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“9 Senių” Pavojus. 
Bijo Darbininkų Jėgos. 
Ginkluojasi Taikai? 
Karas Pralaimėtas.
Rašo S. BROOKLYNIETIS

—Yra neteisėta ir priešinga 
Amerikos konstitucijai nuo vie
nų imti, o kitiems duoti,—už- 
reiškė šalies Augščiausias Teis
mas, atmesdamas kongreso įs
tatymą AAA, išleistą lauko 
ūkio reikalams taisyti.

Toks Augščiausio Teismo 
nusistatymas gręsia visokiam 
bedarbių apdraudos įstatymui, 
kur reikalaujama, kad fabri
kantai bint kiek prisidėtų prie 
pensijų bedarbiams.

Devyni Augščiausio Teismo 
geniai, niekeno nerinkti, o tik 
prezidentų visam amžiui pa
skirti, sauvališkai carauja, ten
kindami vien siaurus kapitalis
tų reikalus.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green sako, 
gal reikėtų šalies konstituciją 
pataisyt taip, kad Augščiausias 
Teismas toliau neturėtų galios 
panaikinti darbo žmonėms nau
dingos įstatymus.

Bet Green bijo, kad, pradė
jus kovą del tokio konstitucijos 
pataisymo, galėtų plačiau išsi
vystyti judėjimas už Farmerių- 
Darbo Partijos įsteigimą.

Stambiausioj darbininkų or
ganizacijos “galva,” o bijo vi
sokios darbininkų politinės ga
lios!

Bet Federacijoj taip sparčiai 
auga masinės Darbo Partijos 
judėjimas, kad jokie Greenai 
nepajėgs jo parblokšti.

Prez. Rooseveltas savo kalboj 
kongrese pereitą penktadienį 
pasigyrė, kad jis daugiausia 
“pasitarnauja taikai,” tinkamai 
ginkluodamas Jungtines Valsti
jas.

New Yorko “Daily News” 
sveikina demokratą “taikos my
lėtoją” Rooseveltą, kad jis kur 
kas daugiau pasidarbavo Ame
rikai apginkluoti, negu buvę 
republikonai prezidentai Har
ding, Coolidge ir Hooveris.

Kad ir paprasčiausias žmo
gus supranta, jog ginkluoja
mas! karui, bet Rooseveltas 
jieško durnių, kuriems norėtų 
įkalbėti, būk jis ginkluojasi 
“taikai palaikyti.”

Italijos Komunistų Partija, 
turbūt, žino ką kalba, kuomet 
ji pareiškia, jog Mussolinio ka
ras Ethiopijoj jau prakištas.

Tai bus smūgis ne tik Musso- 
liniui, bet ir Hitlerio kariškai 
politikai. Pačioms nazių mi
nioms paaiškės, kad fašizmas 
su savo beprotiškomis avantiū
romis dar nereiškia laimėjimo.

Ar Dovanos Brunui R. 
Hauptmannui Gyvybę?
TRENTON, N. J. — New 

Jersey Valstijos bausmių 
dovanojimo komisija šį šeš
tadienį svarstys, ar dovanot 
gyvybę B. R. Hauptmannui, 
kuris yra nusmerktas mirti 
už lakūno Lindbergho vaiko 
pagrobimą ir nužudymą. 
Jeigu komisija atmes Haupt 
manno prašymą, jis bus nu
marintas elektros kėdėje ki
tą savaitę.

Italijos Fašistai Vadina 
Rooseveltą Diktatorium

ROMA.—Italijos fašistų 
laikraščiai u ž s i p u 1d inėja 
prezidentą Rooseveltą už jo 
kalbą, kur jis pasakė, kad 
fašistiniai diktatoriai yra 
didžiausi karų kurstytojai. 
Mussoliniški laikraščiai, iš 
savo puses, vadina ir Roose
veltą diktatorium, o jo kal
bą nelemtu pamokslu.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 
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Augščiausias Teismas 
Kirto Naujai Dalybai 
Smarkiausią Smūgį
6 BALSAIS PRIEŠ 3 TEISMAS PANAIKINO ŽEM

DIRBYSTĖS TVARKYMO ĮSTATYMĄ AAA

WASHINGTON, Sausio 6. 
—Jungtinių Valstijų Augš
čiausias Teismas šešių tei
sėjų balsais prieš tris ap
šaukė, kad AAA (Žemdir
bystės Tvarkymo Įstaty
mas) esąs priešingas šalies 
konstitucijai. Todėl jis ir 
lieka atmestas. Tai didžiau
sias smūgis likučiams Roo- 
sevelto Naujosios Dalybos.

Tą sprendimą Augščiau
sias Teismas padarė Hoosac 
audyklų korporacijos ape
liacijoj prieš mokėjimą val
džiai mokesčių, reikalauja
mų už perdirbimą bovelnos 
ir kitų lauko ūkio produk
tų į įvairius dirbinius. /

Tokiais mokesčiais Roose- 
velto valdžia atlygindavo 
dvarininkam ir farmeriam 
už palikimą neužsėtų lau
kų ir už naikinimą farmų 
produktų, idant likusius 
produktus jie galėtų bran
giau parduoti. Tais atlygi
nimais, kaip jau žinoma, 
daugiausia pasinaudodavo 
stambūs žemės savininkai 
ir bankai. Smulkiam far- 
meriui bei pusininkui daž
nai nieko netekdavo, nes 
valdžios primokėiimus jam 
pasiimdavo buožės ir ban
kai už skolas.

Savo sprendimą Augš
čiausias Teismas, be kitko, 
rėmė tokia filosofija, kad, 
girdi, esą neteisinga iš vie
nos gyventojų dalies (fab
rikantų) imti ir kitai da
liai (farmeriams) duoti.

Japonija Marina Kita
taučius Saly Žmones

GENEVA, sausio 6. — 
i Tautų Lygos mandatų ko
misijos protokolai rodo, kad 
Japonijos globojamose salo
se Yap ir Truk vietinių gy
ventojų miršta tris sykius 
daugiau negu ateivių iš Ja
ponijos. Tos salos po pa
saulinio karo buvo perves
tos Japonijos globom

Yra įtarimų, kad japonai 
tiksliai skleidžia girtybę 
tarp tenbuvių gyventojų ir 
perdaug juos kamuoja fos
fatų kasyklose ir cukrinėse 
plantacijose. Tuo būdu dau
giau miršta tų žmonių, negu 
naujų gema. Minimi proto
kolai rodo, kad tos salos ne
ša japonams labai didelių 
pelnų.

Japonija suvaržo keliau
tojų atsilankymą į Yap ir 
Truk salas, idant pašaliečiai 
nematytų, kaip japonai ten 
išnaudoja ir kankina vieti
nius gyventojus.

Reading. Pa. — Sausio 6 
d. galion įėjo nauia sociali
stinė miesto valdyba su ma
joru J. Henry Stump prie
kyje.
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DARBO FEDERACIJOS VADAI REIKALAUJA
APKARPYT AUGŠČIAUSIO TEISMO GALIA

UŽDRAUST TEISMUI NAIKINT KONGRESO IŠLEI
STUS ĮSTA TYMUS

ITALAI NUKOVĖ 150 
ETHIOPŲ PIETUOSE

DOLO, Ethiopija.—11 alų 
pranešimais, sausio 6 d., per 
dviejų dienų kovą krūmuo
se į žiemius nuo Dolo, pieti
niame fronte, tapo užmušta 
150 ethiopų ir tik vienas ita
las.

Buvę smarkių susirėmi
mų ir durtuvais ties Areri. 
Taigi keista, kad tik “vie
nas” italas žuvęs!

Ethiopai buvo apsupę vie
ną italų tanką, bet jį išgel
bėjo talkon atskubėję šar
vuoti automobiliai su kulka- 
svaidžiais.

Italai atėmę iš ethiopų 
stovyklą prie Ganale Doria 
upės, pietuose.

Susikirtimuose T e m bien 
srityj šiaurėj užmušta ketu
ri italų kareiviai ir vienas 
oficierius.

Ketvirtas Scottsboro 9 
Jaunuolių Teismas

DECATUR, Ala., Sausio 
6.—Eina jau ketvirtas teis
mas prieš devynis nieko ne
kaltus Scottsboro negrus 
jaunuolius. Jie pirmiau bu
vo nusmerkti mirt elektros 
kėdėj e. Tik Tarptautinis! 
Darbininkų Apsigynimas iri 
plačios masės juos iki šiol 
išgelbėjo nuo mirties.

Buvo laimėta apeliacija 
Augščiausiame Teisme, ku
ris pirmesnį nuosprendį pa
naikino todėl, kad Alaba- 
mos teismai neįsileido nei 
vieno negro į grand džiūrę. 
Tai kliūčiai apeit, todėl, 
teismininkai dabar pasirin
ko ir vieną “augštesnį” ne
grą į grand džiūrę. Jie 
stengėsi išanksto užsitik-1 
rint, kad jis balsuotų už tų 
nekaltų vyrukų nusmerki- 
mą.

_ Prieš juos buvo sudaryta 
sumoksiąs, būk jie užpuolę 
žaginti tavorinio traukinio 
vagone dvi baltas prostitu
tes.

Peru Italy Auksas Karui 
prieš Ethiopus

LIMA, Peru.—Per vadi
namos “tikėjimo dienos” 
ceremonijas italai ateiviai 
aukojo savo auksinius žie
dus ir kitus brangumynus, 
sudarydami $20,000 vertės 
karui prieš Ethiopiją. Cere
monijoms vadovavo pats 
Italijos valdžios atstovas.

Changsha, Chinija.—Nuo 
plaučių įdegimo mirė chinų 
mokslininkas Dr. V. K. 
Ting, žymus geologas ir 
švietėjas, 48 metų amžiaus.

WASHINGTON. — Ame
rikos Darbo F e d e r a cijos 
prezidentas Wm. Green sau
sio 6 d. pareiškė, jog Fede
racijos Taryba savo susirin
kime sausio 15 d. Miami, 
Floridoj, svarstys reikalą 
taip pataisyt Jungtinių Val
stijų konstituciją, kad Aug- 
ščiausias Teismas toliau ne
galėtų atmesti kongreso iš
leistus įstatymus, naudin
gus darbininkams bei far
meriams, kaip kad dabar 
tas teismas atmetė AAA 
žemdirbystės tvarkymo įs
tatymą.

Darbo Federacijos suva
žiavimas jau pernai spalio 
mėn. Atlantic City pasisa

MOTINA IŠROMIJO SAVO DUKTERĮ, IDANT
GALĖTŲ PAS1GLEMZT JOSIOS PALIKIMĄ

SAN FRANCISCO, Cal.- 
Anna Cooper Hewitt’aite, 
21 metų amžiaus, sausio 6 
d. patraukė teisman savo 
motiną tokiais kaltinimais: 
Motina padarė sumoksią su 
dviem gydytojais neva ap- 
endiko operaciją dukteriai 
daryti, bet ištikrųjų, kad 
jie išpjautų jos veislę. Taip 
ir tapo duktė išromyta.

Tėvas pirm mirsiant už
rašė dukteriai du trečdaliu 
savo paliekamo $10,000,000 
turto, jeigu duktė ištekės ir 
turės vaikų. Bet jeigu ji

Naujas Bedarbių ir 
Socialės Darbininkų 

Apdraudos Bilius
WASHINGTON. Sausio 6. 

—Senatorius L. J. Frazier 
iš North Dakotos įnešė se
natui Darbininkų Bedarbių 
Socialės Apdraudos suma
nymą, kuris bus žinomas 
vardu H. R. 3475.

Šis bilius yra panašus į 
pereitai kongreso sesijai 
įnešta Lundeen sumanymą 
H. R. 2827.

Dabartiniame senatoriaus 
Frazierio biliuje reikalauja
ma, kad šalies valdžia tuo- 
jaus paskirtų $5.000,000,000 
apdraudai bedarbių, nuse
nusių bei nesveikų darbi
ninkų, vargingųjų ūkininkų 
ir profesionalų. Jis skiria 
po $10 per savaitę kiekvie
nam bedarbiui ir dar po 
$3 kiekvienam užlaikomam 
bedarbio- šeimynos nariui.

Tam tikslui gauti pinigų 
biliaus įnešėjas reikalauja 
apdėti mokesčiais didžiuo
sius pelnus ir susikaupu
sius stambiuosius privati
nius bei korporacijų turtus.

Madrid, Sausio 7.— Ispa
nijos prezidentas Zamora 
uždarė seimą. Fašistai tel
kia savo jėgas.

kė už tokį šalies konstituci
jos pataisymą.

Sidney Hillman, Amalga- 
meitų Siuvėjų Unijos prezi
dentas, ir daugelis kitų uni
jų vadų žada remti senato
riaus Costigano pataisymą 
konstitucijai, kad Augščiau
sias Teismas neturėtų tei
sės paskelbti “priešingais 
konstitucijai” kongreso iš
leidžiamus įstatymus, nusta
tančius trumpesnes darbo 
valandas bei kitas geresnes 
sąlygas.

Kongresui yra įteikta ir 
keli kiti sumanymai apka- 
pot Augščiausiojo Teismo 
sauvalią.

neturės vaikų ,tai visas tur
tas pereis motinai.

Motina aiškina, kad duk
tė esanti silpnaprotė; tai 
buvę pavojus, kad ir jos 
vaikai būtų silpnapročiai; 
todėl jinai padarius dukte
riai tą “geradarystę.”

Duktė sako, kad motinai 
rūpėjo tik jos turtas pasi
grobt, kuomet ji negalės 
turėt vaikų. Duktė stato iš 
savo pusės daktarus liudy
tojus, kad ji esanti sveiko 
proto.

Italijos Komunistai 
Šaukia Nuverst Mus

solinio Diktatūrą
Italijos Komunistų Parti

ja (slapta) gruodžio 21 d. 
1935 m.) išleido atsišauki
mą į darbo žmones, kad 
sukiltų ir nuverstų fašistų 
diktatūrą, kuri užsienyje 
skerdžia ethiopus, o namie 
badu marina plačiąsias žmo 
nių minias.

“Karas jau pralaimėtas,” 
sako italų Kom. Partija: 
“Diplomatiniai, ekonominiai 
ir kariniai planai, kuriais 
jis buvo paremtas, parodo, 
kad jis išanksto buvo pra
kištas.”

Italijos Komunistų Parti
ja ragina tuojaus sustabdy
ti karą ir padaryti taiką. 
Sako, jog “to trokšta Itali
jos žmonės; tas troškimas 
skleidžiasi net pačių fašis
tų eilėse.”

“Gana jau karo! Mest 
laukan Mussolinio valdžią!” 
šaukia Italijos komunistai.

Philadelphia, Pa.—Perei
tą pirmadienį buvo įvesdin
tas 113-tas iš eilės miesto 
majoras, S. Davis Wilson, 
republikęnas. Ta proga jis 
pasmerkė N RA.

Roosevelt Reikalauja 
Didžiausios Pinigų 
Sumos Karo Tikslam
JIS SKIRIA ARMIJAI IR LAIVYNUI $995,699,305. 

BET NIEKO NEŽADA BEDARBIAMS

NEPAVYKSIĄ APRIBO
TI KARO LAIVYNUS
LONDON. — Karo laivy

nų apribojimo konferencijoj 
Japonijos delegatai atkak
liai reikalauja sau lygaus 
laivyno su Anglijos ir Ame
rikos.

Jungtinių Valstijų delega
tai ' lygiai atkakliai laikosi 
senos proporcijos, kad Japo
nija tegali turėti tik po tris 
karo laivus prieš kiekvienus 
5 tokius Amerikos bei Ang
lijos laivus.

Japonijos spauda tvirti
na, kad ši konferencija iširs 
be pasekmių.

