visus ir vi
sas dalyvauti.

G. A.Jamison.

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)
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Bildingy Aptarnautojy Streiko Eiga

Gaila, kad taip mažai žinių nori patenkint darbininkų tei- 
telpa dienraštyje “Laisvėje 
apie tokį didelės vertės įvykį, algas mažiausia iki $25, visur 
kaip ’sitas nepaprastos reikš- pripažint uniją ir sutrumpint 
mes eleveiterių ir kitų didžių
jų bildingų apartmentų darbi
ninkų tarnautojų streikas ir jų 
kovas.

Nemanau, kad šitoj milži
niškoj apie 80,000 minioj ne
būtų lietuvių darbininkų ar 
“Laisvės’’ skaitytojų, 
galiau, “Laisvės” 
porterio, kuris 
prie pikietininkų ir praneštų 
savo skaitytojams streiko eigą 
ir. jo reikšmę darbininkiškam 
judėjimui. Lai draugai lais- 
viąčiai ir “L.” skaitytojai pa
sižiūri į “Daily Workerį,” kur 
nušviečiama kiekvienos dienos 
eigą plačiai ir tinkamoj dva
sioj. Tačiau “D. W.” skaito 
maža dalis “L.” skaitytojų ir 
negali be darbininkiško laik
raščio suprast šio streiko^eigos 
ir jo vertės. Už tai dienraš
tis “Laisvė” turėtų dėt dau
giau pastangų, kad supažindi
nus skaitytojus su dabartinio 
streiko eiga. Aš bandysiu, kad 
ir ne pilnai, bet teisingai pa
duoti kiek tiek žinučių iš šio 
streiko eigos.

Streikas prasidėjo su 1 kovo 
ir bėgiu kelių dienų išsiplėtė 
po visą didįjį New Yorką, ap
imdamas nuo mažo iki did
žiausių bildingų, kuriuose dir
ba įvairių profesijų darbinin
kai. Jiems dabar reikia arba 
laiptais pasiekt iki 20 ir dau
giau augštų, ar naudotis ske- 
bų operuojamais keltuvais, ar
ba isai nedirbti.

Aš dirbu ant 16th St. ir 5th 
Avė. kampo, 12 augštų bildin- 
ge, kuris, mūs laimei, pasirašė 
unijos sutartį dar nepradėjus 
streikuot. Ant trijų kampų 
yra dideli bildingai nuo 12 iki 
20 augštų, kuriuose dirba 
daug kriaučių. Gi kriaučių da
bar sezonas dirbt, bet kriaučių 
didžiuma atsisako lipt į viršų 
arba skebų patarnavimu nau
dotis. O tas verčia namų sa
vininkus patenkint augštų ren- 
davotojų reikalavimus. Nebu
vimas aptarnavimo jiems daro 
nuostolius, kuomet jie turi 
skubių užsakymų, o negali jų 
į laiką išpildyti. 
. Šitoks spyrimas ant savinin
kų pastato juos tarp kūjo ir 
priekalo. Iš vienos pusės bijo 
netekti rendų, o iš antros, ne-

singus reikalavimus: pakelt

ar, pa- 
atstovo-re- 

p ari ogi i n etų

darbo valandas iki 46 vietoj 
dabartinių 60 iki 80 valandų, j 
savaitę. Jų užmokestis dabar 
yra nuo $9 ir augščiau. Tai 
tiesiog ubagiškai vergiška al- 

o ne atlyginimas už 
ir labai pavojingą 
be oro, lindynėse,

mylią iš kelio, kad susitaiky
ti.” Tačiaus jis pridėjo, kad 
streikas bus plečiamas.

Aišku, kad be plėtimo strei
ko ir be jo stiprinimo iš gy
ventojų ir bildinguose 
čių pusės, negali būti 
mo. Todėl reikia visas 
mesti ton linkmėn.

Kontradikcijos ir Drėgnas 
Ūpas Lovestoninėj LDD 
Konferencijoj

ve 656 kandidatus j Citizen’s 
Military Training Camps kur-1 
sus. Į dvi dieni virš 1,000 
padavė aplikacijas. Juos ren-’ 
gia tikslu būti prisirengus su
valdyti naminius “maištinin
kus”—streikierius ir taip pat 
panaudojimui laike karo, ži
noma, to atvirai nesako ver
buojamiems.

NAUJOJE VIETOJE

dirban- 
laimėji- 
pajėgas

muzna, 
taip ilgą 
sveikatai 
darbą.

