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KRISLAI
Tie Du Nesportininkai.
Kaip Lietuvoje Skiria 

Sportininkus.
Kokie Laikraščiai Pasie

kia Kauną.
Jaunimo žurnalas.

Rašo J. O.

Nesenai rašiau ilgoką straip
snį “Laisvėje,” kad kartu su 
sportininkais iš Lietuvos atvyk
sta ir du nesportininkai. Skai
tau apie Pittsburghe įvykusią 
konferenciją, šaukiamą prisi
rengimui priimti sportininkus. 
Ten P. Pivorūnas, kuris nepa
rodė Pittsburgh o lietuvių rezo
liucijos “Pasauliniam Lietuvių” 
Kongrese, nors jis vyriausiai 
del to ir buvo siunčiamas Kau
nan, sakė: “Nėra reikalo politi
kos kišti į sportininkų priėmi
mą.” Sportininkai, girdi, tai 
sportininkai.

Dabar “Vienybės” korespon
dentas, Pr. Mučinskas, išaiški
na p. Pivorųnui viską, paskelb
damas sekamą žinią:

“Kaip teko sužinoti, kartu su 
mūši] sportininkais šiais metais 
žada vykti į Ameriką ir keletas 
tautos atstovų, kurie Amerikos 
lietuviams padarys atatinkamus 
pranešimus apie nuveiktus mū
sų vyriausybės didelius darbus, 
ir aplamai pasistengs supažin
dinti su visu Lietuvos ekonomi
niu ir politiniu gyvenimu.” 

* * *
Kas gi patys sportininkai? 

Jie jau pereitą rudenį tapo pa
skirti, ir dabar iki liepos mė
nesio jie treiniruosis. Juos mo
kina specialiai partraukti jau
nuoliai iš Amerikos ir kitur.

Ten, kur politika nėra sumai
šyta su sportu, gabiausi spor
tininkai pasiunčiami lenkty- 
niuotis su kitų šalių atletais. Gi 
mūsų Lietuvoje kaip tik atbulai. 
Jie ten pirma paskiria “sporti
ninkus” (žinoma, politiniai sau {JUOS, 
ištikimus) ir paskui mankšti
na juos, kad nebūtų sarmata 
atvažiavus.

Taigi, po priedangos sporto, 
bjauri politika yra varoma. 

:jc *
Tas pats “Vienybės” kores

pondentas sako, kad Kaune 
žmonės gaudo Amerikos lietu
vių laikraščius. Lietuvos skai
tyklose esą galima gauti “Vie
nybę,” “Dirvą,” “Darbininką,” 
“Draugą,” “Sandarą” ir “Ame
rikos Lietuvį.” žinoma, “Lais
vės” ir “Vilnies” visai neįsilei
džia.

kaip 
“Kel- 

ir “Naujienų,”, tai rasi-

Jie 
vy-

Matyt, Lietuvos valdžia įsilei
džia tik tuos laikraščius, ku
riuos Amerikos lietuviai labai 
mažai skaito, nes žino, kad tie 
laikraščiai daugiausiai meluoja. 
Jie tik Smetonos batus laižo. Tų 
laikraščių tiražas (cirkuliacija) 
yra kuo mažiausia. Jų leidėjai, 
negaudami skaitytoji] tarpe 
Amerikos lietuvių, jieško skai
tytojų Lietuvoje, kur ne taip 
gerai jie pažįstami. 

♦ ♦ ♦
Jei paimsime tiražą keturių 

pažangesnių laikraščių, 
tai, “Laisvės,” “Vilnies,’ 
eivio 
me, kad visi kiti Amerikos lie
tuvių laikraščiai sudėti į daiktą 
tiek skaitytojų neturėtų. O dar 
pridėjus žurnal4 “Šviesą” ir 
LDS organą “Tiesą,” tai vei
kiausiai visi lietuvių kalboje iš
einanti Kaune laikraščiai ’netu
rės tiek skaitytojų. Bet kauniš
kiai didžiumos jų nemato, 
ne visi “košer’ ’ Smetonos 
riausybei. 

* * *
Amerikos Lietuvių Jaunimo 

žurnalas “Voice of Lithuanian 
Americans” atranda gausaus 
pritarimo. Gauname daug laiš
kų nuo jaunuolių ir nuo profe
sionalų, užginant mūsų. žygį. 
Pav., vienas jaunuolis iš Chica- 
gos rašo: “Su didžiausiu susi
domėjimu aš skaičiau jūsų pra
nešimą ‘Tiesoj’ apie siūlomą 
leisti žurnalą, ‘The Voice of 
Lithuanian Americans’. Aš ir
gi, kaipo lietuviškas ameriko
nas, visados mąsčiau apie tokį

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

UŽBAIGIA STREIKĄ PRIEŠ CHRYSLER 
AUTOMOBILIŲ KORPORACIJĄ

MUSSOLINI PLANUOJA ATVIRĄ KARĄ 
PRIEŠ ISPANIJOS RESPUBLIKĄ

ra

Lansing, Mich., bal. 7.— 
Padarius pradinę sutartį 
tarp Jungtinės Automobilių 
Darbininkų Unijos ir Chry- 
slerio korporacijos, dabar 
Michigano gubernatorius 
Fr. Murphy tikisi greitu 
laiku sutaikyti streikus ir 
prieš Hudson ir Reo auto
mobilių kompanijas.

Chrysler susitarė su John 
L. Lewisu, pirmininku In
dustrinių Unijų Organiza
vimo Komiteto. Taigi 65,- 
000 streikavusių darbininkų 
grįšią darban šiomis dieno
mis. Streikas tęsėsi visą 
mėnesį.

Chrysler korporacija pri
pažįsta Jungtinę Automobi
lių Darbininkų Uniją tik 
kaipo atstovę visų jos na
rių, bet žada neduot jo
kios paramos savo kompa- 
niškoms unijėlems nei ma
žiukėms Darbo Federacijos 
unijoms prieš Jungtinę Au
to. Darbininkų Uniją. Visi 
streikavusieji turi būt pri
imti darban be jokių skriau
dų bei persekiojimų prieš

korporacija nepri-
Auto. Darbininkų

Nors 
pažįsta 
Unijos kaip vienintelės visų 
darbininkų atstovės derybo
se su samdytojais, tačiau 
duoda šiai unijai pirmenybę 
prieš bet kurias kitas orga
nizacijas.