Dessye, Sausio 7.— Apie 
300,000 ethiopų iš trijų pu
sių artinasi prie italu užim
to miesto Makale, kuriam 
gręsia apsupimas iš visų 
pusių.

Reikalauja Deportuoti 
Milionus Ateiviu

WASHINGTON, Sausio 6. 
— Kongresmanas Martin 
Dies, demokratas iš Texas, 
deda visas pastangas, kad 
šalies kongresas dabartinėje 
savo sesijoje išleistų įstaty
mą deportuot svetimšalius 
“komunistus, kriminalistus” 
ir tuos ateivius, kurie neiš- 
siima Amerikos pilietystės 
popierų. Taip, jis sako, 
“būtų išspręsta ir bedarbės 
klausimas.” Sykiu Dies rei
kalauja visiškai sustabdyt 
ateivių įleidimą. į Jungtines 
Valstijas.

1.335.865 Nauji Fordai
DEARBORN, Mich. — 

1935 metais pagaminta 1,33-
5.865 Fordo automobiliai, 
tai yra 56 nuošimčiais dau
giau negu 1934 metais. For
das turi savo fabrikus ne 
tik Jungtinėse Valstijose, 
bet ir Canadoj ir Europoj.

EXTRA!
MUSSOLINI ĮSAKO DE

GINT IR NUODYT 
ETHIOPUS

ROMA, Sausio 7.— Mus
solini pasiuntė lėktuvu savo 
orlaivyno sekretorių antri
ninką G. Valle į Ethiopiją, 
kaip yra suprantama, su 
naujais patvarkymais italų 
lakūnams — be pasigailėji
mo žudyt ethiopus nuodin
gų dujų bombomis ir švirk
ščiamomis liepsnomis. Sa
ko, su “laukiniais” negalima 
esą kitaip kovoti.

Tokias žudynes italai 
greit pradėsią visu pietiniu 
frontu.

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Metai XXVI, Dienraščio XVHI

WASHINGTON, sausio 0. 
—Prezidentas Rooseveltas 
atsikreipė į Jungt. Valstijų 
kongresą, kad įvairiems ša
lies reikalams paskirtų 
$6,752,000,000 naujiems fi
nansiniams metams. Iš tos 
sumos jis žada panaudot •ar
mijai ir karo laivynui $995,- 
699,305, tai yra $200,000,000 
daugiau, negu jis tam rei
kalavo metai atgal. Perei
tais metais, tačiaus, Roose- 
velto valdžia dar desėtkaįs 
milionų dolerių ėmė pinigus 
iš viešųjų pašalpinių darbų 
fondų ir naudojo juos gihk- 
lavimuisi.

Dabartiniame savo pareiš
kime kongresui delei biu
džeto (sąmatos) Roosevel
tas nieko nežada bedar
biams, tik ketina apie tai 
kitą sykį pakalbėti.

40,000 ANGLIJOS KAREI
VIŲ AIGIPTE

CAIRO, Sausio 7.— Ang
lija turi sutraukus į savo 
koloniją Aigiptą jau 40,000 
kareivių prieš Italijos 80,- 
000 kareivių Libijoje, kuri 
rubežiuojasi su Aigiptu.

Francija Duosianti Dide
lę Paskolą Sovietam
PARYŽIUS, Sausio 6. — 

Panaujinta prekybos sutar
tis tarp Franci jos ir Sovie
tų Sąjungos. Vedama de
rybos del 40 milionų dolerių 
kredito (paskolos) Sovie
tams dvejiems metams. Už 
tą kreditą Sovietai dasipirk- 
tų reikiamų sau daiktų iš 
Francijos. Francūzų val
džia esanti palanki tam par 
siūlymui.

Pereitais metais Francija 
antra tiek daugiau pirko 
įvairių produktų iš Sovietų, 
negu Sovietai iš jos.

Francijos Šautuvų Šmu
gelis Italų Karui? ;

P A R Y ŽIUS. — Pereitą 
šeštadienį dingo traukinin 
sukrautų 3,000 šautuvų To- 
ulouse’oj. Paskui tuos šau
tuvus atrado pergabentus į 
La Nuovelle prieplauką.

Francijos vyriausybė ty
rinėja, ar juos kas norėjo^ 
slapta išgabent į Italiją ka
rui prieš Ethiopiją ar į Is
paniją naujam sukilimui.

Anglija Ginkluoja Kenyą
NAIROBI, Kenya.—Ang- 

Ii j os valdžia nusprendė ap- 
ginkluot savo afrikinės ko
lonijos Kenyos prieplauką 
Mombassą. Atsiunčiama ka- 
nuolės, švyturiai ir kiti ka
ro pabūklai.
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Mūsą Talka Kanadiečiams
Musų senas ir didelis lietuvių revoliu

cinis judėjimas Jungtinėse Valstijose ne
užmiršta savo brolių ir draugų, kurie 
gyvena Kanadoje. Ten mūsų draugams 
darbas sunkus. Kolonija dar pusėtinai 
jauna; Dauguma lietuvių yra naujai at
važiavę iš Lietuvos.

Bet tie mūsų draugai kanadiečiai ge
rai veikia. Jie kupini ūpo ir gražaus pa
siryžimo. Mūsų santikiai su jais labai 
draugiški ir artimi. Jie šiuo tarpu užsi
mojo1 įsigyti raidėms rinkti mašiną, kad 
palengvinus išleidimą “Darbininkų žo
džio.” Kreipėsi prie mūsų Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 
ir kitų organizacijų ateiti jiems talkon. 
Mūsų judėjimas ištiesė jiems ranką. Ka
nadiečiai atsiuntė pas" mus du draugu 
pasidarbuoti del “Darbininkų žodžio.” 
Ištisą mėnesį jie važinės po kolonijas ir 
prašys draugų paramos.

Meš* sveikiname mūsų svečius ir pasi- 
žadstihe juos nesuvilti. Lai Kanados dar- 
binirikų judėjimas žino, kad jų atstovai 
Jungtinėse Valstijose ras draugiškiau
sios užuojautos ir talkos. Drg. Morkis 
lankėsi Clevelande. Mūsų koresponden
tas rašo, kad ten mūsų judėjimas puikiai 
parėmė draugo Morkio misiją ir sumetė 
net $60 aukų. Clevelandas turėtų būti 
pavyzdžiu mūsų kitoms kolonijoms, kaip 
reikia, pasitikti ir priimti svečius iš Ka
nados.

Literatūros Draugijos Vajus
Su'naujais metais prasidėjo Amerikos 

Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau
gijoj Vajus gavimui naujų narių. Dar tik 
pradžia, tai negalima spręsti, kaip šis 
vajuj'seksis. Reikia, tačiaus, persergėti 
kuo^Ss ir draugus, kad nelauktų stebuk
lingų. rezultatų be darbo. Dažnai taip 
estt /Draugai laukia ir svajoja, kad ims 
lietuviai darbininkai ir dideliais upeliais 
plauks po draugijos vėliava be rimtų 
ir nuoširdžių pastangų iš mūsų pusės 
juosjaimėti.

Vąįus yra rugiapjūtė. Draugijos gy
venime vajus turi užrašyti naują istori
jos lapą. Visi nariai, visos kuopos pri- 
valo.4alyvauti toj rugiapjūtėj. Tada va
jus bus sėkmingas. Tada gausime nau
jų narių ir galėsime džiaugtis savo darbo 
vaisiais.

Mūsų Literatūros Draugija yra popu
liari" lietuvių visuomenėje. Savo kultu- , 
riniais darbais jinai išsikariavo sau gar
bingu vietą Amerikos lietuvių gyvenime. 
Ir daBar, kuomet laike vajaus naujiems 
nariams nereikia įstojimas mokėti, ne
sunku verbuoti lietuvius į šios draugijos 
eiles. * Viskas, ko reikia, tai pastangų.

Kttepos turėtų eiti į lenktynes. Pernai 
tokias lenktynės labai gražiai išsivystė 
ir davė apie aštuonis šimtus naujų na
rių^ šiemet reikėtų daug plačiau išvys
tytumas lenktynes. Kiekvieni metai ap- 
ginKJuoja mus naujais patyrimais. Išsi- 
molSname, kaip dirbti ir laimėti. Tad 
CenįFro Komiteto iškeltas obalsis gauti 
vieną tūkstantį naujų narių neturėtų iš
gąsdinti mūsų kuopas ir narius. Tai tik

Elizabeth, N. J
1 2 Trumpos Žinutės

ų Pas drg. Burkauskus buvo 
surengta 4 d. sausio “Laisvės” 
vajaus udarininkų parė. šio
je parėję buvo gražus urmi
ninkų būrys, svečių iš Eliza
beth ir apielinkės. Drg. A. 
Skajrus paprašė visus vajinin- 
kusį pasakyti po prakalbėlę, 
kaip jie darbavosi vajuje. Visi 
jie -•kalbėjo ne vien apie pra
eitą ^Laisvės” vajų, bet jau

ir apie ateinantį, mat, Eliza
beth laimėjo pirmą dovaną, tat' niams 
ir ateityje nenorės pasiduoti 
kitoms kolonijoms.

Drg. Stripeika kalbėjo apie 
įgytą patyrimą ir įspūdžius iš 
vajaus darbo. Jo kalba buvo 
žingeidi, šioje parėję dalyva
vo ir drg. P. Buknys, “Laisvės” 
gaspadorius. Jis kalbėjo apie 
dabartinį dienraščio stovį. Jis 
čia prisiminė, kad dar auto
matiško preso skolos neišmo
kėta. Ant vietos tam tikslui 
aukavo sekami draugai:

J. B. Paserpskis $1 presui ir

slas, kurį šiemet Literatūros Draugija 
turėtų lengvai atsiekti.

..i ,n "it —

Kardinolo Baimė ir Komunizmas
Katalikų bažnyčios ganytojiškoji gal

va kardinolas William H. O’Connell vėl 
pradėjo neužmigti. Reikia nepamiršti, 
kad jis yra kapitalistas. Jis turi daug 
kapitalo įdėjęs į pramonę Mass, valstijo
je. Todėl jam labai rūpi kapitalistų in
teresai. Lygiai todėl jis taip negali mie
goti naktimis del augančio komunizmo.

Štai kad ir dabar, kardinolas O’Con
nell išsiuntinėjo savo eilinį ganytojišką 
laišką visoms bažnyčioms ir įsakė vi
siems kunigams jį skaityti savo parapijo
nams. Tą laišką ištisai paskelbė So. Bo
stono “Darbininkas” (sausio 3d.) Laiš
kas pradedamas su “teateina tavo kara
lystė?” Atrodo, kad O’Connell susirūpi
nęs naujai išauštančiu pasauliu. Bet vel
tui to jieškotum tame “ganytojiškam lai
ške.” Visas laiškas pašvęstas niekini
mui komunizmo ir komunistinio judėji
mo. Ta kardinolo “karalystė” pasirodo 
tas pats senas kapitalizmas, už kurį kar
dinolas galvą guldo.

Komunizmo O’Connell neapkenčia iš 
širdies. Už tai ant jo pykti neapsimoka. 
Komunizmas kardinolams nenaudingas, 
nes jie ir taip rojiškai gyvena. Kas ki
ta su darbo žmonėmis—parapijonais. Jie 
sunkiai verčiasi. Juos gyvenimas baisiai 
slegia. Jie negali džiaugtis kapitalizmo 
rojumi. Tą puikiai žino kardinolas 
O’Connell, kaip ir kiti kapitalistai. Jis 
žino, kad komunizmas neša visiems dar
bo žmonėms laimę ir naują gyvenimą. 
Už tai jisai sistematiškai komunizmą iš
niekina ir prakeikia, kad tiktai nuo jo 
nubaidyti tikinčius darbininkus.

Kardinolas apgaudinėja tikinčius dar
bininkus. Jis bando jiems įkalbėti, kad 
jų ir kapitalistų reikalai yra vienodi ir 
suderinami. Sako jis: “Taigi, tarpe ka
pitalisto ir darbininko susidaro bendra 
viens kitam priklausomybė, be kurios abu 
palieka bejėgiais.” Tai tikra nesąmonė. 
Darbininkas be kapitalisto labai puikiai 
gali apsieiti. Juk buvo laikai, kuomet 
kapitalistų nebuvo, gi darbininkai buvo 
visuomet. Kardinolas tiksliai paslepia 
tą istorinį faktą, idant įkalbėti katali
kams darbininkams, kad be išnaudotojų 
jie negali apsieiti. Kaip Lietuvos vals
tietis gali puikiai apsieiti be utėlių, taip 
Amerikos ir kitų kraštų darbininkai gali 
puikiai apsieiti be kapitalistų. Tegul tik
tai visos darbo įmonės pereina į darbi
ninkų rankas ir kapitalistams nebebus 
vietos: jie irgi turės dirbti naudingą vi
suomenei darbą, tai yra, tapti darbinin
kais.

Tokia yra tiesa. Taip skelbia komu
nizmas. Tatai prakeikia kardinolas 
O’Connell.

Kardinolas eina dar toliau ir stačiai 
primeta komunistams skelbimą “visati
nės vagystės laisvės vardu.” Tai jau tik
rai begėdystė netekus visokių ribų. Ši
taip bjauriai šmeižti komunistus visai 
nepridera tokiai asabai, kuri yra bažny
čios galva. Tas tiesa, kad jis yra augšta 
asaba, bet tas dar nesuteikia jam privi
legijos begėdiškai meluoti. Niekur ir nie
kados jokios vagystės komunistai neskel
bė ir neskelbia. Tą žino kiekvienas tei
singas žmogus. Katalikai darbininkai 
turėtų pasipiktinti tokiu savo kardinolo 
išmislu. Taip pat gėda So. Bostono 
“Darbininko” redaktoriams, kad jie 
spausdino tokį dokumentą ir jo nepa
smerkė. Jie ima ant savęs moralę atsa
komybę už to melo platinimą.

Vaginimas ir niekinimas komunizmo 
neišgelbės kapitalistinės sistemos. Ka
pitalizmas virto kriminalizmu. Jis grą
žina žmoniją prie barbarizmo. Pažiūrė
kite į Italiją, į Vokietiją, į Lietuvą, kur 
fašistai viešpatauja. Tiktai komunizmas 
išgelbės žmoniją nuo barbarizmo.

50 centų Lietuvos revoliuci- 
politiniams kaliniams, 

A. žalis $1, po 50 centų auka
vo : J. Šidlauskas, M. Užkurie- 
nė, P. Buknys, M. Lukartienė, 
P. Čiurlienė, K. Pašiunas, P. 
Poškus ir B. Makutėnienė. Po 
25 centus: P. Taraškevičius, O. 
Vertelienė ir F. šaulys. M. 
Burkauskienė aukavo 17c. Vi
so auką surinkta $7.58.

Varde urmininkų, visiems 
aukotojams tariame širdingą 
ačiū, taipgi drg. Burkauskienei 
didelis ačiū už mandagų pri
ėmimą visų svečių. Ukrinas.

Lietuvos Fašistų 
Kalėjimuose

KAUNAS. —Politkaliniai 
kemšama trigubai daugiau 
numatytos pačių fašistų 
normos: vietoj 13-15 žmonių 
kemša po 26-33. Nakčiai 
tenka išnešti stalas, bet ir 
ant grindų maža vietos. 
Sergančių neizoliuoja. O 
dvi drauges Kaminskienę su 
dukterim laiko atskirai, 
nors jos visą laiką reikalau
ja pasodint jas kartu su ki
tomis politkalinėmis. Fašis
tai bijo, kad politkaliniai 
kartu sėdėdami turės gali
mybę mokintis. Nuolat bau
džia karceriu po 7 paras, li
gonius be maisto iš laisvės, 
pasivaikščiojimai trumpi, 
dažniausia nesiekia valan
dos, kiemas siauras, su 
augšta tvora, saulė neįeina. 
Prasidėjo masinės re v. po
litkalinių bausmės. Birže
lio mėn. 66 kamera, 18 rev- 
politkalinių buvo provokaci
jai nubausti mėnesiui; lie
pos mėn. 145 kamera—18 
draugų 3 savaitėms.