Bet kaip kapitalistinė spau
da ir jos agentai atsineša į ši
tą teisingą darbininkų reikala
vimą ? Spauda labai apgaili 
ir net šimtais talpina paveiks
lus buržujų, kaip jiems sunku 
nulipt ir užlipt laiptais augš- 
tyn su šuniukais ir katukėmis, 
kaip tie “vargšai” tiesiog 
“kenčia sunkiausius vargus” 
belipinėdami pėsti. Tai jums 
ne baikos: išlepintoms poniu
tėms ir net aktorkoms Japson 
ir kitoms lipti laiptais.

O ponas LaGuardia ir kiti 
buržuazijos agentai turi darbo 
besamdydami skobus ir kitus 
visuomenės kūno šašus, kad 
tik greičiau sutriuškinus dar
bininkų streiką. Tai bjaurus, 
tai begėdiškas, atviras tar
navimas kapitalo mamonai. 
Tačiaus jiems nepavyks šitas 
žiaurus reakcioniškas žygis. 
Darbininkai streike laikosi 
puikiai, vienybėje ir mums rei
kia jiems padėti visais gali
mais būdais.

G. Albinas.

Skaitlingėja Pikietaj
Streikui plečiantis ir jo pa

dėčiai aštrėjant, vis daugiau į 
jį įsitraukia bildingų gyvento
jų ir jų šeimynų. Sekmadienį 
pikiete dalyvavo daugiau mo
terų negu bile kada lig šiol. 
Visoj Park Ave. buvo prie du
rų po du pikietu—vyras ir mo
teris, gi pro langus ir duris 
spoksojo ginkluoti mušeikos.

Tudor City apartmentų, gy
ventojai įvedė naują dalyką 
streiko eigoje. Pora desėtkų 
vyrų, 11 moterų ir viena mer
gaitė, gyventojai, vaikščiojo 
po koridorius, šaukdami: “Ne- 
sikelkit su skobais!” “Spirkit 
lauk Bergoff gorillas!” “Ne-| 
mokėkite rendos bėgiu strei
ko!”

Knickerbocker Village gy-

Red. Pastaba
Streiko eigos sutrauka ir 

svarbiausios jo fazės “Laisvė
je” yra paduodama kas dieną, 
rodos, ne kitokioj dvasioj, 
kaip “DW”, nors, tiesa, toli ne 
tiek plačiai. Tam priežastis 
yra tame, kad “Laisvė” yra 
mažesnė skaičiumi puslapių, o 
stambesnis raštas ją daro dar 
mažesne. Kad ir visą vietos 
žinių puslapi užimt vien strei
ko žiniomis ir 
tų viskas, kas 
O reikia rašyti 
lais.

Ko labiausia 
ta, tai pačių
kasdien matančių streiko eigą 
pranešimų. Tą galėtų, ir tu
rėtų padaryti streike dalyvau
jantieji, streiko srityje dirban
tieji bei gyvenantieji kores
pondentai. Ką sakote, draugai 
korespondentai ?

tai dar netilp- 
telpa “D. W.” 
ir kitais reika-

pas mus trūks- 
streikierių bei

Vėliausi Bildingy Streike Įvykiai
. Sekmadieni, aštuntą streiko 
dieną, streiko padėtis skubiai 
sukino gaires. Svarbesniais 
Įvykiais buvo sekami:

1. Unijos Lokalo 32-B pir
mininkas Bambrick paskelbė

an trad. sustreikuos Brooklyno 
ir Queens 25,000 darbininkų, 
aptarnaujančių virš 4,000 bil-

2. Majoras LaGuardia pa
skelbė naują planą laužyti 
streiką arbitracijos ir atdaros

* ŠApos metodomis.
3. Rawlins, kompanijų ad

vokatas, paskelbė sutinkąs su 
majoro planu ir, po pietų, šau
kimas Realty Advisory Board 
mitingo apsvarstymui to pla-

. ©Oi I..
4. Tuojaus įvyko unijos pil

dančio komiteto mitingas nuo
dugniai apsvarstyti streiko rei
kalus, ir majoro planą.

5. Pasireiškė tolimesnė gy
ventojų ir streikierių koopera-

tradienį streiko banga užlies 
Brooklyną, 'Queens ir Grand 
Central apielinkę. Tas pridės 
dar 25,000 prie jau streikuo
jančių 80,000 darbininkų.