Unijos atstovas J. L. Le
wis užtikrino, kad neleis 
darbininkams “sauvališkai” 
streikuoti sėdėjimu be už- 
gyrimo iš unijos viršininkų 
pusės. Bet unija pasilieka 
sau teisę skelbti sėdėjimo 
streikus sulig reikalo.

Tokia aplama sutartis pa
daryta vieniems metams. 
Dabar eina derybos del dar
bo valandų ir kitų sąlygų.

Amerikos Konsulas Už
tariąs 29 Liuosnorius
Toulouse, ' Franci j a, bal. 

7.—Amerikos konsulas žada 
duoti advokatą 29-niems 
amerikiečiams, kuriuos 
Franci jos valdžia suėmė, 
įtardama, kad jie važiavę 
Ispanijon kaipo savanoriai 
kariaut prieš fašistus. O jie 
sakosi esą tik šiaip turis
tai, keliautojai. Amerikos 
konsulas pripažįsta, jog 
Franci jos vyriausybė netu
ri tikrų įrodymų, kad šie 
amerikiečiai vyko karan 
prieš Ispanijos fašistus.

(Vakar “Laisvėje” buvo 
pranešta, jog tarp sulaiky
tų amerikiečių Francijoj 
yra keturi lietuviai jaunuo
liai. Dabar patirta, kad jų 
ten yra penki.)

žurnalą, ir širdingiausiai sutin
ku su jūsų idėja ir redakcine 
pakraipa.”

Reikalinga iš visų parama 
pradžiai šio žurnalo. Kas kiek 
galite, paremkite prenumerato
mis ir aukomis.

Baskai Pasitiki Savo Jėgomis 
prieš Fašistus

Madrid. — Ispanijos pro
vincijos Asturijos general
gubernatorius bal. 6 d. pa
siūlė Baskų milicijai Bilbao 
fronte 35,000 kareivių tal
kon prieš fašistus. Baskų 
vyriausybė padėkojo ir sy
kiu pranešė, jog pasitiki da
bartinėmis savo jėgomis nu
galėt fašistus tame fronte.

Japonai Kalba apie Su
sitarimą su Sovietais
Tokio. — Japonijos karo’ 

ministeris gen. G. Sugiyama 
pasikalbėjime su kitais aug- 
štais karininkais kalbėjo, 
kad būtų pageidaujama 
siaurinti ginklavimąsi Toli
muose Rytuose, “jei” gali
ma būtų susitart su Sovie
tais taip, jog būtų sulygin
tos abiejų šalių karinės jė
gos toj srity j.

Pernykščias J a p o n ijos 
bandymas suskaidyt Chini- 
ją nedavė Japonijos imperi
alistam tokių vaisių, kaip 
jie tikėjosi. O iš 'jų sutar
ties sų Hitleriu “prieš ko
munizmą” Japonija susilau
kė daugiau žalos negu nau
dos. Nes Sovietų Sąjunga 
del to susiaurino pardavi
nėjimą Japonijai reikalingų 
medžiagų.

ISPANŲ FAŠISTŲ OFI-
CIERIAI ŠAUDO BADAU

JANČIUS KAREIVIUS

Anau j ar, Ispanija.—Liau- 
diečių apsupti fašistų ka
reiviai ir nekariškiai vyrai, 
moterys ir vaikai ant EI 
Cabezo kalno pietinėj Ispa
nijoj laipsniškai badu gaiš
ta. Jie kartotinai veržėsi 
nužengti nuo kalno ir pa
siduoti liaudiečiams; bet fa
šistų oficieriai tokius šaudo 
ir kruvinai terorizuoja. Tas 
kalnas jau aštuonis mėne
sius apsuptas liaudiečių iš 
visų pusių.

Naujas Sovietų Susisiekimų 
Komisaras Gen. Chalepski
Maskva. — Sovietų pašto, 

telegrafo, telefonų ir radio 
komisaru tapo paskirtas ge
nerolas I. A. Chalepski vie
toj pašalinto Jagodos.

Chalepski yra sibirietis; 
siuvėjo sūnus, seniau buvęs 
telegrafistu. 1918 metais 
jis liuosnoriu įstojo į Rau
donąją Gvardiją kovai prieš 
k o n t r - r evoliucionierius. 
1936 m. buvo paskirtas gal
va ginklavimo Raudonosios 
Armijos ir kaipo toks pasi
žymėjo dideliu darbštumu 
ir gabumais.

Gen. Chalepski andai lan
kėsi ir Amerikoj; matėsi su 
augštkis karininkais ir pra
monininkais. Užsieniniai 
karo žinovai turi augštą 
nuomonę apie Chalepskio 
gabumus.

Sovietiniai Lėktuvai 
Atmuša Fašistus Šiau

rinėje Ispanijoje
PIRMAME SUSIDŪRIME NUKIRTO 2 FAŠISTŲ OR

LAIVIU; BASKAI GAVO SOVIETINIŲ TANKŲ 
___ L
Liaudies milicija ginasi su 
neapsakomu pasiryžimu.

FAŠISTŲ PRANEŠIMAI
Vitoria, Ispanija, bal. 7.- 

Fašistai skelbia, kad jiem 
telieka 16 mylių iki Bilbao, 
Baskų provincijos sostinės, 
šiaurėje prie jūros. (Iš to 
matyt, jog fašistai per porą 
dienų nepasivarė arčiau 
Bilbao.)

Pagal fašistų pranešimus, 
tai liaudies milicija Baskų 
fronte gavus krovinį ginklų 
iš Lenkijos.

Fašistai sako, kad mū
šiuose toj srity j iki šiol jie 
nukovę, sužeidę bei paėmę 
nelaisvėn 10,000 liaudiečių. 
Patys fašistų komandieriai, 
tačiau, pripažįsta, jog liau
dies frontas čia “dar anaip
tol nesugniužo.”