IX FORTAS. Sienos var
va. Lietingomis dienomis 
surenkama po 20 litrų van
dens, tamsa ir šalta. Net 
vasarą negalima be šiltų 
drabužių, o fašistai atėmė 
nuosavus rūbus. Pasivaikš
čiojimas 15-30 min.; pasil
sėti nė silpniesiems nelei
džiama nė minutei. Prie 
darbo varoma ir ligoniai. 
Ligonė Strulaitė atsisakė 
eiti dirbti, tai buvo įmesta 
į karcerį 6 paroms. Karce- 
ryj taip šalta, kad vanduo 
sušąla. Maistas vis blogi
namas: be riebalų, duona 
neiškepus. Vandens praus
tis neužtenka. Į pirtis lei
džiama kartą į dvi savaites 
ir ten trūksta vandens. Su
tilpti ten gali tik 6 žmonės, 
o suleidžiama po 12. Moki- 
tis nėra galimybės. Gydy
tojas dideliu vargu prišauk
tas tik tyčiojasi.
PALEMONE vykdomi ka

torginiai darbai prie dur
pių gamybos. Rev. politka
liniai terorizuojami—iš 28, 
išvežtųjų į Palemoną, pusė 
jau grąžinta su raportais 
ir laukia bausmių. Vienas 
draugų, Kazys Pečiokas, 
pasodintas į baudžiamąją 
grupę pusei metų. Mašinis
tais statomi prižiūrėtojai 
dažniausiai nenusimaną a- 
pie darbą. O kai mašina, jų 
vedama, sustoja, baudžiami 
kaliniai.

ŠIAULIAI. Kameros per
pildytos—sėdi iki 35 žmo
nių. Nėra dienos, kad ke
lių dešimčių kalinių nenu
baustų karceriu ar baudžia- 
mąja grupe. Tamsiame kar- 
ceryj įtaisyti narvai, kur 
dienos metu užrakinami 
“prasikaltėliai.” Tie narvai 
tokie siauri, kad negalima 
nei pajudėti nei atsisėsti. 
Nakties metu iš narvo išlei
džia, bet dažnai ant cemen
tinių grindų pripila van
dens ir nubaustajam suriša 
rankas ir kojas, kad nega
lėtų atsikelt. Apie bet ko
kią patalinę nėra ko .nė kal
bėt.

Muša ir kamerose sėdin
čius, dažnai iki sąmonės ne
tekimo. Vieną kriminalinį 
kalinį Budrį užmušė.

MARIAMPOLĖ. Virš 100 
politkalinių vasarą buvo nu
bausti nuo 1-6 mėn. be pa
simatymų, maisto iš laisvės 
ir laikraščių už tai, kad at
sisakė paimti pietum sriu
bą iš sukirmijusių burokų 
ir runkelių.

UKMERGĖ. Kaliniai sis
tematiškai apvagiami: iš

laiškų markutės ir maistas 
iš virtuvės. Pasivaikščioji
mas 15 min. Per karščius 
susodina iki 20 revoliucinių 
politkalinių į mažą kamerą 
plunksnų plėšyt. Kasdien 
1—2 apalpdavo. Per 2 mė
nesiu uždirbta po 17 centų.

PANEVĖŽYS. Į 12 žmo
nių skirtą kamerą sukimš
tą 30 su viršum. Sugulti ne
bėra vietos nei ant narų, 
nei ant grindų. Saulė nie
kad neįeina. Žiemą kuria 
maždaug 2 kart į savaitę. 
Į pirtį einam kas dvi savai
tės, bet kranai sugadinti, 
rėčkučių tik kelios. Dažnai 
pasitaiko apsinuodijimas 
smalkėmis. Maistą įnešt 
duoda tik giminėms, įro- 
džiusiems tai dokumenta
liai. Vieną senutę, neįro- 
džiusią giminystės, nubau
dė administratyviai 2 savai
tėm.

TELŠIAI. Dirbti prie 
durpių 16-11 vai. į dieną: 
atlyginimas apie 50 centų. 
Užduodama darbas maksi
mumo akordu. Nepajėgiant 
išlaikyt tempo, prižiūrėtojai 
muša šautuvų buožėmis.

RASEINIAI, čia laikomi 
rev. politkaliniai jaunuoliai. 
Jie leidžia kalėjime savo 
organą “Jaunūjų kolekty- 
vistų balsas”. Pas juos nuo
lat kišami provokatoriai.

BAJORAI. Sėdim virš 20 
rev. politkalinių. Bajorų ka
lėjimas pasižymi drėgnumu, 
tai tikras akmens maišas. 
Vaikščiojant griežtai drau
džiama ne tik sėdėti, bet ir 
sustoti, o čia daugiausia il
gus metus sėdinčios yra tiek 
nusilpusios del reumatizmo, 
kad nepajėgia išvaikščioti 
tą laiką. Laikraščiai įlei
džiama iškarpyti. Dažnai 
laiškai sudraskomi nepatik
rinus.

Šis fašistų teroras gali 
būti sustabdytas tik rev. 
darbo žmonių sustiprinta 
kova laisvėj ir kalėjimuos.

MOSĖDIS. Sąryšyj su įvy
kusiu 24-rių tilto darbinin
kų streiku, trukusiu savai
tę, žvalgyba, rangovo pa
pirkta, apkaltino darbinin
kus komunistiniu veikimu ir 
8 išvežė į Bajorų kalėjimą, 
ir jie buvo nubausti admi
nistratyviai iki 3 mėn. ir iš
trėmė į Kretingos miestą. 
Varė areštuotus pririštus 
prie ratų.

Bado Streikas Karo 
Kalėjime.

Gyvenimo sąlygos karo 
kalėjime nepakenčiamos. 
Baudimas — sužvėrėjusių 

Tai naujai pabudavotas Amerikos karinis lai
vas ir pavadintas “U. S. S. Porter’*. Nors politi
kieriai kalba apie mažinimą karo laivyno, bet 
karo departmentas nuolatos budavoja naujus 

laivus.

puskarininkų ir karininkų 
rankose. Be fizinių darbų 
8--10 vai. dar buvo įvestos 
rytinės rikiuotės pamokos, 
kurios panaikintos atsisa
kius kareiviams tik nuo 
rugpjūčio 15 d. Administra
cijos sauvaliavimas, fizinės 
bausmės privedė prie š. m. 
rugsėjo m. 8-14 d. bado 
streiko karo kalėjime. Rug. 
8 dieną visi karo kalėjimo 
areštuotieji atsisakė paimti 
tos dienos šventės davinį, 
reikalaudami pašalint karo 
kalėjimo viršylą Petraitį, 
vyr. puskarininkį Navicką, 
sutvarkyt baudimą ir t. p. 
Administracija (kap. Mi
liauskas, maj. Kazlauskas) 
parodė nepaprastą žiauru
mą, po 3 vai. tankinės ri
kiuotės, bėgant pristačius 
ginklus prie krūtinės, grasė 
tuojaus baigti badavimą: 
dalį čia pat nubaudė sun
kiuoju karceriu po 12 parų. 
Tą pat dieną kalėjimas ba
davimą baigė, o nubaustųjų 
karceris (eiliniai Paulekas, 
Radvilavičius, Lieponis, Ma- 
čiulaitis, Laužas, Kruglia- 
kovas, Švengra) badavimą 
tęsė iki rugsėjo 14 d., kada 
ėmė vartoti dirbtinį maiti
nimą.

Buvo pavojus būti ap
krėstiems sifiliu, dėlto ba
dauti baigė ir nubaustieji...

(“Kareiviu Tiesa” 2-3 Nr. 
1935 m.)

K a 1 e j i m a n už Teisy
bę.

IX Pėstininkų pulko I 
kulkasvaidžių kuopos karei
vis Roža Kurtis fašistų nu
baustas pusantrų metų ka
lėjimo už tai, kad rašė na
mo laišką apie kareivių 
kankinimą, blogą maistą ir 
apskritai blogą elgesį su 
kareiviais.

žiaurus Teroras. IX Pėsti
ninkų pulko VI kuopos eili
nis M. Radvilavičius neturė
jo akies pas viršininką. Vie
ną dieną sužinojęs, kad jam 
nėra sargybos, nuėjo į mies
tą. Grįžus, jis buvo areš
tuotas ir perduotas kariuo
menės teismui, kuris nutei
sė jį 12 metų s. d. kalėjime, 
neva už pabėgimą iš sargy
bos.

(Iš “R. Pag.”)

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Draugai laisviečiai, paaiš

kinkite man šitą dalyką. 
Dabar smarkiai agituojama 
už organizavimą Farmerių- 
Darbo Partijos. Jeigu, da- 
leiskime, tokia partija susi
organizuotų ir būsimais pre
zidento rinkimais turėtų sa
vo kandidatus, kas atsitiktų 
su Komunistų Partija? Ar 
ji statytų savo kandidatus 
irgi? Jeigu nestatytų savo 

kandidatų, tai argi jinai' ga
lėtų gyvuoti kaipo partija?

Draugiškai,
Senas Skaitytojas.

Atsakymas:
Žinoma, drauge, kad Ko

munistų Partija pasiliktų 
gyvuoti ir veikti. Jeigu įsi
kurtų masinė Farmerių- 
Darbo Partija ir statytų sa
vo kandidatus, tai tuos kan
didatus remtų Komunistų 
Partija ir savo atskirų kan- * 
didatų nestatytų. Farme- 
rių-Darbo Partija būtų Am
erikos darbininkų ir darbo 
farmerių bendras frontas 
parlamentarinėj dirvoj. Prie 
to bendro fronto su mielu * 
noru prisidėtų Komunistų 
Partija.

Nereikia manyti, kad Ko- “ 
munistų Partijos darbas te- :;* 
ra dalyvavimas parlamenta
riniuose rinkimuose. Tai ne. 
Jos vyriausias darbas orga
nizuoti, šviesti ir vadovauti 
darbininkų ir darbo farme
rių kovoms. Komunistų 
Partija veiktų Farmerių- 
Darbo Partijoje ir joje ko- . 
votų už tuojautinius darbi
ninkų reikalus. Pav., šian
dien komunistai energingai 
veikia darbo unijose. Nebū
tų Komunistų Partijos, ne
būtų komunistų, darbo uni
jose nebūtų kam ištikimai ir 
pasiryžusiai varyti revoliu
cinį darbą.

Įsikūrimas Farmerių-Dar- 
bo Partijos būtų didelis lai
mėjimas visos darbininkų 
klasės ir kartu Komunistų 
Parti j os. Komunistų ‘Parti- 
jos rolė dar padidėtų. Tai
gi, draugai, reikia stiprinti 
Komunistų Partiją. Visi lie
tuviai darbininkai, kurie 
yra klasiniai sąmoningi, tu-... 
retų tuojaus įstoti į Komu- - 
nistų Partijos eiles. Dabar ,:, 
eina vajus už gavimą naujų .. 
narių į partiją. Yra iškei

ktas obalsis, kad iki gegužės ' 
1 dienos mūsų partija turė- 

I tų 40,000 geram stovyje na- * 
j rių. _______

Wilkes Barre, Pa.
Puikus Naują Metą Balius

Baigiant senus metus ir pa
sitinkant naujus buvo surengta 
gana smagus balius, kurį su
rengė darbininkų centro palai
kymo komitetas bendrai su A. 
K. Partijos sekcija. Publikos 
buvo susirinkę pusėtinai daug, 
visokių tautybių ir visi gana 
smagiai linksminosi lig anksty
vam rytui, šokdami prie geros 
orkestros ir bešenekučiuodami 
su savo draugais bei pažįsta- ■ 
mais. ,

šis balius davė pusėtinai 
pelno, kuris bus gera parama 
darbininkų svetainės palaiky
mui, taipogi ir A. K. Partijai.

šio baliaus rengimo ko- 
misijai turėtų būt pamoka iŠ 
šio baliaus, kad ateityj tas ne
pasikartotų ; šiame parengime 
buvo trumpa alaus ir užkan
džių, kitaip būtų buvę gali
ma daug daugiau padaryt pel
no.

Mūsų mieste daug darbinin
kų Naujus Metus pasitiko di
deliu pijokavimu. Aludėse ūžė 
per naktį, anksti ryte buvo ma
toma daug jaunimo ir augusių 
gatvėmis bekreivinėjant.

Kurie dirba prie projektų, 
tai daugumai jiems buvo iš
mokėta mokestis, taipogi ir 
kasyklų darbininkai gavo mo
kestį prieš naujus metus, tai 
ir ūžė.

Veisiejiškis.

Medžioklės Laimikis 
Ligoninėj

“Ar pašovei ką nors 
klausia pati grįžusio iš me
džioklės vyro.

• “Taip.”
“O kur yra—virtuvėj?”
“Ne, ligoninėj.”

J. šilingas.



VERTA SVORIO AUKSU?

Darbininkė ir Šeimininkė
Moterys Bendrai Veikia Su Farmeriais

Detroito moterys dabar už- 
siėmusios nauja, didele užduo
tim, kova už nupiginimą pi( io. 
Ir kaipgi ne. Juk pienas yra 
svarbiausias kūdikių maistas. O 
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Moterys Turi Daugiau 
Rašyt | Savo Skyrių

'N

moterų gali nupirkti užtektinai 
pięno savo kūdikiams? Labai 
mažai. Didžiuma ir dirbančių 
šeimynų neturi tam ištekliaus. 
Apie bedarbių šeimynas nėra ko 
ir kalbėti.

Kapitalistai pakėlė viso mai
sto, o sykiu ir pieno, kainas. 
Matydami mus badaujant, jie 
pataria mums palaukti geresnių 
laikų, o patys jau dabar gerus 
laikus turi, visapusiškai tunka. 
Jiems auga turtai, o mums au
ga (nekartą ir nebeauga, bet 
miršta) ligoti vaikai; pageltę, 
šleivakojai, silpni nuo nedamai- 
tinimo, ypatingai nuo juodos 
kavos, nes pieno nėra.

Ką daryti? Susirinkom, su
sitarėm reikalaut pigesnių pie
no kainų. Bet jie mums tuo
jau atkerta: “Farmeriai per
daug lupa.” Gi farmeriams tie i 
patys pirkliai kerta mokestis1 
už pieną ir sako: “Mieste bobos 
susibuntavojo, nemoka. Mes 
bankrūtuojam, negalim mokė
ti.” Ir taip kiršina miesto mo
teris prieš farmerius, farme- 
rius prieš moteris. Pakol išsi
aiškinam, pieno pirkliai daug 
pasinaudoja.

Žinodamos iš praeities tokius 
pirklių triksus, šį kartą mes nu- 
sitarėm iš anksto prisirengti: 
pakvietėm farmerius j miesto 
moterų mitingą ir delegaciją, 
kuri ėjo į Common Council, rei
kalauti nupiginti pieną nuo 12 
iki 10 centų svortą, taipgi pa
naikinti pieno monopolį.

Į Tarybos butą suėjom apie 
200 moterų, su savo ne didele, 
bet kovinga vadove Zuk, ir apie 
100 apielinkių farmerių, vado
vybėje Chester Graham, Far
merių Unijos organizatoriaus. 
Moterys atėjo nešinos didžiulę 
iškabą su užrašu: “Moterų Ly
ga priešinga pragyvenimo bran
gumui ir reikalauja nupiginti 
pieną nuo 12 iki 10 centų kvor
tą.” Farmeriai pribuvo nešini 
pluoštą kvitų, kad įrodyti, kaip 
jie yra apiplėšiami stambiųjų 
pieno kampanijų. Beje, mo-

susitarę ben- 
bendrą prie- 
kad bendrai 
sunkiai pri-

darbininkų klasės šeimininkės 
išsiskirstėm srpagūs pirmu kar
tu taip sėkmingai 
drai veikti prieš 
ša. Mes tikros, 
veikiant farmerių
ruoštas pienas, stambesni jo la
šeliai, galės pasiekti mūsų alka
nus kūdikius ir patiems farme
riams bus daugiau naudos už jų 
sunkų triūsą. Tik turim ener
gingai tęsti pradėtą darbą.

D.

Paėmus Darbininkių Skyrių 
j rankas tuoj metasi j akis trū
kumas moterų rašėjų. Kadangi 
moterų rašinėjimas yra labai 
svarbus, tad klasinei sąmonin
gos darbininkės turėtų 
kreipti j tai domės ir 
būdų, kaip pritraukus 
moteris

daugiau 
j ieškoti 
ir kitas

Forest City, Pa

prie rašymo.
pakalbini kokią draugę 
Darbininkių Skyriui ir 
į darbininkiškus laik- 
atsako, kad persiIpnai 
redaktoriai turės daug 
neturinti laiko ir kito- 

Dau- 
vyrai

Jie daugiau supranta da-

mės. Tad, draugės, mes taipgi 
bandykim parmušti mūsų ne
rangumą ir pasižadėkim 1936 
metais rašinėti į Darbininkių 
Skyrių. O tas nebus sunku at
likti.

Mes gyvename nepaprastame 
laikotarpyje, žmonės siekia 
augščiausį civilizacijos laipsnį. 
Darbininkai nesėdi rankas su
dėję, bet vis galvoja, svarsto, 
kad dar augščiau pakilus, kad 
sugalvojus ką nors naujo ir 
prakilnesnio darbe už apgyni
mą darbininkų klasės reikalų.

Darbininkė S.

kiškos spaudos skaitytojų, pa- 
gelba. Tos pagelbos laukia iš 
jūsų ne tik vienas komitetas, 
bet ir visas darbininkų judėji
mas.

Laukiame ir tikimės jūsų 
kooperacijos tame dideliame 
darbe.

ALDLD Moterų Komitetas.

Laiškas iš Chicagos

Kada 
rašinėti 
abelnai 
rašei u s, 
rašo ir 
taisyti;
ki paibeliai jai kliudo, 
giausia atsako: “Tegul 
rašo.
lykus ir daug geriau gali para
šyti”.

Argi ištikimųjų moterys yra 
taip silpnos, kaip jos persista- 
to?

Manau, kad didžiausia mūsų 
silpnybė, tai mūsų pasiteisini
mas. Kaip iš tikrųjų rimtai 
pažiūri, atrodo, kad pas mus 

! yra perdaug apsileidimo ir ne- 
jkreipimo domės į darbininkišką 
j judėjimą. Yra nemažas skai
čius neblogai rašančių ir galė
tų daug ką parašyti nors sykį 
į mėnesį, o ypač ir darbininkų 
gyvenimo. Kodėl negalėtų pa
rašyti, kaip pametė tikėjimą, 
kaip pradėjo dalyvauti judėji
me ir kitus dalykus, pradedant 
nuo mažesnio, daugiau supran
tamo dalyko, o paskiau ir svar
besnį. Nei viena negimė 
mokslu bei redaktorium.

Darbininkės moterys 
siminti, kad kaip tik 
lavintis šį tą rašant 
tin. Jeigu kiekviena 
parašytų bent kokius 3 rašinius 
į metus, būtų nesunku tas at
likti, pati daugiau išmoktų ir 
Darbininkių Skyrius būtų įvai
rus. Tad, draugės, tą reiktų 
daryti. Progresas eina pirmyn. 
Jeigu kas užstoja jam kelią 
tas tampa parmuštas ant že-

Atima Nuosavybes Už 
Taksus

Susquehanna apskrityje per 
du metu atimta už taksus na
mai ir farmos iš apie 600 žmo
nių. Atimtieji namai ir far
mos buvę gražiausi apielinkėj. 
Apskričio iždininkas dar rami-1 
na tuos praradęjus savo nuosa
vybių, kad jie “turį giliuką” at- 

i siimti tuos namus ir farmas į 
' du metus laiko, jeigu užsimokės i 
visus taksus ir kaštus, padary-1 
tus per tuos ponus, tai yra iž- 
dininką, portą Lamont, ir šeri- Į 
fus. Mat, vis raminimas, kad 
tie 600 neorganizuotų “proper- 
tininkų” nepradėtų organizuo
tis prieš atėmėjus viso amžiaus 
procios ir taupinių.

Kaip visur, taip ir mūsų ap
skrityje nepaprastai augšti mo
kesčiai. O darbo negalima gau
ti ir nėra iš kur centą sugrieb
ti. Nuomininkai savininkams 
rendų negali užmokėti ir nemo- 

I ka. Na, o valdžia verčia savi
ninkus mokesčius mokėti. O 
jeigu nemoki, tai “property” ne 
tavo—keliolika ar keli tūkstan
čiai sunkiai sutaupintų pinigų 
jau ir dingo.

Kai kurie čia buvo labai įgąz- 
dint bolševizmu, būk bolševi
kai “konfiskuoją” žmonių tur
tus, namus ir tt. Tai dabar 
pasirodo, kas konfiskuoja: bol
ševikai, ar buržuazija. Mes vi
si gerai žinome, kad Montrose 
sėdinti ponai nei pamislyti ne
nori apie bolševizmą, bet namus vimais, o ne organizuota kova, 
ir farmas atima-konfiskuoja. 
šimtais atėmė dabar vieniems, 

terys dar atsinešė tūkstančius o už metų ar gal greičiau atims 
vardų po peticijomis, reikalau- ’ ir kitiems, jeigu žmonės vis dar 
jančiomis nupiginti pieno kai- taip lauks ir nesiorganizuos.
nas. Į Mūsų ponai valdininkai turi

Mes reikalavom nupigint pie- gauti po kelis tūkstančius do- 
<■ ’ ną be numušimo pieninių dar

bininkų algų ir farmeriams 
kainų, taipgi panaikinimo taip 
vadinamo “bottle exchange”. 
Apie tą nepaprastą įstaigą rei
kia pasakyti kai ką.

Ta butelinė atsirado įsigyve
nus čion Borden’s ir National 
Dairy kompanijoms. Butelinė 
surinkdavo butelius visoms 
kompanijoms ir greit tapo bizū
nu mažosioms kompanijoms, su
taikinėdama arba suaikindama 
butelius atsisakančioms laikytis 
augštų kainų. Po to greit atsi
rado pieno monopolis su kom
panijų pelnais nuo 28 iki 30%, o 
farmeriai tapo priversti parduot 
pieną pigiau pagaminimo išlai
dų.

Farmerių Unijos advokatas 
Nelson pareiškė, kad farmeriai 
nenori vartotojams pieno kai
nas kelti, nes jie žino, kad pri
einamos kainos užtikrina far
meriams pieno turgų. Ir jie siū
lė nupiginti pieno kainas mies
te, panaikinant nereikalingą bu
telinę. Farmeriai taip pat nu
rodė, kad pieno kompanijos 
skelbia, būk farmeriai gauną 
$2.48 už šimtą svarų pieno. 

♦Toks skelbimas yra melagingas, 
farmeriai gauna daug mažiau. 
Farmeriai siūlė tai įrodyti ant 
vietos turimais pakvitavimais 
už parduotą pieną.

Common Council neturėjo ką 
atsakyti. Pasižadėjo “svarsty
ti”. Gi farmeriai ir Detroito

lerių algų į metus. Jiems ne
svarbu iš kur mes gausim. Jie 
gerai žino, kad didelė bedarbė 
užėjo ir didžiuma žmonių jau 
keli metai neturi darbo, bet 
mokesčius lupa ir tiek. Man ro
dos, kad šiame miestelyje ir 
apskrityje kantriausi žmonės,1

su

turi at
galima 

laikraš- 
draugė

daugiausia vien gyvena malda-

Nežinia, ar ilgai tie žmonės 
taip kęs, kada ponai neduos nei 
tų trupinių pašalpos, kuri su 
naujais metais sulaikyta. Iki 
šiol jie gaudavo čekį ir binzais 
šiaip taip maitinosi ir laukė, 
patys nežinodami ko. žadama 
WPA projekte darbą, bet pa
tys darbininkai nelabai tikisi iš 
projekto ko gero. Jie sako: 
“Mūs visų į darbą nesuims”. O 
kuriems jau ir davė tą darbą, 
kaip girdėti, neužmoka. Reiš
kia, dirba dykai.

Forest-citietė.

ŽVALGYBININKAI SIJONUOSE

Moters vieta prie pečiaus, šaukiama darbi
ninkėms. Kas kita, kada buržuazijos interesai 
reikalauja moteris apleisti pečių. Miss Marion 
Smith, iš Miami, sako, kad dabar moters vieta 
prie rakto skylės. Ir kur gi ne—ji suorganiza
vo nuosavą žvalgybos agentūrą. Jinai dirba 
prie diktafono, kompanijos mėgiamiausio 
rakando.

Mrs. Meta Berger 
Šaukia Vienytis

žymi Jungtinių Valstijų so
cialiste Mrs. Meta Berger, iš 
Wisconsin valstijos, kalbėdama 
Trečiam J. V. Prieškariniam 
Kongrese pasakė:

“Aš buvau Socialistų Parti
jos nare 38 metus. Per 38 me
tus aš stojau už mūsų industri
nės sistemos permainą, kuri 
prašalintų karus nuo žemės vei
do. Socialistų Partijos šiuo 
tarpu nesiranda ar nesijaučia 
tokioj padėtyje, kad ištiesti ran
ką susijungimui į bendrą fron
tą dėlto, kad mes kada nors 
svaidėm į viens kitą sniegu. Aš 
žiūrėsiu pirmyn. Aš daugiau 
neatsigrįšiu atgal. Vieni kitų 
kaltinimo laikas praėjo. Padavi
mo rankų ir žygiavimo pirmyn 
pasitikti bendrą pavojų laikas 
jau čia.”

Ji agitavo už apimančią vi
sus Darbo Partiją Wisconsin 
valstijoje, įrodinėdama • tokios 
partijos rolę kovoje prieš karą 
ir fašizmą.

Baigdama savo kalbą ji liūd
nai pažymėjo:

“Aš nesu čion kaipo Socia
listų Partijos atstovė, bet kaipo 
sena socialiste.

“Kas kovoja prieš karą, ma
no vieta šalo jo. Kur tik ra- 

kovojant prieš fašizmą, ma- 
vieta yra prieš fašizmą.

darbo masių 
Tai tokios so-

siu 
no 
Mums žiūrėti atgal ir jieškinėti 
Klaidų reikštu sulaikymą darbo. 
Aš ne už trukdymą. Aš už žen
gimą pirmyn, maršavimą pir
myn, vis pirmyn, pirmyn!”

Puiki iš jos socialiste, sanke- 
leivė kovingoms komunistėms 
kovoje prieš karą ir fašizmą, 
akstintoja, agitatorė darbo mo
terų ir abelnai 
toms kovoms.
cialistės, bendro fronto šalinin
kės, petis petin su komunistė
mis ant barikadų kovojo prieš 
fašizmą Austrijoj. Dėka to
kioms net Hitlerio kirvio pavo
juje budavojasi socialistų ir 
komunistų bendras frontas ir 
graso fašizmo galiai. Brangios 
mums, Amerikos darbininkėms, 
tokios socialistės, kokia yra Me
ta Berger.

Worcester, Mass
Streikuojantieji Johnson 

Steel and Wire Co. darbinin
kai gerai laikosi, nežiūrint vi
sokių kompanijos provokacijų 
ir bauginimų. Jie streikuoja už 
unijos pripažinimą, algų pa
kėlimą ir geresnes darbo są- 

I lygas. Ta pati kompanija turi 
fabriką Akrone, tai ji grū
moja, kad jei streikieriai ne
sulaikys streiką, ji ir šią dirb
tuvę perkels į Akroną. Vienok 
darbdaviai nutarė laužyti 
streiką samdytais streiklau
žiais iš kitų miestų. Viskas pri
rengta, kad streiklaužiai gy
ventų, pačiam fabrike, tdkiu 
būdu išvengti susikirtimų su 
pikietuojančiais streikieriais. 
Kompanija taipgi pasamdė 
privatinę detektyvų agentūrą 
neva “apsaugai”. Buvo atvež
ta 10 darbininkų iš Portland, 
Me., bet Sužinoję, kad darbi
ninkai išėję į streiką, atsisakė

Mrs. Gloria Vanderbilt, matomai, jaučia, kad 
jos 11 metų dukrele Gloria, paveldėtoja $4,- 
000,000 (4 mil.) New Yorko Centralio Gelž- 
kelio turto, yra verta savo svorio auksu. Kas 
šeštadienį ir sekmadienį motina išleidžia duk
relės pasilinksminimui $191. Motina kalbėjo 
teisme, kad tokia suma reiškia nukramtymą iš
laidų iki kaulo. Gana kitaip mano darbininkės, 
kurios šveičia grindis Glorijos valdomo gelžke- 
lio stotyse.

Lietuvių Moterų Suvažiavimai 
Ir Kitos Užduotys

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos Cen
tro Komitetas nutarė šaukti 
Lietuvių Moterų Suvažiavimus 
sąryšyje su būsiančiais “Lais
vės” ir “Vilnies” šėrininkų su
važiavimais.

Rytinių valstijų suvažiavi
mo reikalus svarstė ALDLD C 
Moterų Komitetas savo posė
dyje 5 sausio. Vakarinių vals
tijų suvažiavimo reikalus tvar
kyti palikta ALDLD 1-mo Ap
skričio Moterų Komitetui, Chi
cago j e.
Suvažiavimo Tikslas ir Laikas

Suvažiavimas turės išdirbti 
planus, kaip sėkmingiau or
ganizuoti, lavinti ir veiklinti 
moteris.

Moterų Komitetas stengsis 
pateikti dienotvarkį, kurio da
lis jau apkalbėta buvusiame 
posėdyje. Organizacijos ’ ir 
būsiančios delegatės iš savo 
pusės turi atgabenti suvažiavi- 

' mui gerų sumanymų, kurie pa
dėtų padaryt suvažiavime tur
tingu tarimais ir sugestijomis 
tų tarimų pravedimui.

Suvažiavimas įvyks 4 balan
džio, 1 vai. po pietų, Brookly- 
ne.

Suvažiavimo Atstovybė

Nors suvažiavimą šaukia A 
LDLD, tačiaus kviečiamos vi
sų nacionalių organizacijų 
kuopos, taipgi moterų ir ben
dros moterų ir vyrų lokalinės 
organizacijos siųsti delegates. 
Raginama siųsti delegates ir 
nuo masinių susirinkimų. Tuo 
tikslu kiekvienoje kolonijoje 
turėtų būti sušaukti platūs 
moterų susirinkimai, aiškinami 
moterų reikalai ir renkamos 
delegatės. Ypatingai tą reik
tų daryti tose kolonijose, kur 
nėra moterų organizacijų arba 
tos organizacijos del kokių 
nors priežasčių nesiunčia dele
gačių.

Suvažiaviman kviečiamos ir 
ne delegatės dalyvauti 
viešnios bei patarėjos.

Mūsų Darbuotė

Mūsų suvažiavimas 
brandesnis ir smagesnis 
dar prieš suvažiavimą 
darbuosim ir gyvais
džiais parodysim, kaip galima 
moteris organizuoti ir ką mo
terys gali atlikti. Dėlto visose 
kolonijose draugės turi tuo-

kaipo

bus 
jei 

pasi- 
pavyz-

streiklaužiauti.
Darbininkai pasiryžę laiky

tis streiko lauke tol, kol visi 
jų reikalavimai bus iškovoti.

šiandien daug pasklydę kal
bų, ypatingai apie bendrą 
frontą, daug tuom reikalu yra 
diskusuojama, o tą iššaukia ” 
gyvenimas. Vienas profeso
rius teisybę sakė, kad šiandien 
pažvelgusį į pasaulį, jis atrodo 
tikras mišinys, kas reiškia 
“gabič” dėžę. Bet ir jame ma
tosi perlų, deimantų ir aukso.

Taip, vieni yra senos atm'a- ' 
tos, kiti naujo pasaulio budia- ? 
votojai. Ir Rusijoje caristai no- 4 
rėjo išlaikyti seną tvarką, bet —” 
jiems nepavyko. Jeigu caristai • 

' būtų laimėję, tai ir ten būtų 
i depresija, o kada jie pralai- . .
m ėjo, tai dabar jos ten nėra.

Tarpe komunistų ir socialia- L 
tų yra daug diskusijų, ypatin- 

! gai proletariato diktatūros rei- 
, kale, bet kiekvienas mato, kad \ 
. Rusijoje dalykai eina geryn,<o 
kapitalistiniame pasaulyje ka
pitalistai su sparta ir savo 
tvarka pagimdė dideį krizį.

Darbininkų vienybė reika- 
linga, jos visi progresyviai ;

.. .. . , . ’trokšta, jos siekia, nes ji rei- ’ “
jau pasitarti ir sulyg savo is- kalinga. Ir gerai> šiandien ne. 
ga ės padalyti geriausius ban- rejkja darbininkui teirautis^ 
dymus, o pasekmes raportuoti kas jis buv0 vakar> kokių pa. . 
suvažiavimui. į žiūrų, nes gyvenimas, jo sąly-

Centro Moterų Komitetas gos mus visus vienija, tam, kad 
mano, kad worcesterietes, kur išnaudotojus pažabojus, kad 
randasi ALDLD Moterų kuo- apsigynus nuo reakcijos, 
pa, pasižymės gavimu 
narių šiame vajuje ar kokiu 
kitu svarbiu darbu. i

Komitetas taip pat ragina1 
įsteigti moterų, kuopas ar bent! 
rimtai pradėti darbą tarp mo-1 ALDLD 8 kuopa su pagel- 
terų sekamose rytinių valstijų ba So. Bostono draugų ir kitų 
kolonijose: Brooklyne, Bing- organizacijų buvo surengus 28 
hamtone, Newarke, Elizabe- d. gruodžio šokius, kurių jpel-.”^“ 
the, Philadelphijoj, Wilkes- nas skiriamas bendro frohto 
Barriuose, Hartforde, Water- reikalams, 
bury, Bostone, Montello. Jei 
tos kolonijos pastatys darbą 
tarp moterų ant kojų—o jos 
gali—turėsim gerą pradžią su
važiavime. Jei čion nesuminė
tos, silpnesnės kolonijos ap
lenks minėtąsias, mes tik pas
veikinti galėsime tų kolonijų 
drauges už jų darbštumą.

ALDLD Vajus

ALDLD vajus už gavimą 
naujų narių prasidėjo 1 sau
sio ir baigsis 1 gegužės. Va
jaus metu narės-nariai priima
mi be įstojimo, užsimokant tik 
metinę mokestį. Reikia dėti 
pastangas gauti kuo daugiau
sia moterų narių, ypatingai 
jaunų čiagimių ir iš Lietuvos 
atvykusių, šis moterų komite
tas labiausia pabrėžia reikalą 
eiti į jaunimą ir tas galima, 
nes jaunimas gauna angliškas 
knygas. Bus dedamos pastan
gos gauti knygų, rišančių spe- 
ciales jaunų merginų-moterų 
problemas ir sudaryti sąlygas ( 
jaunuolių veikimui.

Jsteigkit Moterų Komitetus
Visuose apskričiuose ir kuo

pose privalo būt įsteigti Mo
terų Komitetai ir jų sekretorių 
antrašai priduoti ALDLD C 
Komitetui, kad bile reikale 
būtų, galima tiesioginiai su jo
mis susisiekti. Moterų Komi
tetų vyriausia pareiga šaukti 
moterų susirinkimus ir vysty
ti moterų veikimą. Palengvi
nimui darbo, CMK nutarė pa
rūpinti paskaitų.

Centro Moterų Komitetas
ALDLD Centro Moterų Ko- 

mitetan įeina M. Sinkevičiūtė, 
B. L. šalinaitė, A. A. Lideikie- 
nė, O. Depsienė ir S. Sasna. 
Lideikienė išrinkta pirmininke, 
Sasna—sekretore, Sinkevičiūtė 
—sekretorės pagelbininke.

Šį mažą komitetą laukia di
delis darbas, kuris galimas tik 
su visų ALDLD narių, visų 
darbininkų veikėjų ir darbinin-

daug A. W. Gulbinas.

Cambridge, Mass.
'f

Į balių atsilankė 
visokių pakraipų žmonių, ko
munistų, socialistų, tautininkų, . 
katalikų ir nepartijinių. Bet 
rodosi, kad dar daugiau f?alė- 
jo dalyvauti tokiam parengi
me.

Iš visko matosi, kad mūsų 
miesto ir apielinkčs lietuviai 
darbininkai stoja už bendrą 
frontą, ir, veikiausiai, greitu 
laiku jau bus jis atsiektas.

Pasitikimui naujų metų LSS *; 
71 kuopa buvo surengus vaka
rienę su šokiais. Nors ALDLD 
kuopa ir buvo nutarus tą pat 
vakarą rengti šokius, bet pa
stebėjus, kad rengia socialis
tai, tai savo tarimą nevykino, 
gyveniman, o narius ir darbi
ninkus ragino atsilankyti pas* 
socialistus. Taigi ten ir gi da
lyvavo geras skaičius mūsų or
ganizacijos narių. Vakarienė ir 
šokiai pavyko. Padarytas dar 
artimesnis susiartinimas tarpe 
mūs ir socialistų.

Visur Dalyvavęs.

z

Telephone Stagg 2-44cc9 I

A. Radzevičius *
GRABORIUS I
(Undertaker) . |

Vedu šermenis ir palaidoji! tin*1 
karnai ir už prieinamą kainą.| 
Parnamdau automobilius vestuvini, 

parim, krikfitvnom ir kitokiem I 
reikalam.

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

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
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BOSTONO ŽINIOS Nauja Literatūra
VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS

Galim Susidėt Net Su Velniu

Apgailėtinas Faktas

LeidukėsBostono
moterėlės

net
KRIKŠČIONYBE

Parvežė Rimbą BAZARAS BUS TRIS DIENAS

AR STEBUKLAI PAGYDO?

KAIP TAPTI J. V. PILIEČIU?

pažymėti, 
Bagočius,” 
‘sargybinio

Pasitenkinę Draugo Andrulio 
Vizitą

Kas taip išmokino, 
Kur tas viskas lenda 
Ar namie šeimynos 
Jūs nepasigenda?

tone tai 
faktas.

Puikiai plaukia daiktais ir pinigas dovanos “Lasvės” Jubilėji 
niam Bazarui. Bet veik visos dovanos ateina iš Brooklyno ii 
artimos apielinkės. Laukiame dovanų iš tolimesnių miestų

Kodėl yra kalbama, kad būk 
pagydo paraližiuotus, aklus, kurčius, ir

stik
Bos

Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimu 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

Štai jau iš saliūno 
Velkasi “leidukė”; 
Kojos vos palaiko, 
Stumiant vežimuką

Oi jūs 
žilos sengalvėlės,
Kaip jūs tiek daug galit
Maukti degtinėlės?

Galimas daiktas, kad šiame 
skyriuje kartais bus kam už
minta ant “kornų.” Jeigu ne
teisingai—šaukite, bus užlygin
ta. Jeigu per skaudžiai, bet tei
singai—nukentėkite sportiškai. 
Kaip amerikonai sako: “Take it 
on the chin, and like it.”

Labai naudinga knyga, kuri aiškina, kaip atsiran
da stebuklai, kam jie reikalingi, kur ir kokios yra 
stebuklingos vietos 
stebuklai 
ronuotus.

reikia turėti geras akis—žmo
gų visaip bjauroti ir tuo pa
čiu sykiu lysti prie jo su savo 
bėdom. O gal tas yra O. K. 
biznio atžvilgiu?

TĄ KNYGĄ PARAŠĖ R. MLZARA
64 puslapių, kaina 15c.; šį menesį 10c. 

naudinga perskaityti laisvamaniams ir tiJi labai
kintiems, nes yra gausybė faktų, stebuklų klausimu

Kada Darbininkai Tures 
Teises

Dvi Blogos Ydos, Prieš
Kurias Reikia Kovoti

Besaikis girtavimas ir kazy- 
riavimas yra didelės ydos, bet 
didžiausias blogumas dar tame,

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brookh

Kaip tiktai pradėjo katali
kiško nusistatymo darbininkai 
daugiau interesuotis komunis
tiniu veikimu, tai jų dvasiški 
vadai ėmė labiau niekinti ko
munistus. Per “Darbininko” 
radio; programų vienas kuni
gas net sušilęs šaukė, kad jo
kiu būdu katalikai nesusiar
tintų su bolševikais. Esą, ge
riau būti išalkusiam ir apiply
šusiam bloginusiame padėji
me, negu dėtis su komunistais. 
Šis kunigas, matomai, dar ne
žino, ką reiškia būti “išalku
siam ir blogiausiam padėji- 
me.”;Tokiam padėjime žmogus 
dedasi ne tik su kitos sriovės 
žmonėmis, bet gatavas dėtis su 

-—pačiu velniu (jeigu jis būtų).

kad kazyrėmis dažnai užsiima 
mūsų buvę veikėjai, pusiau-in- 
teligentai ir inteligentai. Ku
rie, sakysime, gali chorą mo
kinti, scenoj dalyvauti, Šiandien 
tik kazyruoja. Ir tie, kurie ga
lėtų veikti organizacijose kai
po patyrę darbuotojai, vadai, 
dabar irgi tik kazyruoja. žinau, 
kad prie kazyrų savo laiką ir 
pinigus praleidžia tokie drau
gai, kurie pirmiau spaudai ra
šinėdavo, vaikų mokyklėles ves
davo,—gabūs, talentingi drau-

Bazare bus naujų ir gražių daiktų. Atro
do, kad turės suplaukt įvairių daiktų 
vertės apie $2,000.00. Tie visi daiktai tu
rės būt išparduoti laike 3 dienų, tai bus 
parduodami už labai žemas kainas. Tad 
dąlyvaukite bazare ir nusipirkite gerų 

daiktų už pigių kainų.

Nesenai po areštu buvo par
vežtas iš New Yorko į Bosto
ną K. Paulauskas, Rimbo lei
dėjas. Jį skundžia vietinė D. 
L. K. Keistučio Draugija už 
finansinius nedateklius. Bago
čius su Blinstrubu kauciją už
statė ir Paulauskas vėl išvyko 
| New Yorką iki teismo. Ar 
jis kaltas, ar ne kaltas—tik 
teismas pasakys. Bet kalbų da
bar visokių.

—Parvežėm Rimbą, parve- 
žėm Rimbą—sako kai kurie 
Keistučio Draugijos nariai.

—Bet jis vėl išvažiavo. . .
—Dar atvažiuos, dar atva

žiuos !
Gaila, kad taip atsitinka. Ir 

nežinia, ką čia dabar užtar
ti. Geriausia palaukti.

Vienok svarbu 
kad tas “baisusis 
prieš kurį dabar 
bokšto” sandariečiai taip įnir
tusiai šoka SLA valdybos rin
kimuose, nėra visai baisus, 
kuomet jų nelaimingi broliai 
papuola į bėdą. Paulausko bė
da nėra pirmutinė ir paskutinė 
tokia bėda. Ir visuomet tas 
Bagočius turi gelbėti. Visgi

—Užsirašyk laikraštį.
—Neturiu pinigų.
—Užfundyk stiklelį.
—Sure; ką gersi?
Apšvietai pinigų nėra, 

lėliams niekad netrūksta 
paprastas kasdieninis

Kazyruoja ir geria. . .
Kodėl?
Iki šiol buvo pasiteisinimas, 

kad tai apatija del skilimo ko
munistiniam veikime. Dabar gi 
einama prie vienybės, ir aišku, 
kad neužilgo mūsų darbinin
kiškas veikimas bus stiprus ir 
didelis. Visi gabesni mūsų ta
lentai bus reikalingi naudin
gam darbui. Laikas, tad, atsi
kratyti nuo šios nelemtos ydos 
ir stoti į darbą, kas kur ge
riausia tinka.

Su girtavimu būna visokių 
prietikių. Ne tik paprasti plė
šikai apmuša ir apvagia girtą 
auką, bet ir policijos nuovado
se juos panašiai “aptaiso”. Vie
nas vyrukas pasakoja:

“Paėmė manę pusgirtį ir už
darė. Iš vakaro paėmė nuo ma
nęs diržą, akinius, laikrodėlį ir 
13 dolerių. Ant rytojaus ati
davė tik. . . diržą. Kaip paklau
siau, kodėl neduoda kitų mano 
daiktų, kapitonas suriko, kad 
aš nieko daugiau neturėjęs, ir 
jei netylėsiu, tai vėl būsiu už
darytas.”

Panašius atsitikimus pasako
ja ir kazyrninkai, kuriuos kai 
kada pagauna ir uždaro.

Kuomet tas viskas atsitinka 
ne paprastiems nežinėliams, 
bet inteligentiško typo vyrams, 
tai jau neatleistina. Gal reiktų 

vardais juos paminėti? Ar 
lauksite iki tol?

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Apie

SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
Parašė MARGARETA UNDŽIENĖ.

Atsakinėjimai į tuos klausimus, kuriuos žmonės klau
sė Undžienės jai važinėjant su prakalbomis, grįžus 

iš Sovietų Sąjungos.
KNYGELĖ 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

Verkia mažas “beibė”, 
Juokias aplink žmonės;
O namie dar vyras
Apdaužys pašones.

A. K

LIETUVA
1935 METAIS

Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 
Smetonos Diktatūrą 

Parašė FREDAS ABEKAS
KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

Ši knygelė turi daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit:

čionai darbininkai, kurie 
dirba čeverykų dirbtuvėse yra 
organizuoti į United Shoe and 
Leather Workers uniją, tai 
unija, kurią darbininkai pasi
rinko ir prie kurios veik visi 
priguli. Vienoku fabrikantams 
ši unija nepatinka, todėl jie 
sumanė darbininkams užkarti 
ant sprando tokią uniją, ko
kia fabrikantams yra geresnė. 
Ir ve kaip buvo varomas tas 
purvinas darbas: pats fabri
kantas, arba jojo pasamdytas 
bosas, pasako darbininkams 
prakalbą, sako, kad ši kompa
nija nenori kitos unijos, kaip 
tiktai Boot and Shoe Workers 

| unija, ir jeigu jūs, darbininkai, 
sutiksite prisidėti prie B. S. W. 
unijos, tai pas mus bus darbo, 
visi dirbsite ir bus viskas gerai, 
o jeigu jūs nepriimsite B.S.W. 
unijos, tai mes uždarykime 
dirbtuvę ir jūs visi būsite lau
ke. Toliau bosas sakė, kad tu
rime orderį ant 5,000 porų če
verykų ir todėl norime nuo 
jūs greito atsakymo, žinoma, 
jeigu jūs nenorėsite dirbti, tai 
aš samdysiu kitus darbininkus. 
Po panašios prakalbos bosas 
klausė darbininkų, kas ką tu
rite pasakyti, o darbininkai 
stovi sukandę dantis ir tyli. 
Mat, jie B.S.W. unijos nenori, 
o bosui priešintis bijo, nes jei
gu ką nors prieš bosą pasaky
si, tai būk užtikrintas, kad 
tuoj aus eisi laukan. Todėl pa
sekmės buvo tokios: visi bijo 
ką nors sakyti prieš bosą. Ta
da atsiranda “drąsuolis” ir pa
sako taip, kaip bosui patinka, 
o tuomet tai jau eina darbas 
pirmyn, tuoj bosas dalina B.S. 
W. U. blankas ir liepia greitai 
išpildyti. Po to paskelbia laik- 
raščiuos/na, kad tokios ir to
kios kompanijos darbininkai 
nubalsavo už B. S. W. Uniją 
100 nuoš. Panaši tvarka ėjo 
daugelyje čeverykų dirbtuvių, 
o kada United Shoe and Lea
ther Workers Unija norėjo at-

Stygines Orkestros, 
“Vyturio”, Nariams

Nuo seniau suorganizuota ir 
kurį laiką pasekmingai koncer
tavusi styginė orkestrą “Vytu- 
ris” bando vėl atsigaivinti. R. 
židžiuno vadovaujama jau tu
rėjo keletą pamokų šią žiemą. 
Pavasaryj buvo pusėtinai atsi
gaivinusi ir manyta, kad atė
jus žiemos sezonui, turėsim sa
vo parengimuose “Vyturį”, 
kaip pirmiau turėjome.

Be kažin kodėl dalykai neši
kli j uoja. Mokytojas vieną ne- 
dėldienį užsiima su vienais, o 
kitą nedėldienį su kitais orkes
tros nariais, bet niekad nema
to visų narių. Jeigu vieni atei
na,—kiti neateina. Taip susi- 
mokinti negalima. Reikia dau
giau disciplinos ir pasiryžimo. 
Turim ne mažai talentų, ypač 
iš jaunuolių, kurie yra gabūs 
muzikoj. Turim mokytoją ir 
vietą pamokoms veltui. Dar, ro
dos, kaip drg. P. Andriuliunas 
sako, yra ir pinigų senam or
kestros ižde. Būtų gerai, kad 
visi orkestros nariai geriau su
sitvarkytų ir tinkamai lankytų
si į pamokas. Pasistengkit, 
draugai.

Lietuvių Piliečių Kliubo sa
lėj, 376 Broadway, So Bosto
ne, atstdarė lietuvių kalbos 
mokykla vaikučiams. Ją palai
ko “Ateities žiedo Draugijėlė” 
ir vietinės mūsų organizacijos. 
Vaikučių yra nemažai ir galės 
būti dar daugiau, kuomet visi 
sužinos apie šią mokyklą. 
Yra patyrę, geri mokytojai— 
Jonas Krukonis, buvęs liaudies 
mokytojas Lietuvoj, R. židžiu- 
nas, “Išminties” redaktorius ir 
drg. Helen Žukauskaitė. Tėvai, 
pasinaudokit šia gera proga ir 
leiskit savo vaikučius čionai 
mokytis nedėldienių rytais, 
nuo 10 iki 12 valandai.

KRIKŠČIONYBĖ
IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?

Parašė A. M. METELIONIS.
Puikus rinkinys faktų,- kaip tai: Vergų sąstatas ir jų 
kovos. Stebuklų laukimas. “Išganytojo atėjimas.” Ti
kėjimai Romos Imperijoj. Barbarų užplūdimas, žmo
nių “lyginimas.” Nakalti pradėjimai. Apie krikščio
nių persekiojimą. Romos sudeginimas. Tamsybės am
žiai. Kryžeiviai. Raganos. Inkvizicija. Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus Naktis. Liuteris ir darbo 

žmonės ir kiti žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

“Vilnies” redakt. V. Andru
lio, iš Chicagos, apsilankymas 
Bostone padarė gerą nuotaiką 
visur. Pasikalbėjimuose su 
draugais ir pašaliniais jis vy
kusiai nušvietė dabartinę politi
ką ir naują orientaciją, ypač 
bendro fronto reikaluose. Dau
gelis džiaugiasi, kad jau pra
dėta veikti plačiu maštabu, kaip 
drg. Andrulis nurodė. Tas su
kėlė naują ūpą ir kiekvieną pa
skatino į didesnį veikimą.

Dalykas dedasi viename pa
šalpos dalinimo ofise.

Žmogus perskaitęs spaudoj 
pranešimą, kad neuždirbantie
ji virš $20 į savaitę, galį gauti 
duonos, kuro, drabužių veltui, 
—atėjo gauti pašalpos.

—Ponuli,—sako jis,—ma
čiau jūsų pranešimą, todėl at
ėjau ir aš prašyti pagelbos.

—Yes, yes, — numikčiojo 
“ponulis”. —Matot, kiek mes 
Čia turėjom, jau viską išdali- 
nom savo parapijonam. O kur 
tamsta priklausai ?

—Niekur prie parapijų, nes 
esu laisvų pažiūrų.

—Jeigu prie parapijų nepri
klausai, tai nieko negali nei 
gauti...

Taip ištikrųjų dabar yra. 
Kas nori gauti kokį “kenuką 
byfo”, turi už tai remti kokią 
nors parapiją, kuriai per me
tus reikia sumokėti veik tiek 
pat, kiek ta “pašalpa” verta.

Laukiame Dovanu iš Kitu Miestu 
"Laisves” Jubilėjiniam Bazarui

naujinti su fabrikantais sutar
tį, tai fabrikantai visai nekrei
pė atydos ir tiktai pasakė, kad 
darbininkai šios unijos nenori 
ir mes kitokios unijos nepri- 
imsim, kaip tiktai B.S.W. uni
ją. Tuomet U. S. L. W. U. vir
šininkai kreipėsi prie miesto 
majoro George E. Dalrymple, 
kad jis su kitais bešališkais 
žmonėmis prižiūrėtų, o dar
bininkai tegul nubalsuos slap
tai, kokios unijos jie nori. Vie
nok majoras nuo tos garbės at
sisakė. Darbininkai masiniuo
se susirinkimuose pasisakė už 
U.S.L.W. uniją, bet kad per
sitikrinti galutinai, kokios uni
jos darbininkai nori, tai atsi
buvo 30 d. gruodžio Eagles 
Hall, 139 Merrirpack St., slap
tas balsavimas. Balsavimas bu
vo prižiūrimas netiktai U. S. 
L.W.U. paskirtų žmonių, bet 
buvo ir naudojami miesto bal
savimo baksai (balsavimas tę
sėsi nuo 2 ligi 8 vai. vakare), 
buvo bešališki prižiūrėtojai, 
senatorius Charles A. P. Mc- 
Aree ir atstovas (representa
tive) John E. Coddaere Jr. 
Šie abu vyrai savo parašais 
paliudijo, kad balsavimas bu
vo teisingas. Ant balsavimo 
blankos buvo padėta trijų uni
jų vardai. Už United Shoe 
and Leather Workers uniją 
balsavo 1,189 žmonės; už 
Brockton Brotherhood of Shoe 
and Allied craftsmen 471 bal., 
Boot and Shoe Workers union 
355 balsai ir sugadyta 21 bl. 
Viso buvo 2,036 balsai. Šis bal
savimas aiškiai parodė, kad 
darbininkai nori U. S. L. W. 
unijos, vienok fabrikantai ir į 
tai nekreipia atydos ir su U.S. 
L.W.U. nenor skaitytis sakyda
mi, kad mes tos unijos neno
rim. Todėl U.S.L.W. unijos 
buvo sušauktas masinis susi
rinkimas 31 d. gruodžio, mies
to svetainėje, 4 vai. vakare, 
čia buvo apkalbėta vietinis 
keblus padėjimas ir pagaliaus 
nubalsuota 2 d. sausio eiti ant 
streiko, kad priversti fabrikan
tus pasirašyti su U.S.L.W.U. 
sutartį.

Ar darbininkai turi tiesą ei- 
(Tąsa 5 pusi.)

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

Brošiūra aiškina kas išvaduos žmoniją iš kapitalisti
nės priespaudos. Drg. Bimba aiškina, jog Marksiz- 
mas-Leninizmas yra mokslas, kurio vaduojantis žmo
nija pasiliuosiuos. O kunigas S. Kneižis pasakoja 

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ IŠ 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

Visais vakarais grieš gera orkestrą
Šeštadienį ir Sekmadienį Bazaras prasidės nuo piet ir tęsis iki vidurnakčio.

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalimmui Karų ir Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ T8 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ.

DARBININKŲ KALENDORIUS
1936 METAMS

Tai turiningas kūrinys. Gerų straipsnių iš politikos, 
abelno mokslo ir sveikatos klausimais. Iliustruotas 
paveikslais žymiausių pasaulio revoliucionierių ir 
mokslininkų. Taipgi yra atvaizdų iš statybos ir iš 
industrijos. Puikiai priruošta informacijiniais davi
niais iš geografijos, gamtos, istorijos ir kitų mokslų.

KNYGA 144 PUSLAPIŲ. KAINA 25 CENTAI.

Klausimai ir atsakymai lietuvių ir anglų kalbose, su 
priedu naujų pakeitimų pilietybės įstatymų

Knygutė patogi nešiotis kišeniuje, kaina 25c. Šį mėnesį 15c. 

REIKALAUKITE JOS TUO JAUS.

“LAISVĖS” SVETAINĖJE
427 LORIMER ST.. ]
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kantų, o dare taip, kaip fab
rikantai norėjo. Fabrikantai 
pareikalavo, kad darbininkai

mėn., tai yra ligi pabaigos 
1935 metų. Darbininkai ir su 
tuo suetiko, o užtai fabrikan-
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Kas Bus, Jeigu Anglija 
Ir Italija Stos Karau?
Tokį klausimą stato Russell 

Owen, vienas iš karo-, žinovų. 
Nepaisant visokių Anglijos be- 
sivartymų visi mato, kad tarpe 
jos ir Italijos besiartina karas. 
Ne Ethiopijos Anglijos imperi
alistams gaila, bet Italija palie
te jų reikalus.

Italija nelaimėjo pagelba or
laivių Ethiopijoje. Dabar sta
tomas klausimas: ar orlaiviai 
galės užduoti Anglijos laivynui 
skaudų smūgį? Mussolinis gar
siai triūbija, kad taip; bet karo 
žinovai jau pradeda abejoti.

Tiesa, Italija turi galingą ka
ro orlavyną. Ji turi apie 2,500 
karo orlaivių. 500 yra Ethio
pijoje, o 2,000 gali mesti prieš 
Angliją ir jos talkininkes. Ita
lija turi “Savoia-Machetti” di
delius jūrinius bombininkus ir 
“Caproni” didelius sausžemio 
bombininkus, kurie gali vienu 
kartu vežti apie du tonus bom
bų, taipgi torpedas. Sako, kad 
šios rūšies bombininkų Italija 
turi apie 600. Jie gali daryti 
bent 2,000 mylių be apsistoji
mo.

Taip, Italija turi galingą ka
ro jėgą ore. Jeigu ši jėga labai 
daug nereiškia Ethiopijoje, kur 
veik nėra miestų, bomboms cie- 
lių, tai tas dar nereiškia, kad 
tie oro milžinai negalėtų pada
ryti daug žalos Anglijos karo 
laivynui, prieplaukoms ir net 
pačiai Anglijai.

Bet juk ir Anglija nėra be
ginklė. Ji turi galingą karo 
laivyną, armiją ir orlaivyną. 
Sovietų Sąjungos Raudonosios 
Armijos žinovai, kurie teisingai 
permatė karo eiseną Ethiopijo
je, kad Italijai nebus ten pikni
kas, labai teisingai ir dabar 
permato, kad nepaisant Mussoli- 
nio jėgos, Anglija kur tik rei
kės, turės ne tik didesnį jūrų 
karo laivyną, bet ir orlaivyną. 
O jeigu imti atydon tą, kad 
Anglijai į pagelbą ateis Franci- 
ja su galinga armija, laivynu 
ir dideliu orlaivynu; čechoslo- 
vakija, Rumunija, Graikija, 
Jugoslavija, Turkija ir kt. ša
lys, tai bus aišku, kad tada Ita
lija mažai galėtų laikytis. Ne 
Italija galėtų ant kitų užpuoli
mus daryti, bet ji pati būtų ka
ro laivų, armijų ir kelių šalių 
orlaivynu užpulta.

Nužemino Tautų Lygą
1934 metais Tautų Lyga 

buvo pasiuntus tarptautinę 
armijų į Saar sritį, kada ten 
buvo plebiscitas, tai kėlė 
Tautų Lygos autoritetą. Į 
Tautų Lygą įstojimą"- °-’ 
tų Sąjungos buvo pakėlęs 
jos autoritetą augštai. Tau
tų Lygos išstojimas prieš 
Italiją, kaipo užpuolikę ant 
Ethiopijos, pavartotos sank
cijos, visa tai kėlė žmonių 
akyse jos autoritetą, išsau
kė jai pagarbą. Bet Fran- 
cijos ministerių pirmininkas 
Lavai ir buvęs Anglijos už
sienio ministeris Hoare su 
savo niekšiškiausiu planu 
pavedant didesnę pusę Ethi
opijos Italijai, tai yra apdo
vanojant plėšikę, smarkiai 
pakirto Tautų Lygos auto
ritetą.

Tiesa, tatai darė ne Tau
tų Lyga, bet Francijos ir 
Anglijos imperialistai. Hoa
re už tai skaudžiai užmokė
jo išsirisdamas iš ministerio 
vietos, o Lavai vos išsilai
kė savo vietoje. Tautų Lyga 
gyvą tą pasiūlymą palaido
jo. Bet vis tiek mažesnės ša
lys, kurios jungiasi aplinkui 
Sovietų Sąjungą kovoje už 
taiką, taip ir žmonės-taikos 
šalininkai, už tą Laval-Ho- 
are sutartį daug atsakomin- 
ga skaito ir Tautų Lygą. Ji 
neturėjo leisti tiems se-

----------  nusimuštų sau algas ir pagel- 
niems imperializmo vilkams betų fabrikantams konkuruo- 
taip sauvaliauti. jti su kitų miestų fabrikantais.

Iš Genevos rašo, kad pa-‘Nežiūrint,, kad daugiau susi- 
skyrimas kapitono Eden į ’ 
Hoare , vietą gal atsteigs 
Tautų Lygos autoritetą, gal 
būt bus priverstas nustoti 
šunuodegiauti ir Francijos 
ministerių pirmininkas La- brikantai 
vai. -

Kad tas planas buvo pasi- kai organizuoti, tai ten, kur 
tarnavimas Mussoliniui, tą darbininkai neorganizuoti savo 
patvirtina ir tas, kad Mus- ' darbininkam numuš algas 
solinis apgaili Hoare pasi- daug daugiau ir tuomet mes 
traukimą ir su naujais me-čionai būsime dar prastesnėje 
tais pasiuntė Francijos mi- padėtyje negu šiuom tarpu.

> negelbėjo.
Bet Buvo varoma agitacija per bo- 

bukaprotis sų s?audą ir gyvu žodžiu’ ,° 
kas buvo tuomet priešingi al- 
|gų kirtimui, tai tie buvo ap
šaukti komunistais, nesirūpi
nančiais miesto gerove ir tam 
panašiai. Po ilgų diskusijų 

I darbininkai nubalsavo nusi- 
nuošimčio algų

pratę darbininkai tam griež
tai priešinosi sakydami, kad 
numušimas algų nieko gero 
neduos tiktai pakenks unijai ir 
darbininkiškam judėjimui ab- 
elnai. Jie sakė, kad jeigu fa- 
_______ i numuš darbinin
kams algas čia, kur darbinin-

tai darbininkams prižadėjo 
daug darbo, o dabar fabrikan
tai už visus darbininkų nusi
leidimus atmoka atmesdami 
U.S.L.W. uniją, užkardami per 
prievartą ant darbiniu kų 
sprando B. S. W. uniją, ku
rios darbininkai visai nenori. 
Todėl darbininkams yra tik 
viena išeitis, tai streikas.

Darbininke.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

nisterių pirmininkui ponui Miellok tas nieko 
Lavai pasveikinimą.
Mussolinis yra ] 
ir jis nemokėjo pilnai pasi-i 
naudoti vaisiais tų ponų,1 
kuriuos jie jam buvo paki-; 
šę. Dabar ir. patsai Musso-j 
lini jau gailisi.

Jeigu jis būtų tuojaus’mušti 121/2
Stojęs UŽ tą planą, tai aiš- 'pradžioje 1935 m. ant 5 mė- 
ku, kad vis vien planas bū-,nesiU- Vienok to neužteko, 
tų palaidotas, bet tada Mus- fabrikantai pareikalavo algų,

• ............. ; kirtimo pratęsimo dar ant 6solini galėtų sakyti: “Aš
norėjau taikos, aš stojau už 
Tautų Lygos dviejų vyrų 
pasiūlytą taikos planą, bet 
jūs patys jį atmetėt ir todėl 
esu priverstas kariauti.” 
Dabar gi jis suteikė Angli
jai ir Franci jai gerą argu
mentą, jos gali sakyti: “Pu
sę Ethiopijos siūlėme, bet 
vis vien Mussolinis nenore-

JINAI SEKA 
PIENIŠKU KELIU

jo karą sulaikyti.”

Haverhill, Mass.
(Tąsa nuo 4 pusi.)

ti ant streiko ? Rodosi, kad 
taip. 1934 m. kovo mėnesį ir
gi buvo streikas vien tiktai už 
tai, kad fabrikantai nenorėjo 
U.S.L.W. unijos, bet kada dar
bininkai išėjo į streiką, tai tuo
met fabrikantai pasidarė su
kalbamesni ir pagaliaus buvo 
pasirašyta tarpe fabrikantų ir 
USLWU sutartis, kuri su pa
baiga 1935 m. pasibaigė.

Nuo padarymo sutarties 
tarpe fabrikantų ir U.S.L.W. 
unijos, netiktai kad unija ne
darė nieko blėdingo del fabri-

HEATHER ANGEL
RKO-Radio žvaigždė, Kaip kad 
ji pasirodo judyje “The Three

Musketeers”

PHILADELPHIA, PA.
Visų darbininkiškų organizacijų 

svarbus susirinkimas įvyks sekmadie
ni, 12 d. sausio, 2 vai. po pietų, 735 
Fairmount Ave. Visi nariai dalyvau
kite ,nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstyt. Taipgi bus išduotas ra
portas iš Clevelando konferencijos 
prieš karą ir fašizmą ir revizijos ko
misijos iš “L.” naudai rengto pikniko.

A. Ramanauskas.
(6-8)

SO. BOSTON, MASS.
Ateities Žiedo Draugijėlė su vie

tinėm organizacijom palaiko keturių 
kalbų mokyklą del vaikučių. Ši mo
kykla dabar rengia vakarienę su pro
grama, nedėlioj 19 d. sausio, Liet. 
Piliečių Kliube, 376 Broadway, 7 vai.

1 vakare. Programą patys vaikučiai iš
pildys. Pelnas nuo parengimo bus 
skiriamas palaikymui šios mokyklė
lės. Tad kviečiam vietinius ir iš 
apielinkes draugus ateit ir paremt 
jaunuolių mokyklą, kad ant toliaus 
jie galėtų tęsti apšvietus darbą.

Rengėjai.
(6-9)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia “Card Par

ty” (kazyrių parę), subatoj, 11 d. 
sausio, 7:30 vai. vakare, Labor Ly
ceum, 15-17 Ann St. Bus duodamos 
geros dovanos lošėjams. Taipgi bus 
gera muzika šokiams, skanių valgių 
ir gėrimų. Įžanga tik 25 centai. Kvie
čiam visus vietinius ir apielinkes 
draugus dalyvaut. Rengėjai.

(6-8)

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam garbingas laidotuves 
nepaisant kaštų. Turime puikiai 
įtaisytą pagrabam patalpą, pa

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.

Kameros reikalauja gražiausių 
veidų ir figūrų. Jos greitai at
žymi malonumą ir bendrą svei
katą. štai kodėl tiek daug 
skaisčių žvaigždžių reguliariai 
geria pieną. Jis padaro, kad jos 
geriausiai atrodo ir jaučiasi, ir 
be rūpesčio apie savo puikias 
figūras.

Jūs galite moksliškai kontro- 
liuot savo svorį gerdami p:e- 
jią... ir išlaikyt savo sveikatą 
ir gerą ūpą taip pat. Ir pienas 
yra vienas taupiausių valgių 
šiandien!

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

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

25c
15c

i

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

Jeigu jūs norite sumažint sa
vo svorį, parašykite reikalau
dami knygutės: “The Milky 
Way.” Judžių žvaigždžių val
giai. Atsiųskite atvirlaiškį su 
savo vardu ir adresu: Bureau 
of Milk Publicity, Albany.

THE STATE OF NEW YORK

PLAUKŲ 
KIRPIMAS
SKUTIMAS

Prielankus

Telephone: fVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

kų

Su

Tel. Stagg 2-2996

vai. vakare.

PI.
P. M.

ir dabar būtinai 
bus apsvarstyta 

. kas link choro 
reikia sutvarkyt 
operetės “Vestu- 
kuriuos draugus 
ir tikietų, malo-

Liet. Komfrakcija.
(6-7)

jo prakalbų. Įžanga veltui.
Kviečia Rengėjai.

(3-5)

Sietyno Choro metinis mitingas 
įvyks trečiadienį, 8 dieną sausio, 180 
New York Avė., 8 valandą vakaro. 
Draugai sietyniečiai, suaugę ir jau- i H 
nuoliai, visi turite dalyvauti metinia
me mitinge, nes bus renkama nauja

orkestrą.
Kviečia Rengėjai.

(6-8)

Puslapis Penkias

NEWARK, N. JREADING, PA.
ALDLD 143 kp. rengia puikų balių, 

subatoj, 11 d. sausio, Catholic Lits. 
Hali, 126 N. 10th St., ant antrų lubų, 
7:30 vai. vak. Turėsim skanių užkan
džių, gėrimų ir gerą orkestrą šo
kiams. Kviečiam visus atsilankyti ir _ .
linksmai praleist laiką. Bus gera Zei-, valdyba ir daugiau svarbių reikalų t hnlriin loilzu

CLEVELAND, OHIO
Norman Thomas Debatuos 

Earl Browderiu
Sausoi 11 d., 8 vai. vakare, Euclid 

Avenue Baptistų Bažnyčioje, E. 18th 
St. ir Ehclid Ave., įvyks debatai. De
batuos du žymus Amerikos revoliu
cinio darbininkų judėjimo vadai: 
Norman Thomas, socialistas ir Earl 
Browder, Nacionalis Komunistų Par
tijos sekr. Debatų tema: “Kaip mes 
turime kovoti su fašizmu?” Arba ki
tais žodžiais: socializmas ar komu
nizmas?

Lietuviai darbininkai yra kviečiami 
ne tik dalyvauti šiuose debatuose, bet 
padėti sumobilizuoti *kuoplačiausias 
Clevelando darbininkų mases supa- 
žindimui šių taip svarbių dienos klau
simų, kaip kova prieš pasireiškiantį 
fašizmą.

CLEVELAND, OHIO
Sausio 12 d., 10 vai. ryte, 920 E. 

79th St., įvyksta ALDLD 15 Aps. me
tinė konferencija. Kuopų delegatai, 
tuo labiau apskr. valdybos nariai, ra
ginami pribūti laiku, kad konferenci
ja be trukdymų galėt prasidėt.

Vakare, toj pat svetainėj, ALDLD 
57 kuopa iš Coreleto rengia sma
gų parengimą delegatų priėmimui. 
Visų trijų kuopų nariai ir pritarėjai 
kviečiami skaitlingai atsilankyt.

ALDLD 15 Apsk. Org.
J. Mažeika,

(6-7)

SHENANDOAH, PA.
A.L.D.L.D. 17 kp. rengia svarbias 

prakalbas, ketverge, 9 d. sausio, 7 
vai. vak., 302 S. Main St. Kalbėtojas 
bus drg. J. Broga, iš Kanados, “Dar
bininkų žodžio” administratorius. Tai 
pirmą kartą iš Kanados čia kalbės 
drg. Broga, bus visiems svarbu ir 
žingeidu išgirsti apie Kanadoje gy
venančius lietuvius. Tad visus kvie
čiam skaitlingai dalyvauti ir išklau
syti

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. susirinkimas įvyks 

ketverge, 9 d. sausio, 16011 Water
loo Rd. Visi nariai malonėkite daly
vaut, nes bus labai svarbus susirin
kimas, turėsim balsuot vienybės klau
simu, taipgi bus rinkimai delegatų į 
15 Apskričio konferenciją, kuri įvyks 
12 d. sausio, Liet. Darb. svetainėje, 
920 E. 79th St. Tad visi nariai da
lyvaukite. P. Nemura.

(5-6)

Reikalinga vyry ir motery i
pardavinėjimui ir garsinimui Deksnio 
Galingos Mosties, Trejų Devynerių 
Palangos ir taip visokių žolių ir šak
nų. Geras uždarbis. Rašykite tuojaus 
del platesnių informacijų. Pasekmes 
garantuojame.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 352, Hartford, Conn.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo-
, damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

i

yra aptarti. Visi būkite, laiku.
Org. Paukštaitienė.

(5-6)

BINGHAMTON, N. Y
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvylj? 

ketvirtadienį, 9 d. sausio, Lietuviu 
svetainėje, 315 Clinton St.. 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai dalyvaukite, nėfe 
turėsim rinkimus del dapildymo ko
miteto, taipgi bus ir kitų svarbių da- ' 
lykų apsvarstymui.

Sekr. O. Girnienė.
(5-6)

Naujoje Vietoje

L1WUV^K4
GERIAUSIA DUONA
\SCHOLES BAKING

532 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NAUJOJE VIETOJE 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 valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

Pristatome i visas dalis—Brooklyn© ir apielinkes, į krautuves 
ii* Į pavienius namus, taipgi siunčiam ir j kitus miestus.

Tel.s Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

License L-1370

Whiskey A Blend 
ALL 3TKAICNT Wmttlli

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer Street Brooklyn, N. Y
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

WILKES-BARRE, PA.
Svarbu Aido Choro nariams! Svar

bus choro susirinkimas įvyks penkta
dienį, 10 d. sausio. Visi nariai, kurie 
prigulėjo seniaus 
dalyvaukite, nes 
svarbus klausimais 
palaikymo. Taipgi 
viskas iš buvusios 
vės Pušyne.” Pas 
dar randasi pinigų 
nėkite juos grąžinti, kad galėtume 
atskaitą padaryt. Susirinkimas įvyks 
Darbininkų Centre, 325 E. Market 
St., 7

Komisija.
__________________ (5-6)

DETROIT, MICH.
Sausio (Jan.) 11, 7:30 vai. vaka

re, Draugijų Svetainėje, 4097 Por
ter St., įvyks didelis ir svarbus Ra
dio Kliubo susirinkimas. Bus galuti
nai priimti įstatai ir sudaryta pilna 
tvarka. Tad kviečiam visus narius 
dalyvaut ir savo draugus įrašyti. Ne
pamirškite to, kad radio pusvalandis 
yra pakeistas nedėlioms nuo 10 v. 
ryto iki 10:30 vai. ryto iš stoties 
WJBK, 150 k.c. J. K. Alvinas.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų 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 
Valandos—10 A. M. iki 8 

Sekmadieniais 10 A. M. iki

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu: 
1439 South 2nd Street

S |i||
*

Lietuvių Angliy Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen T-1161 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



Puslapis Šeštas LAISVI Trečiadienis, Sausio 8, 1936

Apsiriko. 
taip pasitiko 
Julian, kaip 
Arą” Julian.NEW YORKO IR APBUNKES ŽINIO

Iš Organizacijų |
Bendro Parengimo

Ji greit pagerės.”
Tačiaus vargšė motina tuo- 

mi aiškinimu policijos realiz
mo neįtikino. Duktė pasiųsta 
lavoninėn, o motina Bellevue 
ligonbučio smegenų ligų sky
rium

Brooklyno darbininkiškų or-' 
ganizacijų bendras parengi
mas, įvykęs pereitą sekmadie
ni, Ukrainų svetainėj, galima 
skaityti nusisekusiu visais at- I Paskutine Diena Užsisakyt 
žvilgiais.

P r o g r am ą pildė Sietyno j 
Choras iš Newarko. Jis turėjo 
sudaręs įdomią, naujovišką 
programą, kuri susidėjo iš dai- 
M, muzikos, vaidinimų, pasi-i 
kalbėjimų ir juokų.

Tai lyg ir vodevilis. Choras 
visą laiką pasilieka scenoje, 
būk tai čigonų ir šiaip gyven
tojų su e igoj-pasilinksminime, 
miške. Iš jų tarpo išeina mu
zikantai, dainininkai bei dekla
matoriai ir pasisako savo bė
das ir džiaugsmus.

Toje eigoje išreiškiami įvai
rūs reikalai, darbai, meilė ir 
pašiepiama tūli netikę elgesiai. 
Pašaipa peštynių už nieknie
kius gražiai perstatoma ūki
ninkų, susipešusių neišrišamu 
klausimu: virš katro žemės 
giedojo vėversys. Gražiai per
statoma vaikas, paliktas iš
mokti lekciją kambaryje, kur 
randasi vaikus taip viliojanti 
gyvūnai, Suniuks, katė, kana- 
rė. Suvaidinta ir sunkios dar
bo sąlygos dirbtuvėse—“speed 
-Up*“

Choro dainos, kurios dau
giausia buvo liaudies dainos, 
visos ypatingai gražiai išėjo. 
Solistai ir duetistai didžiumo
je dainavo chorui pritariant ir 
vieni. Prie geriausia išėjusių 
galima priskaityti žukauckie- 
nės, taipgi Stelmokaitės solo ir 
Stočkienės su Bičkauskiene 
duetus. Vytautas Dvarackas, 
smuikininkas, nepaprastai gra
žiai smuikuoja ir publika iš
šaukė jį antru kartu. Gražiai 
išėjo meilios peteliškės dekla
macija ir čigonaičių šokis. Ap
skritai programa išpildyta ga
na Vykusiai. Kalbantiems reik
tų kalbėt garsiau ir rečiau, j 
Kalbose buvo juokų, bet retą 
kurį galima buvo suprasti. O 
pas mus juokai labai įvertina
mi, nes jų mažai teduodama 
publikai.

Programą Sietynas užbaigė 
Internacionalu, vado vaujant 
choro mokytojai B. L. šalinai- 
fei,,.
; Sietynui reikia atiduoti kre
ditą už gana vykusią naujo
višką programą. Naujesnių ir 
įvairesnių programos pildymo 
formų pas mus labai stokavo.

Publikos susirinko gana ap
sčiai, pilna svetainė. Parengi
mo ‘tikslą ir apie pačius ren
gėjus platokai paaiškino pra
džioje d. Ruseckas. Sykiu pa
žymėjo, kad antras Bendrų 
Parengimų Komiteto pažmo- 
nys jau bus didesnis. Jis įvyks 
Į6 vasario, Labor Lyceum sve
tainėj, kur tas pats Sietyno 
Choras suvaidins operetę “In
kvizicija” iš šių laikų gyveni
mo. Lietuvoje.

Po programos smagūs šokiai 
ir naujos pažintys bei pašne
kėsią! tarp senų draugų tęsėsi 
iki* vėlumos.

Pirmą Sekmadienio “DW”
šiandien būtinai privalote 

paduoti 12-tos sausio “Daily 
Workerio” užsakymą. Tą die
ną išeis pirma sekmadienio 
laida. Kadangi jo turės spaus
dinti šimtus tūkstančių kopijų, 
tad turi išanksto žinoti, kad 
galėtų prirengti jo atspausdi
nimą ir išsiuntinėjimą laiku.

Trafiko Stotis “I” Pataria 
Laikytis Saugumo

Trafiko stotis “I” nori pa
reikšti padėką už paramą sau
gumo kampanijoj praeityje ir 
prašo kooperacijos ateityje, 
kad išvengti gatvių ir kelių 
nelaimių 1936 metais.

Turimos žinios parodo, kad 
gatvėse nelaimių skaičius, taip
gi sužeidimai ir mirimai nuo 
tų nelaimių padaugėjo visose 
J. V., gi New Yorko mieste 
sumažėjo, dėka policijos veda
mai saugumo kampanijai ir 
visų sluogsnių žmonių para
mai toje kampanijoje. Tiki
masi ir prašoma tos paramos 
ir ant toliau, kad padarius 
New Yorką saugiausiu miestu 
pasaulyje.

“Daily Workerio” Atviras 
Laiškas LaGuardijai

Angliškas darbininkų dien
raštis “Daily Worker,” sausio 
7-tos laidoj, išspausdino atvi
rą laišką majorui LaGuardijai, 
atsakant į jo užmetimą ir 
duodant klausimus. Kada “D. 
W.” iškėlė spaudoj buvimą 
šnipų šalpos biure, majoras

1 pareiškė sekamai:
“Tai yra ‘Daily Workerio’ 

pasaka be jokio pamato.”
“Daily Worker” išspausdi

no ištisai aštuonis šalpos biu
ro šnipų raportus ir pastato 

'LaGuardijai reikalavimą išaiš
kinti, kuomi jis laiko tokius 
raportus. Vakar “Laisvėj” til
po vienas iš tų raportų. Prie 
progos talpinsime ir kitus.

ALDLD 1 Kp. Parengimas

Rep.

Saugojo Mirusią Dukterį

Nedėlioje, 12 d. šio mėnesio, 
turėsime pirmą šių metų pra
mogą—pasilinksminimą mūsų 
kuopos surengtą. Todėl pra
šome visus kuopos narius atei
ti į šį parengimą ir atsivesti 
savo draugus, o nesigailėsite. 
Bus kalbėtojas, svečias iš kitos 
šalies, Kanados, šokiams grieš 
gera orkestrą, lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Užkan
džių ir gėrimų, kiek kas no
rės. Įžanga tik 25c. Atsibus 
“Laisvės” salėje. Pradžia 6 v. 
vakaro. Svečių tikimės turėti 
ir iš toliau, nes tą dieną įvyks
ta ALDLD II apskr. konferen
cija “Laisvėje,” tad turėsime 
progos pasimatyti su pažįsta
mais draugais.

Rengėjai.

Veikimas Lietuvių 
Jauny Kriaučių

nių praeina ir pačią vidur
dienį plėšikai užpuolė Green
leaf ir Crosby brangakmenių 
krautuvę ir išsinešė $150,()()() 
vertės grobį.

Harlemas nebe 
negrą išdaviką 
išleido “Juodąjį 

Biedniokų Harle
mas išdaviką pasitiko su pa
nieka ir Juliau susikrovęs savo 
už išdavystę gautų gražmenų 
bagažą ir likusius iš tų $60,000 
i š v a ž i a v o Fran c i j on.

• Mrs. Haynes su dukterim 
Anna gyveno apartmente 320 
W. 96th St., New Yorke. Na
mo superintendentas pastebė
jo, kad moterys per ištisą sa
vaitę nepasirodė. Jis pasikvie- 

policistą ir su juo įėjo kam
barin. Kambarys buvo tamsus. 
Kampe ant lovos gulėjo miru
si duktė, o motina sėdėjo 

• kampe. Policistas pasakė, kad 
mergina mirus.
*• “Nemirus,” atsakė tyliai mo
tina. “Ji tik miega. Mano 
mergaitė miegojo tris dienas.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

950 Jamaica Avenue,

Plėšikai pasitiko dukrelę 
ant rankų nešiną Thompsoną, 
vedėją Park Theatre, Roselle, 
N. J. Trys dženitoriai buvo 
surišti. Plėšikai atstatė revol
verį Thompsono 15 mėnesių 
dukrelės galvutėn ir įsakė ati
duoti pinigus. Nieko nelaukęs 
jis atidarė saugiąją šėpą ir 
atidavė virš $700. Plėšikai pa
bėgo mašinoj.

Jenny Corten, 1628 Ocean 
Parkway, buvo areštuota lai
ke demonstracijos prie šalpos 
biuro ir kaltinama “netvar- 
kiame elgesyje” už tai, kad ji

SUSIRINKIMAI
ALDLD Pirmos Kuopos

Nariam

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos l-mos 
kuopos susirinkimas įvyks šį 
ketvirtadienį, 8 v. vakaro, 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Visiem 
nariam svarbu dalyvauti. Da
bar yra ALDU) vajus, tad 
reiks pakalbėti ii’ apie naujų 
narių gavimą. Taipgi kuopa 
rengiasi pasitikimui apskričio 
konferencijos ir tolimo svečio, 
nes pribus iš Kanados žymus 
mūsų organizacijos veikėjas d. 
Guoba. Gi tas viskas įvyks at-

nėjo ton pusėn, kur policistas Į einantį sekmadienį, todėl svar-

pasiryžimo
organi-

bus 21 
svetai-

Lietuvių Kriaučių 54-to sky
riaus jaunimas laikė susirinki
mą sausio 3 d., Amalgamei
tų svetainėje, Arion Place, 
Brooklyne.

Pirmininkas F. Milašauskas 
atidarė susirinkimą, o sekreto
rius Palkauskas perskaitė pro
tokolą; paskui prasidėjo ra
portai, iš kurių paaiškėjo, kad 
parengimų komisija jau ruošia 
du parengimu.

Pirmas parengimas įvyks 
pirmą dieną vasario, jau dau
geliui žinomoj, Kiburio svetai
nėje,
W o o d h avene. Susirinkusieji 
pasižadėjo parduoti po 5 įžan
gos tikietus, kad padarius 
įplaukų tolimesniam veikimui 
sporto srityj. Patartina visiem 
lietuviam kriaučiam nepamirš
ti dienos ir vietos ir dalyvauti 
parengime, kad sukėlus jaunoj 
dvasioj senesnio
stipriai laikytis savos 
zacijos.

Antras parengimas 
dieną kovo, Klaščiaus
nėję, Maspethe. šitas parengi
mas bus daug skirtingesnis 
nuo kitų, nes jame bus lošiama 
basketball su kitataučių tymu 
iš tolimesnių miestų, šitame 
parengime mūsų jauni kriau
čiai turės pasižymėti sporte, 
nes ir dabar daro bandymus 
su įvairiais tymais.

Naujuose sumanymuose nu
tarė surengti apšvietos prakal
bas, pakviečiant Amalgameitų 
unijos general) sekretorių J. 
Schlosbergį pakalbėti minimu 
klausimu, kur, suprantama, 
bus paliesta ir unijos veiki
mas. Surengimo komisija apie 
prakalbas praneš vėlesniu lai
ku.

Reikalinga pastebėti, jog i 
jauni kriaučiai pildo pageida-

liepė. Teisėjas ją išteisino, sa
kydamas, kad ji turi teisę eiti, 
kur link jai patinka.

McDermott ir John Kar- 
bowski sulaikyti be kaucijos 
išklausinėjimui. Jiedu kaltina
mi užpuolę padavėją restaura- 
ne prie Meeker ir Morgan 
Avės., Brooklyne.

Katė apkaltinta padegime 
Germanų namo, 1252 Jeffer
son Ave., Brooklyn. Anksti ry
tą Gormanas, išeidamas dar
ban, užkūrė kerosininį pečiu
ką ir paliko. Katė jį apvertė 
ir stuba užsidegė, šeimyna iš
sigelbėjo, bet nuostolių pada
ryta keli tūkstančiai dolerių.

Evelyn Allenpack, jauna 
brooklynietė, šoko ar nuvirto 
po ekspresiniu traukiniu Times 
Sq. stotyje. Du karu perėjo 
virš jos, kol traukinį sustabdė, 
bet ištraukė dar gyvą.

WPA Darbininkus Verčia 
Prisiegauti

Visi dirbanti pilną laiką W 
PA darbininkai, po bausme 

vimą paskutinio skyriaus susi-į netekimo darbo, vai•o m i pasi
rašyti ištikimybės priesaiką ir 
su notaro paliudymu tokią 
priesaiką grąžinti 8 sausio. 
Priesaikoje turi pasisakyti 
ginti J. V. konstituciją nuo iš
laukinių ir vidujinių priešų, ir 
kad tai pildys pilnai, besąlygi
niai. j

Kadangi šiais laikais kiek
vienas darbininko pasijudini
mas ir net išsitarimas už savo 
teises buržuazijos skaitomas 
prieškonstituciniu, tai aišku, 
prie ko veda šitas diktatorinis 
įsakymas.

rinkimo, kuriame buvo sakyta, 
kad rūpintųsi ne tik sportu, 
bet ir apšvieta ir unijizmu.

Jaunu Kriaučių Sporte 
Veikimas

Amalgameitų. unijos 54-to 
skyriaus jauni kriaučiai jau lo
šė penkis sykius basketball su 
įvairiais tymais ir tik vieną 
pralošė. Tas parodo, jog spor
te yra prasilavinusio jaunimo 
ir nesibijo susikibti su kita
taučių tymais. Tačiaus reikia 
pastebėti mūsų sportininkams,, 
jog negerai daro, kad nepra-i 
neša visų žiniai, kuomet būna ' 
jų lošimo diena, žemiau pa
duodame lošimo lentelę, pa
žymint, kas kaip stovi lošimo 
gabume.

Korespondentas.

Y. Tailors L. 54 Goals Fouls Pts
Kazakevich R. F. 0 0 0
Briggs R. F. 1 0 2
Kraujalis L. F. 7 1 15
Palkauskas C. 2 0 4
Sadauskas C. 0 0 0
August R. G. 1 0 2
Nedavara L. G. 7 0 14

Totals 18 1 37
Dolphins A. C. Goals Fouls Pts
Antin R. F. 3 0 6
Klein L. F. G 2 14
Sobol C. 2 0 4
Grill R. G. 4 0 8

. Zuckerman L. G. 0 0 0 ■

Total s 15 2 32

Jonas Kriaučiūnas, 53 metų, 
83 Gold St., mirė sausio 3 d. 
Pašarvotas graboriaus Garšvos 
koplyčioj. Palaidotas sausio 6 
d., Alyvų kalno kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpinosi 
graborius J. Garšva.

Laureltone manoma pravesti 
WPA nusausinimo projektas, 
kuris kainuos $70,000. Toje 
sekcijoje lietūs sudarydavo 
potvinius gatvėse.

bu prisirengti.

Trumpos Žinutės
Eastsidėj pražuvęs vaikutis 

Jackie Horowitz dar nesuras
tas. Pakvaišėlė moteriškė, kuri 
buvo sugauta su kitu pagrob
tu vaiku tik už bloko nuo 
prieplaukos, buvo klausinėja
ma policijos stotyje ištisas va
landas, bet jokių informacijų 
nesuteikia apie pagrobtų vai
ką, tik paikai kvatoja.

Išsinešdino Mussolinio 
Gyrėjas Lakūnas

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykį Atsilankę 

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

Šita arbata yra moksliškai sutaisyta iš 
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių, 
šaknelių, grūdelių ir žievelių. Ir išbandyta 

visokiais būdais kas davė patyrimą, jog vienas iš geriausių 
būdų sutvarkyti pairusius vidurius.

New York miesto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Natural- 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymui 
vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelį Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pri
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban

dymo. Rašykite šiaip:

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y.
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LDS 13-tos KUOPOS 
NARIAM

šį k e t v i r t a dienį, sausio 
(Jan.) 9 d., įvyks LDS 13-tos 
kuopos susirinkimas Kiburio 
Svetainėje, 950 Jamaica Ave., 
8-tą vai. vakaro.

Bus rinkimas valdybos. Vi- 
nariai atsilankykite.

Komitetas.

FOTOGRAFAS

si

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1 kuopos susirinkimas 

įvyks ketverge, 9 d. gruodžio, “Lais
ves” svetainėje, 419 Lorimer St., 8 
vai. vakare. Visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes bus išduotas 
metinis, pereitų metų, raportas. 
Taipgi bus ir kitų svarbių dalykų ap
svarstyt. Organizatorius.

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina prie lengvo na

mų darbo, yra du vaikučiai, kurie 
lanko mokyklą. Turi ant vietos gy
vent, bus duodamas atskiras kamba
rys. Gera užmokestis. Atsišaukite: 
J. Eisenberg, 195 Plymouth Street, 
Brooklyn, N. Y.

(5-7)

Notice ir hereby given that Ba
ker’s Distributing Co., Inc., of 
lyn, N. Y., has registered its 
mark “Grand Cake” with the 
tary of State of New York, 
used on bread, rolls, cakes, ;
nished bakery products of every des
cription.

Kapitonas Julian, negras, 
kuris dar taip nesenai Harle
me buvo garbinamas ir vadi
namas “Juoduoju Aru”, dabar Į 
pasijuto svetimu Harlemui. 
Jisai buvo įstojęs Ethiopijos 
arm i j on lakunu, bet atrado 
pelningiau grįžti Amerikon ir 
agituoti už Mussolinį. Jis ke
lios savaitės atgal sugrįžo Har- 
leman pasipuošęs ir su $60,- 
000, kuriuos jam davus “tūla 
ponia, skelbimui Amerikos 
negrams, kad Mussolinis veda 
dievo leistą ethiopų civilizavi- 
mo misiją,” žudydamas ir 
plėšdamas Ethiopijos žmones.
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Radio City, pačiam miesto j’ 

centre, kur tūkstančiai žmo- h

Brook- 
i trade-

Secre- 
, to be 
and fi-

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kcsėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite į vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

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.
........ ......... —

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus is vidaus ir is lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y 

Te!.: Foxcroft 1-6101
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Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
Senai dirbąs graborystūs pro- 
atidarė savo ofisą ir patarnau
ja balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems, 
šaukite dieną ar naktį.

Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė.

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ve* 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarati 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju {vai
riom spalvotn.

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

HUDSON COAL
Pirkite nuo lietuviu anglių kompanijos

300 Lincoln Road, Brooklyn, N.Y.
Šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite

Ne Būtleginta ar Truckers Anglis
PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI

Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnas patikrintas 
svoris, 2000 svarų į toną.

šaukite S'ove $ 1 Klauskite
INgersoll 2-6761 N n i 1 VZ BEN DUBIN

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS

VYRŲ DIENOS
Trečiadieniais, Ketvirtadieniais, 
penktadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais atdara dieną ir 

ir naktį.

» PIRTIS
VISADA ATDARA 
DIENĄ IR NAKTJ

Garinis kambarys, Turkiškas Kambarys, 
Rusiškas Kambarys, didelis plaukymui 
prūdas, šviežus šaltinio vanduo, moksliniai 

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 50c. dieną ir naktį, bile laiku.
SPECIALĖS KAINOS PER SAVAITĘ

Del Kalėdų Šventės, 24to ir 31 mo 
gruodžio dienose, kurios regulia
riai yra moterų dienos, bus vien 

tik vyram. Moterim nebus.

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC 
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St. Brooklyiu 
Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite nat Flushing Ave. stoties. 
Canarsie subway, išlipkite ant Montrose Ave. stoties. Bile karu ant 

Broadway išlipkite ant Flushing Ave. Bushwick Ave. k-ais iš
lipkite ant Cook Street.