“Tai yra mūsų didelis žings
nis! Real Estate Taryba pa
skelbė karą ir mes priimame 
iššaukimą! Viskas bus sulaiky
ta mieste pirmadienį ir antra
dienį,” pareiškė unijos pirmi
ninkas.

Majoro Planas
Majoras siūlo priimti arbi

trator^, kuris būsiąs, abiejų 
pusių sutikimu, parinktas į 24 
valandas. Jo nuosprendis bū
siąs pildytinas.

Arbitracija turėtų padengti 
valandas, algas, darbo sąly
gas laike kontrakto galiavimo, 
remiantis majoro “formula”, 
kurią majoras prisegė. Ta for
mula nusako, kad neturi būti' 
diskriminacijos prieš ar už ’ 
unijistus, bet jeigu unijistas 
tampa pravarytas ar kitaip 
praranda darbą, tai unijai lei
sta atpildyti jo vietą.

Tačiaus ir tie menki paža
dai paliestų tik 32-B Lokalo 
sritį.

Unijos pirmininkas sako, 
pranešė, kad pirmadienį ir an-kad “unija yra pasiryžus eit

Plės Streiką
šimtų< ė Po mitingo su kelių 

šapų unijistų atstovais strei
kierių centre, 29 E. 32rid St., 
uni jos prezidentas Bambrick

Į
Į

■

ventojas Joe Selby tapo areš-i sianti vienybė tarp Komunistų 
tuotas, kuomet jis su kitais' 
perkalbėjo 8 darbininkus: 
streikuoti. Gyventojų organi
zacijos šaukia konferenciją, 
kur manoma sudaryti viso j<oilgiausia!
miesto gyventojų federaciją iri būk Kominternas iš opozicijos 
komitetą kooperavimui su' pasimokinęs ir esą būtų gali- 
streikieriais. I ma tartis, bet jis dabar pada-

į ręs dar didesnių klaidų, kam jis 
I kalbasis net su kunigais, dar 

i už mažų tautų gyni- 
žinoma, nepasigailėjo 

Bimbai ir Prūseikai “kompli
mentų”.

Abelnai jo visa kalba buvo 
pilna kontradikcijų, nes kito- 

i kia ir negali būti, kuomet no- 
l ri pasirodyti vienybės šalinin- 
' ku, o yra tai vienybei priešin- 
, gas. Liepė nesirūpinti, kad 
opozicija dabar neskaitlinga, 
ji vistiek nušluosianti viską.

Po jo kalbos, išrinkta pora 
komisijų ir paskelbta pertrau-

Jankausko troškimui turėti jK KITIEMS UŽRAŠYK. 
Liet. Darb. Draugijos suvažiavi
mą tokiu, kuriame jis galė
tų būt pilnu bosu, išsipildžius, 
lietuvių darbininkų vienybės 
šalininkams LDD delegatams 
išėjus laikyti savo suvažiavi
mą, likosi apie 30 ypatų-dele- 
gatų, vadukų—-CK narių bei 
“Naujosios Gadynės” štabo 
žmonių. Svetainės gale, likosi 
būrelis svečių ir nuolat atei
nančių ir vėl išeinančių žin- 
geiduolių.

Ricieriai jautėsi pavargę iri 
Strazdas tuojau pasiūlė pada
ryti pertrauką, bet tūlas dele
gatas pastebėjo, kad reikia su
si s t i p rinti-tęsti konferenciją, 
nes, girdi, mūsų priešai tebe
stovi prie durų. Tad vesta kon
ferencija toliau. Steponavičius 
išrenkamas pirminiu k u.

Perstatomas kalbėti tWolf, 
komunistinės opozicijos va
das. Jo kalba susidėjo iš ra
minimo, kad vis vien greit įvyk-

SKAITYK “LAISVĘ

L1WUV e:

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF 

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

Gydo odos, . kreujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

GERIAUSIA DUONA 
\SGHOLES BAKING 
^532 Grand St., Brooklyn^

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

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

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

Partijos ir opozicijos, todėl lie
tuviams nesą ko skubintis. Ta
čiaus-už kelių minučių vėl šau
kia: “Lai gyvuoja opozicija 

!” Jis pasakojo,

pasimokinęs ir esą būtų gali-

Visiems ALDU) 1 Kp. iri pas;sa,t;s
LDD 1 Kp. Nariams

Draugės ir Draugai:—

gijos (Opozicijos) vienybės' 
šalininkai, laikytame savo su'-| 
važiavime, užgyrė Apsijungi-1 
mo Sutarti tarpe Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos ir Lietuvių Dar
bininkų Draugijos.