SOVIETINIAI TANKAI
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos fašistai Baskų fronte 
daugiausia naudoja naują
sias kanuoles iš Vokietijos 
ir bombinius orlaivius iš 
Italijos.

Pranešama, kad bal. 6 d. 
dar pirmą sykį atvyko keli 
sovietiniai tankai talkon 
liaudies milicijai prieš ata
kuojančius fašistus Baskų 
fronte.

Bilbao, Ispanija. — Dar 
pirmą kartą į Baskų frontą, 
šiaurinėn Ispanijon, atskri
do būrys,-greitųjų sovieti
nių lėktuvų pagelbėt liaudie
čiams atmušt ispanų fašis
tus ir nazius. Ir šie lėktuvai 
tuoj pasitarnavo liaudie
čiams, kad tapo sulaikytas 
fašistų žygiavimas pirmyn, 
kaip praneša bevielinis te- 
telegrafas N. Y. Times’ui 
(bal. 7 d. laidoj).

Fašistų gen. Molos armija 
vėl šturmingai puolė respub
likos gynėjus tarp Gorbea 
kalno ir Puerta de Dima 
ir buvo pasivarius kiek pir
myn, bet respublikiečiai 
juos atgal atmušė.

Vėliau fašistai su Italijos 
lėktuvais priekyje išnaujo 
du sykiu atakavo respubli- 
kiečius. Bet čia priešus pa
sitiko sovietiniai lėktuvai 
ir tuoj nukirto žemyn du 
fašistų orlaiviu, kurie kris
dami užsidegė.

Tuo būdu liaudiečiai atsi
laikė ir net atgriebė tūlas 
pozicijas iš fašistų Puerto 
de Dima srityje.

Bal. 7 d. fašistai vėl štur
mu užpuolė liaudiečius, no
rėdami prasimušti į Duran
go, 20,000 gyventojų mies
tą; bet jiems' vis dar lieka 
4-5 mylios iki Durango.

Mirė Dainininkas-Muzikas M. Petrauskas
Kaune mirė žinomas kom- 

pozitorius-dainininkas Mi
kas Petrauskas, kaip prane
ša Lietuvos laikraščiai. Jis 
buvo apie 64 metų amžiaus.

Petrauskas, gyvendamas 
Amerikoj, ypač pirmesniais 
laikais, rodė palankumo so- 
cialistiniai-pažangiam judė
jimui. Jis vadovavo ir mū
sų darbininkiškiems cho
rams Montelloj ir Law
rence, Mass.

M. Petrauskas sutaisė 
“Trimitą,” r e v o 1 i u cinių,

Vermonto {statymas prieš 
Sėdėjimo Streikus

Montpelier, Vermont. — 
Šios valstijos seimelis išlei
do įstatymą, kuris 'aštriai 
uždraudžia sėdėjimo strei
kus ir reikalauja baust iki 
2 metų kalėjimo ir $1,000 
piniginės baudos streikie- 
riam sėdėtojam.

Bal. 7 d. gubernatorius 
Aiken nelabai norįs pasira
šyt tokį seimelio nutarimą; 
bet jeigu jis ir nepasirašys, 
tai pagal Vermonto konsti
tuciją tarimas taps įstaty
mu bėgyje penkių dienų. .

Mexico City.—Per kivir- 
čius laike rinkimų balsavi
mų Zinancatepee kaime 
po užmušta 5 piliečiai.

ta-

darbininkiškų ir liaudiškų 
dainų rinkinį, kurį išleido 
senoji Lietuvių Socialistų 
Sąjunga. Jis pirmas pritai
kė ir Internacionalo muzi
ką lietuvių kalbai.

Petrauskas buvo “dzū
kas,” gimęs Palūžėję. Iš 
jaunystės vargonininkavo, 
paskui išėjo augštąjį muzi
kos mokslą Petrapilio‘Kon
servatorijoj.

Velionio kūnas 24 d. tapo 
išvežtas iš Kauno į Dusme- 
nis, Trakų apskrity j, ir ten 
palaidotas greta tėvų.

Vidujinė Mongolija Bruzda 
Prieš Japonijos Politiką
Peiping, Chinija. — Vidu

jinės Mongolijos gyventojai 
vis aiškiau linksta prie Iš
laukinės Mongolijos Liau
dies Respublikos. Dalyj vi
dujinės Mongolijos šiurkš
čiai šeimininkauja Japoftija 
su savo chiniškais pastum
dėliais. Išlaukinė Mongoli
ja, kaipo liaudiškas kraštas, 
gyvena artimuose draugiš
kuose santikiuose su Sovie
tų Sąjunga.

Washington.—šimtas de- 
mokratų kongreso atstovų 
reikalauja paskirt $2,000,- 
000,000 pašalpiniams dar
bams 1938 m.

SSRS Priima Vaikus, Pabė
gusius nuo Ispanų Fašistų

Valencia, Ispanija. — Pil
nas laivas Ispanijos respu
blikos vaikų bal. 6 d. atplau
kė į Krymą, Sovietų Sąjun
goj. Ten sovietinė vyriau
sybė juos laikys ir aprūpins. 
Tai vaikai, kurie buvo pabė
gę su tėvais į respublikos 
didmiesčius iš miestelių ir 
kaimų nuo ateinančių fašis-

Liaudiečių Laimėjimai 
Cordoba Fronte

Madrid, bal. 7.—Ispanijos 
valdžios armija stumia fa
šistus atgal nuo La Granju- 
elos linkui Fuenteovejuna 
palei vieškelį, pereinantį 
per Penarroyą ir vedantį į 
Cordobą. Manoma, kad fa
šistai turės apleisti ir Pe
narroyą su turtingomis ka
syklomis.

Per dabartinę ofepsyvą 
liaudies armija iki šiol nu
žygiavo pirmyn jau 37 my
lias Cordobos fronte.

EXTRA!
Nazių Laivai Kaipo Ispani

jos Fašistų šnipai

Lisbon, Portugalija, bal. 
7.—-Ispanijos liaudiečiai nu- 
tėmijo, jog Vokietijos karo 
laivai sekioja liaudies val
džios karinius laivus ir duo
da fašistams šnipiškus pra
nešimus apie juos.

Ispanų Respublikiečiai Kal
ne Nukbvė 400 Fašistų ir 

Suėmė 300

Madrid, bal. 7.—Liaudie
čiai šturmu išmušė fašistus 
iš Chimorra kalno, Cordo
bos provincijoj, privertė 
priešus galvatrūkčiais bėg
ti ir suėmė 300 fašistų į ne
laisvę. Valdžios milicijai te
lieka pusketvirtos mylios 
pasiekt Villahartą, svarbų 
centrą fašistų susisiekimų.

Chimorra kalno kovoj ta
po užmušta 400 fašistų.

Pranešama, kad fašistai 
jau bėga iš Villahartos.

Bebėgdamas Užsimušė 
šistų Karininkas

Fa-

Febus žinių agentūra pra
neša, jog nuo valdžios lėk
tuvų bebėgdamas automobi
lyj užsimušė vyresnysis fa
šistų oficierius Guillerimo 
Garcio.

Bilbao Fronte Fašistai 
Pasigrūmę Pirmyn

Hendaye, Franc., bal. 7. 
—Iš fašistų šaltinių prane
šama, kad jie užėmę Ochan- 
diano miestelį ir pažengę 
3 mylias pirmyn Baskų 
fronte, šiaurėje. Sakoma,

Roma. — “Tribūna” ir ki
ti Italijos , fašistų laikraš
čiai rėkia, kad, girdi, Fran- 
cija nevykdo bepusiškumo 
sutarties ir per savo sieną 
praleidžia ginklus ir kitokią 
karinę pagelbą Ispanijos 
valdžiai. Mussolinio spau
da apšaukia Franci jos poli
tiką “veidmainiška” ir gra
sina, kad Italija, todėl, “gal 
turėsianti” atsimest nuo be
pusiškumo tarptautinės ko
misijos.

“Corriere Padano” kalti
na Franci]ą, kad jinai no
rinti sutelkt demokratines- 
“socialistines” šalis karan 
prieš Italiją ir Vokietija.

Mussoliniečių laikraščiai 
piktai atakuoja Angliją 
kaip “dviveidę,” bet taipgi 
fašistų priešininkę.

Kalbama, kad vėl Romon 
atvyksiąs Hitlerio karinio 
orlaivyno ministeris gene* 
rolas Wm. Goering tartis 
su Mussoliniu, kas daryt, 
kad fašistams pradėjo taip 
nesisekt Ispanijoj. Mussoli- 
niečiai šnekasi, kad reikėtų 
pasiųst kur kas stipresnę 
paramą Ispanijos fašistams, 
nes antraip jie pralaimės.

LAIVYNO LĖKTUVŲ NE
LAIMĖJ ŽUVO 4

San Diego, Calif.—Vienas 
į kitą susikūlė ore du Ame
rikos kariniai lėktuvai-bom- 
bininkai, už 40 mylių nuo 
pakraščio. Žuvo du oficie
riai ir du mechanikai. Lėk
tuvai dalyvavo karo laivy
no manevruose.

Fašistą Lakūnai Bom
bardavo Anglą Laivą
Valencia, Ispanija, bal. 7. 

Komandierius Anglijos ka
ro laivo - draskūno “Gal
iant” pasiuntė savo valdžiai 
oficiali skunda, kad Ispani
jos fašistų lėktuvai dviem 
atvejais bombardavo tą An
glų laivą, ties Majorca sa
la, Viduržemio Jūroj. Vie
nu atveju fašistai numetė 6 
bombas, taikydami i jį. An
glijos laivas priešlėktuvinė
mis savo kanuolėmis šalin 
nuvijo užpuolanti lėktuvą. 
Bet po 3 valandų jau du 
fašistų lėktuvai atlėkė bom- 
barduot Anglų laivą ir nu
metė 9 bombas. Laivo ka
nuoles ir vėl nuvijo fašistų 
orlaivius. Nė viena jų bom
ba nepataikė į laivą.

Dabar Anglija pasiuntė 
kitą karinį laiva “Garland” 
j fašistu uostą Palmą, Ma
jorca saloje.

jog fašistai randasi jau už 
19 mylių nuo Bilbao.

Salamanca, Ispanija, bal. 
7.—Fašistų generolas Molą 
skelbiasi, kad Baskų fronte, 
šiaurėje, pagrobęs nuo liau- 
diečių 1.500 rankinių gra
natų, 150.000 šautuvinių 
kulkų, 1,500 kanuolių šovi
nių ir kelias kanuoles.
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metų nuo dienos, kurią Jungtinių Valsti
jų prezidentas W. Wilsonas, Kongresas 
ir Senatas paskelbė kaizerinei Vokietijai 
karą. Tai buvo 6 d. balandžio, 1917 me
tais. Karas buvo paskelbtas vadovau
jantis tuomi, kad Vokietijos povandeni
nės valtys skandino pasažierinius ir pre
kybinius laivus be persergėjimo ir juose, 
kaip “Lusitania,” žuvo nemažai ameri
kiečių. Tiesa, kad Vokietijos imperialis
tai žiauriausiai elgėsi, kad tik išlaimė- 
jus karą, bet Amerikos įsivėlimas į ka
rą nebuvo vyriausiai iš žmoniškumo su
metimų.

Vyriausia priežastis buvo, kad laike 
imperialistinio karo iš Amerikos talkinin
kai (Francija, Anglija, Italija ir kitos 
šalys) daug prisiskolino pinigų, imdami 
čia kreditan kanuoles, amuniciją ir viso
kius ginklus. 1917 metais Rusijos liau
dis nuvertė carą, talkininkai ir Ameri
kos imperialistai jautė, kad Rusija išeis 
iš karo. Iš to galėjo daug sutvirtėti Vo- 

■ kietija ir laimėti karą. O jeigu ji būtų 
laimėjusi karą, tai aišku kaip diena, kad 
Amerikos bankieriai ir amunicijos ga
mintojai nebūtų galėję atgauti skolų iš 
Anglijos, Franci jos, Italijos ir kitų, nes 
jos būtų buvusios apkrautos Vokietijos 
naudai karo kontribucijomis. Daugiau: 
Amerika matė didesnį pavojų prekybai iš 
Vokietijos kapitalistų, negu iš talkinin
kų. Tas vyriausiai ir pastūmėjo Ameri
kos bankierius ir industrijos karalius į 
talkininkų pusę, o Washington© valdžia 
tik išpildė jų reikalavimą.

Karas buvo paskelbtas. Karo metu 
užviešpatavo karinė cenzūra ir prasidėjo 
puolimas ant demokratinių teisių. Užda- 
re daug laikraščių, tarp kurių buvo ir 
lietuvių “Kova,” ir “Naujoji Gadynė.” 
Įvedė šalyje verstiną kareiviavimą.

L Nuo karo paskelbimo iki pertaikos, 11 
d. lapkričio, 1918 metų, Amerikos valdžia 
-buvo sumobilizavus 4,800,000 vyrų karui. 
Iš -jų net 2,086,000 buvo nuvežti Franci- 
jon, kur nuo žaizdų ir ligų mirė 244,086 
žmonės.

Karo reikalams buvo išleista $25,729,- 
000,000. Užgulė ant šalies žmonių kari
nių taksų našta. Ir dabar kiekvienais 
metais pereito karo nuostoliai paauga 
^nt $1,000,000,000, įskaitant algas karo 
paliegėliams ir nuošimčius bankieriams.

— 7 Iki šių metų Jungt. Valstijų pereito ka
ro išlaidos jau pasiekė $46,000,000,000 
nuostolių. Šalies gyventojai moka tak
sus ant daugelio reikmenų, sukėlimui pi
nigų atmokėti bankieriams ir industri
niams karaliams.

Vokietija buvo sumušta, bet Jungt. 
Valstijų turčiai, palyginti, nedaug teat- 
gavo paskolų. Europos šalys sustojo mo
kėti, o Vokietija liovėsi skaitytis nugalė- 

• ta ir atsisakė duoti pergalėtojams karo 
kontribucijas.

Pereito karo metu buvo garsiai šaukta, 
kad karas vedamas “už demokratiją,” 
“už tautų išlaisvinimą.” Bet tai buvo tik 
žmonėms akių dūmimas. Demokratijos 
likučius bjauriausiai sutrypė kaizerinin- 
kai, sudarę dvidešimto šimtmečio barba
rų fašistų partiją ir priešakiu pasistatę 

./Hitlerį. Fašistinė Vokietija purvinais 
batais sutrypė Versalio sutarties mi- 
litarizmo apribavimo punktus. Su-

Įkaitinti Penki Fran- 
i cijos Fašistų Vadai

PARYŽIUŠ~bal. 6. — 
’ Teismas įkaitino Francijos 

fašistų galvą pulk, de la 
Rocque ir keturis kitus jų 
vadus, kad jie tik perdirbo 

v Savo senąją “Ugnies Kry-
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tartis, dėl kurios tiek kraujo pralieta, 
tiek gyvasčių išžudyta, tiek žmonių nu- 
teriota, tiek turto sunaikinta, paversta į 
popieros šmotą! Nei Franci jos, nei 
Amerikos, nei Anglijos demokratija ne
pastojo fašistų naujam apsiginklavimui 
kelio.

Ir dabar, kada Vokietijos ir Italijos fa- 
. šizmas atvirai veda karą prieš Ispanijos 
liaudį, prieš tos šalies demokratiją, tai 
Franci jos, Amerikos ir Anglijos demok
ratija ne tik negelbėja Ispanijos liau
džiai, bet net prieš liaudies legališką val
džią paskelbė bjauriausią ir istorijoj ne
girdėtą blokadą. Kai Italijos fašizmas 
vergė Ethiopiją, tai toji pati demokrati
ja taip jau žiūrėjo pro pirštus.

Dvidešimts metų karo paskelbimo su
kaktį Amerikos imperialistai minėjo nau
jais karui prisirengimais. New Yorke 
parodavo patriotinės organizacijos ir 
22,000 kareivių. Imperialistai būdavo ja- 
si virš 100 naujų karo laivų, daug karo 
lėktuvų; gaminasi tankus, kanuoles ir 
kitus žudymo įrankius. Vėl ruošia milio- 
nus jaunuolių paversti į kanuolių mėsą 
už kapitalistų reikalus, už rinkas ir pel
nus!

Amerikos darbo žmonės, visi laisvę 
mylį žmonės pareikš galingą savo žodį 
prieš karą ir fašizmą šių metų Pirmosios 
Gegužės masinėse demonstracijose. Prie 
jų visi turime ruoštis energiškai ir grei
tai.

Kaltina F r and ja
Italijos fašistai neriasi iš kailio dėlto, 

kad jų armija Ispanijoj tapo sumušta. 
Mussolinis, pasiutimo apimtas, nori mes
ti visas karo jėgas prieš Ispanijos liaudį. 
Jis savo laikraštyj “Giornale d’Italia” iš
kėlė apkaltinimus prieš Franci ją, būk ji 
praleidžianti į Ispaniją orlaivius, šautu
vus, amuniciją ir kitus ginklus. Sulyg tų 
apkaltinimų, Francija esą praleidus tarp 
1 ir 20 dd. kovo net 109 karo lėktuvus. 
Mussolinis grūmoja pasitraukimu iš Lon
dono Nesikišimo Komiteto ir atviru puo
limu Ispanijos liaudies.

Daugiau negu aišku, kad visi šie Mus- 
solinio išmislai yra melas, daromas patei
sinimui jo suplanuoto atviro karo prieš 
Ispanijos liaudį. Francijos valdžia ne 
tik neleidžia ginklų, bet, mūsų suprati
mu, net perdaug baimės apimta, nepra
leidžia ir kitų šalių savanorių, kurie nori 
pagelbėti Ispanijos žmonėms kovoje 
prieš fašizmą. Tik šiomis dienomis 
Francijos valdžia areštavo 29 Jungtinių 
Valstijų piliečius, jų tarpe kelis lietuvius, 
kurie, sakoma, norėję vykti į Ispaniją. 
Aišku, kad jeigu ji net kitų šalių sava
norius nepraleidžia, tai nėra ko ir kalbėti 
apie praleidimą ginklų.

Gerai Sekasi Sovietams
Pirmadienį į New Yorko prieplauką 

“Queen Mary” laivu pribuvo iš Sov. Są
jungos Jungtinių Valstijų ambasadorius 
J. E. Davies ir jo žmona. Po trumpo pa- 
viešėjimo Amerikoj, jis vėl grįš atgal į 
Sovietų šalį eiti savo pareigas.

Pasikalbėjime su korespondentais pa
reiškė, kad Sovietų Sąjungoje plačiai va- 

. žinėjo, matė daug plieno, geležies fabri
kų, anglies kasyklų, vandens elektrai ga
minti stočių ir kitokių įmonių ir jos ge
rai veikia. Jo supratimu, Sovietų darbi
ninkai dar nėra taip išsilavinę, kaip Am
erikos.

Jis sakė, kad visoj Europoj žmonės bi
jo karo. Sovietų Sąjunga ypatingai ne
nori karo, nes tas sutrukdytų šalies įvai
rius budavojimo darbus. Jis toliau pa
reiškė, kad Sovietų Sąjunga yra kaip ko
kia didelė laboratorija, kur viskas gami
nama, tyrinėjama, ihokinamasi.

Ponas Davies pareiškė Sov. Sąjungos 
žmones esant draugiškais, gerais; jie 
atrodo gražiai apsirengę. -Sako, ypatin
gai daug moterų jau madingai rengiasi.

Atsiminkim: šitaip kalba ne Sovietų 
Sąjungos ambasadorius Amerikoj, bet 
Amerikos ambasadorius Sovietų Sąjun

goj!

i

žiaus” pusiau-karišką or
ganizaciją į naują, vadina
mą “Socialę Partiją,” bet 
tęsia tą pačią veiklą, kaip ir 
pirmiau. “Ugnies Kryžius,” 
buvo uždarytas pagal seimo 
nutarimą.

Fašistų komandierius de 
la Rocque grąsindamas gi
riasi, kad turįs “Socialėj

Partijoj” 2,000,000 narių ir 
jie taip lengvai nepasiduo
sią.

Puikus Susirūpinimas Savo 
Dienraščio Reikalais

Gražių atsiliepimų girdi
me į pranešimus apie dien
raščio “Laisves” reikalus. 
Draugai pasirįžę atmųšt 
kainų kilimus, išlaikyt savo 
dienraštį nepaisant visko. 
Štai laiškelis iš antros pusės 
šalies, iš Charleston, South 
Carolina:

“Gerbiamieji’ Aš čia 
šautuose bebūdama su
sitaupiau $50, o kadan
gi aš jau senai rengiausi 
pasipirkt “Laisves” Še
rą ir patapt “Laisvės” 
leidėja bei savininke, 
tai dabar dinktelėjo 
man mintis į galvą, kad 
ilgiau nelaukt, bet tuo- 
jaus atlikt tą reikalą, 
prie kurio jau nuo se
nai rengiuosi. Kad at
silygint už tą savo ne
rangumą ir sykiu pa- 
remt mūsų darbinin
kišką dienraštį, bran
giąją “Laisvę,” palin- 
kėt jai kuo didžiausio 
pasisekimo, šviest dar
bininkus ir vest juos 
prie galutino išsiliuo- 
savimo, nutariau pa
siųst $55.25, kuriuos 
prašau padalint seka
mai: Už $50.00 išrašy
kite man ‘Laisvės’ Še
rų, pageidauju, kad visi 
būtų vienam certifika- 
te, $1 aukoju Ispanijos 
kovotojam, $1 Liet, po
litiniam kaliniam, $2 
pasveikinimas ‘Laisves’ 

Bendrovės Suvažiavi
mui, o už $1.25 prašau 
pasiųst ‘ Laisvės’ Ban- 
kieto bilietą drg. S. G. 
Paulauskui... Draugiš
kai, Ona V. Kvedariu- 
tė.”
Ar bereikia aiškesnio su

pratimo savo klasės reikalų 
ir mokėjimo įvertint darbi
ninkiškos spaudos?! Šis 
drg. Kvedariutės atsiliepi
mas tuo svarbiu momentu, 
kada kilimas kainų slegia 
mūsų dienraštį, , turėtų su
judini ir uždegt entuziaz
mu kiekvieną ' darbininkų 
judėjimo rėmėją, kiekvieną 
laisvės mylėtoją ir rėmėją!

Pereitą šeštadienį apsi
lankė “Laisvės” raštinėje 
draugas Charles Ruck, iš 
Bay Terrace, N. Y. Priėjęs 
prie langelio prašneka:

“Aš užsimoku už dien
raštį ‘Laisvę’ dviem me
tam $11.00. ‘Laisvės’ su
važiavimą sveikinu su 
$2.00, Ispanijos kovoto
jam aukoju $2.00, Agi
tacijos Fondui $1.00 ir 
“Daily Workeriui” $1.” 
Tai ne pirmas toks gra

žus pasirodymas drg. Ruck 
su parama dienraščiui “Lai
svei” ir kitiems darbininkų 
klasės reikalams. Kas antri 
metai jis atsilanko į “Lais
vę”, gausiai apdovanoja 
dienraštį ir paskiria kitiems 
reikalams neskūpaudamas.

Brooklynietis drg. Lisau- 
, skas, sekmadienio ryte už
ėjo į dienraščio raštinę, už
simokėjo už dienraštį pre
numeratą ir paaukojo $1.00 
atsilaikymui prieš kylančias 
kainas.

• Oslo, Norvegija. — Šalies 
seimo pirmininkas padova
nojo didelį alinį uzboną 
naujagimiui Norvegijos ka
ralaičiui Haraldui. Už tai 
gauna kritikos.

Štai dar vienas puikiai 
skambąs laiškelis iš Taco
ma, Wash.

“R. Mizara—Drauge: 
Jūsų laiškelį ir knygą 
‘Bešvintantis Rytas’ 
apturėjau, širdi n g a i 
ačiū, šiuomi siunčiu 
$12.00, kuriuos malonė

kite padalinti sekamai.

Atnaujint ‘Laisvės’ pre
numeratą $5.50, Ispani
jos kovotojams $3.00, 
‘Daily Workeriui’ $1.00, 
pasveikinimas ‘Laisvės’ 
šėrininkų suvažiavimo 
$2.00 ir presui 50c. 
Draugiškai, S. Maczė- 
nas.”
Širdingai dėka v o j a m e 

draugams, kurių žodžiai 
augščiau atspausdinti ir ti
kimės, kad skaitlingoji dar
bininkų visuomenė paseks 
juos su parama ir rūpestin
gumu savo klasės reikalam.

“Laisvės” suvažiavimas ir 
bankietas bus sekantį sek
madienį, 11 d. balandžio- 
April, Grand Paradise Sve
tainėj, Brooklyne. Kiekvie
nas dalininkas privalo da- 
lyvaut suvažiavime, kiekvie
nas velijantis “Laisvei” pa
silaikyt ir platintis privalo 
įsigyti šėrą, būt jos leidėju 
ir savininku. P. Buknys.

P. S. Dar kartą norime 
priminti, jog svečiai (nešė- 
rininkai) bus mielai priima
mi į suvažiavimą. Kurie ne
sate dar šėrininkais ir neiš
galite šiuom tarpu jais pa
tapti, o norėtumėte matyti, 
kaip suvažiavimas svarstys 
“L.” reikalus, prašome daly
vauti suvažiavime, kaipo 
svečius. P. B.

John L. Rice
Gydytojas, Sveikatos Komi- 

sijonierius New Yorko Miesto.
Paprastas žmogus visai ne

kreipia atydos, kokią svarbią 
rolę miegas lošia mūsų gyve
nime. Mažai težino, kad. jie 
ilginus gali apsieiti be maisto, 
negu be miego.

Laboratoriški bandymai pa
rodo, kad miego stogą užmu
ša gyvulius greičiaus, negu 
maisto stoka. Ir studijavimas 
žmogau^ kūno parodo tas pa
čias pasekmes.

Tai del tos priežasties gydy
tojai ir viešos sveikatos vedė
jai vis kalba apie reikalingu
mą aštuonių valandų miego kas 
nakt ir jie pabrėžia, kodėl kiek
vienas išmintingas žmogus 
privalo prie šito sveikatos rei
kalavimo prisilaikyti. Mes visi 
žinome, kad kaip tik nors vie
ną vakarą neišmiegame pilną 
skaitlių Valandų, sekančią die
ną jau ne taip gerai jaučia
mės. Bet mes galime apleisti 
vieną valgį į dieną ir nejausi
me jokio nesmagumo. •

Drūčiai sergantis ligonis pa
prastai negali miegoti, bet 
kaip tik jis pradeda sveikti, 
tai jis miega ilgai ir giliai. Tas 
ligoje yra geras ženklas, nes 
miegant žmogaus kūnas pilnai 
pasiilsi ir gauna progą pa
sveikti ir išnaujo atsistatyti, 
šitas atsistatymas vadinasi 
“metabolism” ir nuolat įvyks
ta mūsų kūne. Ir daugumas to 
atnaujinimo atliktas, kuomet 
mes miegame, kada kūnas ir 
organai visai neįtempti.

Apart miego, poilsis prisi
deda prie geresnės sveikatos. 
Visi turėtų stengtis ant kiek 
nors pailsėti per dieną ir va
kare. Kelių minutų pailsėji
mas ryte, vidurdienį, po piet 
ir po vakarienės irgi suramins 
įtęmptus muskulus, nervus ir 
kūno organus. Jeigu galima, 
užmirškite nors ant trumpo 
laiko savo vargus ir biznio bė- 

| d as, ir pabandykite nors per 
kelias minutas į dieną visai nei 
nemislyti.

žmogus irgi reikalauja ko
kios nors permainos vakarais, 
tos permainos irgi prisideda 
prie geresnės sveikatos, ar tai 
bus skaitymas, lošimas kortų, 

krutamieji paveikslai, ar pan. 
Tas viskas mus veda prie kitų 
žmonių, pasidalinimo naujų 
minčių, gauname naujų idėjų, 
apie įvairiausius dalykus kal
bame. Kartais jie verčia žmo
gų gardžiai pasijuokti, kas ir
gi būtinai reikalinga sveikatai. 
Bėda su daugybe žmonių yra 
—jie neužtektinai juokiasi.

LIETUVOS ŽINIOS
ROKIŠKIS

Vogė Mokyklos Statybos 
Lentas

Ragelių mok. statybai į Ra
gelius buvo suvežta medžių, iš 
jų išpjautos lentos, kurios ten 
pat ant lauko sukrautos. Šie
met buvo pastebėta, kad len
tos vagiamos.

Vasario 21 d. du Ragelių 
bažnytkaimio vyrukai sugavo 
pil. G. su žmona vagiant len
tas. Tada buvo padaryta kra
ta ir pas Ragelių gyv. K., pas 
kurį atrasta dingę pieninės 
langai ir rąstai. Abiems vagi
liams surašyti protokolai.

UTENA

Keturiolikos Metų Vagilius, 
Pavogęs 5 Arklius, Dabar 

Pagautas Vogtu Arkliu
Gimnazijos Malkas 

Vagiant.
Kovo 4 d. Biliakiemio kai

mo gyv. Vilūnas Antanas, at
važiavęs Utenon, pririšo arklį 
netoli gimnazijos. Atlikęs rei
kalus ir norėdamas važiuoti 
namo, jis neberado arklio. 
Tuomet jis pranėšė policijai.

Naktį iš 4 į 5 d. 14 m. Kun- 
čiūnas Algirdas buvo su
gautas vagiant gimnazijos 
malkas. Jis buvo pasikinkęs 
tą arklį. Kvočiant išaiškinta, 
kad anksčiau pavogęs keturįus 
arklius. Kunčiūnas taip pat 
pavogė ir Vilūno arklį ir pa
slėpė jį miške, kur buvo priri
šęs prie medžio. Naktį jis at-

. DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

NARIO ĮDEGIMAS

Drauge daktare, malonėkite 
ir man suteikti kokį patarimą 
mano ligoje.

Aš esu moteris 30 metų 
amžiaus, sveriu 152 svaru, vi
dutinio ūgio. Turiu nesma
gumų su savo kojom. Didžių
jų pirštų nariai sutinsta ir 
taip labai skauda, kad net 
paeit neduoda. Dešinė koja 
aršiausia. Ten apie didįjį pirš
tą taip sutinsta, taip skauda, 
kad negaliu pastovėti, nega
liu vaikščioti nei batų apsi
auti.

Aš nemyliu taip ant vietos 
sėdėti. Norėčiau vaikštinėti, 
dirbinėt, bet ką gi aš galiu 
padaryt su tais kojų pirštais. 
Patarkite man per “Laisvę”: 
aš ją skaitau kas diena.

ATSAKYMAS

Jums, drauge, yra tų di
džiųjų pirštų narių įdegimas— 
arthritis. Tas įdegimas gali 
būti paprasto reumatinio pa
ėjimo, kaip vietinis reumatiz
mas. Arba gali būti truputį 
skirtingo paėjimo, nuo tam 
tikrų mitimo trūkumų,—gali 
tai būjti podagra-gout.

Veikiausia jums ir yra po
dagra. Podagra paprastai ir 
apsireiškia didžiajame kojos 
piršte, kaip kad ir jūsų.

Podagra žmogui pasidaro 
nuo sunkių valgių, nuo riebių 
valgių, nuo pakartotino persi
valgymo, o ypač kai menkai 
tegauni išsimankštyti, nusisė- 
di, nedirbi fizinio darbo.

Jūs, dėl viso ko, galėtute 

važiavo miestan ir pradėjo 
krautis į vežimą gimnazijos 
malkas. Jį sugavo jau antrą 
vežimą bekraunant. Malkas 
jis vežė miškan, kur, manoma, 
būtų pardavęs. Jį užklupo 
gimnazijos sargas. Jaunas va
gilius suimtas ir nepebalei- 
džiamas: bus siunčiamas ne
pilnamečių nusikaltėlių įstai
gon.)

Palubinskas Pabėgęs į Ispa
niją

Įtariamasis Veliuonos poli
cininko Kvalitos nužudymu 
pil. Palubinskas, pernai va
sarą pradėtas jieškoti publi
kacijos keliu, esąs išvykęs į 
Ispaniją. Bet ar šis spėlioji
mas teisingas—įrodymų nėra. 
Taip tik kalbama.

Brangios Laidotuvės
KAUNAS. — Mirus sena

miesčio stambiam namų savi
ninkui, Panemunskiui, draugi
ja “Adath Jisrael”, kurios ži
nioje yra žydų kapinės, parei
kalavo už jo palaidojimą 27,- 
000 lt. ir taip pat dar 3,000 lt. 
velionies nedamokėtų už pa
laidojimą jo pirmosios žmo
nos. Palikuonys ilgai derėjosi 
ir pagaliau sutikta, kad už 
velionies palaidojimą imama 
10,000 lt., bet kartu turėjo 
būti tuoj sumokėta taip pat 
ir minėti 3,000 lt. Be to, laido
tuvės neįvyko, kol palikuonys 
medžiagiškai neaprūpino prieš 
laidotuves velionies paliktą 
antrą žmoną, kas taip pat kaš
tavo apie 15,000 lt.

ROOSEVELT. REIKA
LAUJA PALAIKYT CCC 

DARBŲ STOVYKLAS 
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas bal. 5 d. pa
tarė kongresui ir toliau pa
laikyt CCC pašalpinių dar
bų stovyklas jaunuoliams 
bedarbiams; bet sako, į tas 
stovyklas reikia priimt ne 
daugiau kaip 300,000 asme
nų. '

ant savęs padaryti ir tyrimėlį. 
O gi imkite kokią dieną sau 
gerokai prisivalgykite kokių 
riebių valgių—taukų, riebalų, 
lašinių, alyvų, su riebalais už
taisytų “patrovų”. Ir tą dieną 
patinginiaukite, žiūrėkit, kaip 
bus. Jeigu ant rytojaus pirš
tą labiau suėmė skaudėti, tai 
žinosite, kad jums yra tikrai 
podagra, o ne reumatizmas. 
Jęi piršto labiau neskauda, tai 
reumatizmas.

Matot, gydymas yra kiek 
skirtingas, jei turi podagrą. 
Tuomet patartina riebalų 
vengti, o vartoti pusėtinai 
daug miltinių valgių, krakmo
lų, saldžių daiktų—angliavan- 
džių, ir, žinoma, daug vaisių, 
daržovių. Po truputį liesos mė
sos, žuvų, pieniškų.

Labai jums naudinga būtų 
dijatermija — diathermy. Su 
dijatermijos mašina jums gy
dytojas ’ peršildinėtų skauda
mas vietas kas keletą dienų. 
Tatai prašalina įsisenėjusį įde
gimą, pataiso kraujo apytaką 
ir padeda greičiau pasveikti, 
gydo įdegtas, skaudamas vie
tas, dažnai net ir' tokias vie
tas, kurios reikėtų operuoti. 
Netik dijatermija. Jums nau
dinga būtų ir ultra-vijoletiniai 
spinduliai—ultra-violet rays. 
Jie teikia vitamino D (saulės 
šviesos vitamino), palaiko or
ganizme kalkes, tvirtina kau
lus, kremzles, nervus, raume
nis—visa ką.

Kai jau jums tuos pirštus 
kiek atleis, pradėkite dau
giau dirbinėt, mankštytis, vai
kščioti.