Pravedimui to gyveniman, 
kur tik yra gretimai ALDLD 
ir LDD kuopos, tai jos privalo 
šaukti bendrus susirinkimus ir 
apsijungti. Williamsburge gy
vuoja ALDLD 1 kuopa ir LDD 
7 kuopa. ALDLD 1 kuopos su
sirinkimas jvyksta ketvirtadie
ni, 12 d. kovo, 7:30 vai. va
karo, “Laisvės” svetainėje, 
419 Lorimer St., Brooklyn.

Mes tarėmės su LDD drau
gais, kurie trokšta darbinin
kų klasės vienybės ir to pasek
mėje šaukiame visus LDD 7 
kuopos narius ateit j šj ALD 
LD 1 kuopos susirinkimą. Jei
gu bus galima, tai vienybę 
pravesime ant vietos apjun
giant abi puses, o jeigu bus 
kokių kliūčių, tai nors pada
rysime planus, kaip sėkmin
giau tą vienybę Williamsbur
ge pravesti.

Visi ALDLD 1 kuopos na
riai ir narės skaitlingai atsi
lankykite j šį susirinkimą, 
taipgi visi LDD draugai ir 
draugės, kurie tik stojate už 
vienybę, kuriems brangūs dar
bininkų klasės reikalai, kurie 
nesutinkate su Jankauskų- 
Strazdų skaldymo politika, 
prašomi atsilankyti į š| bend
rą susirinkimą.

Prašome atsivesti ir naujų 
narių, nes dabar turime ALD 
LD vajų už naujus narius.

D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekr.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

William Belsky, 28 metų, 
36-19 Review Ave., Blissville, 
L. I., mirė kovo 6 d. Kūnas 
pasiųstas kovo 9 d. į Wilkes- 
Barre, Pa., palaidojimui.

Apeigom rūpinasi graborius 
Garšva.

Trumpos Žinutes

SUSIRINKIMAI

REIKALAVIMAI
Reikalingas preseris, jaunas vyras, 

mokantis siųti; turi mokėt prosyt 
moterų šilkines dreses ir kitus dra
bužius. Atsišaukite, 1955 Amster
dam Avenue, kampas 156th Street, 
New Yorke.

(59-61)

Reikalingas apšildomas fornišiuo- 
tas kambarys, South Brooklyne, arba 
Baridge apielinkėse. Prašau raštu 
pranešti šiuom antrašu: C. T. K., 
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

(59-61)

CATAWISSA, PA.
Reikalinga darbininko ant ūkės 

I dirbti. Kuris patyręs ūkės darbus ir 
myli dirbti, rašykite į “Laisvės” of i- 

| są del kitų informacijų.
1 (59-61)

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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
Ne 
kada

tada laikas valgyti medų, 
jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS 
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

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

M išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš- 
^4 valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.— 

HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Svėikatos Sky
rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš
valymui ir sutvarkymui pairusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

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

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS ’ SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y n a i geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

O 

■ ■ įĮ

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

A-

4^6''SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.

.Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

—

paveiks-

kuopą, nes

Vienos dienos vajus už ga
vimą kandidatų mokintis mi- 
litariško muštro Brooklyne da-

Ruseckas.
(59-61)

Iš antros suvažiavimo sesi
jos bus vietos žiniose ryt die
nos “Laisvėje”.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.
RIDGEWOOD, N. Y.

A.L.D.L.D. 55 kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, 11 dieną kovo 
(March), Vaiginio-Šapalo svetainėje, 
147 Thames St.

Visi nariai susirinkite ir naujų at
siveskite. Dabar yra A.L.D.L.D. va
jus gavimui naujų narių, tad ir mes 
darbuokimės, kad gauti naujų narių, i

Org. G. Bernotas. I

EAST NEW YORK, N. Y.
L.D.S. 13 kliopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 12 d. kovo, 8 
vai. vakare, Kiburio, svetainėje, 950 
Jamaica Avenue. Visi nariai daly
vaukite, nes turim daug svarbių da
lykų aptarti, taip pat nepamirškite 
naujų narių prirašyti į 
vajus jau baigiasi.

Org. J.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

JONAS
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mne 

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKIS

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

BAR and GRILL

402

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.

512

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau sv 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to 
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi a*> 
maliavoju įvai
riom spalvom 
STOKES

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- 

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

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

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k^štų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

Cortlattdt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo




