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Socialistų Pasisukimas.
Labai Svarbus žingsnis.
Ėjimas į žmones.
Stilsono Liuosavimas.
Pensijos Kunigams.

Rašo S. LAISVIETIS.

Amerikos Socialistų Partijos 
vadovybė iki šiol atsisakydavo 
nuo bet kokio bendro veikimo
net mišriuose judėjimuose, jei
gu kur, apart kitų griovių, daly
vaudavo ir komunistai.

Dabar gi Norman Thomaso ir 
ir kitų “kairiųjų” vadovauja
mas Socialistų Partijos Pildan
tysis Komitetas jau oficialiai 
stoja už suvienytą frontą su 
Amerikine Sąjunga Kovai prieš 
Kara ir Fašizmą. * *

Toj prieškarinėj priešfašisti- 
nėj organizacijoj komunistai 
visuomet vaidino ir tebevaidina 
veikliausią rolę, nors milžiniš
ka jos narių didžiuma nėra nei 
komunistai nei jų pritarėjai ap
skritai.

' Socialistų Partijos vadovybei 
dedantis į bendrą frontą su A- 
merikine Sąjunga Kovai prieš 
Karą ir Fašizmą, tuom dar nė
ra daroma suvienytas socialis
tų frontas su Komunistų Parti
ja kaipo tokia. Tačiaus tatai 
yra begaliniai svarbus žingsnis 
gerojon pusėn. Tai stambus 
stiprinimas organizuotų prieš
karinių ir priešfašistinių jėgų. 
Be to, jis, suprantama, veda ir 
linkui tiesioginio bendro fronto 
tarp Socialistų ir Komunistų 
Partijų.

Nėra abejonių, kad Socialis
tų Partijos pasisakymas už su
vienytą frontą su Prieškarine 
Priešfašistine Sąjunga patar
naus ir didesniam lietuvių so
cialistų susiartinimui su komu
nistais tuo klausimu ir kitais 
bendrais reikalais.

Jaunuolis drg. J. O., apva
žiavęs eilę lietuvių kolonijų, 
patyrė specialių jaunimo rei
kalų. Juos jis trumpai ir atžy
mėjo vakarykščiuose Krisluo
se.

Kai kurie jo nutėmijimai 
bus gana nauji daugeliui mū
sų skaitytojų.

Taip. Tik einant j žmones, 
tegalima tikrai pažinti juos ir 
jų reikalus.

Drg. A. Bimba, pereitą 
penktadienį Brooklyne kalbė
damas masiniame susirinkime 
Stilsonui-Butkui iš katėjimo 
liuosuoti, priminė, kad Stilso
no gelbėjimo komitetas turė
tų būt paplatintas; kad rei
kia į jį įtraukt komunistus, 
socialistus ir šiaip nusistačiu
sius prieš karą žmones. Juk 
Stilsonas kenčia už savo prieš
karinę veiklą.

Stilsono gelbėjimo komite
tas kol kas susidaro tik iš 
Opozicijos (sklokos) narių. 
Reikia tikėtis, kad tie drau
gai supras, jog tai nėra vienos 
jų sriovės dalykas, bet ben
dras pažangios visuomenės 
reikalas.

Smetona paskyrė po 100 iki 
120 litų pensijų per mėnesį dar 
keturiems kunigams: Juozui 
Remeikiui, Alb. Alseikai, Jonui 
Kudirkai ir Juozui švedui.

Iš valstybės pinigų moka ku
nigams algas ir dar skiria pen
sijas, nors jie dar turi riebių 
įplaukų iš bažnytinių “patar
navimų.” Taip fašistai pila į 
balą vandenį. O bedarbiui už 
sunkų pašalpinį darbą jie neiš
tenka nei 3 litų.

Turkai Šaudė “Šėtoną”
ISTANBUL, Turkija. — 

Tūkstančiai tamsių religi
nių turkų sausio 8 d. šaudė 
į menulį laike visiško jo už
temimo. Tuom jie norėjo 
nubaidyt “šėtoną.” Pagal jų 
pasakas, mėnulis todėl už
temsta, kad jį tuo laiku 
“praryja šėtonas.”

Pirmas Lietuviu 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Telephone STagg 2-3878

Ethiopai Atsiėmė iš 
Italų Visų Tembien
Sritį; Fašistai Bėga

BĖGDAMI PALIKO TAN
KĄ IR KARINĮ TROKĄ

ADDIS ABABA, Etiopi
jos valdžios pranešimais, 
kunigaikščio Seyoumo ko
manduojami ethiopai išvijo 
italus iš visos Tembien pro
vincijos nuo Takkąze upės 
iki Abaro tarpkalnės palei 
kelią į Adowa ir į šiaurva
karius nuo Makalės.

Paskutiniame susikirtime 
italų kareiviai pabėgo, pa
likdami vieną savo tanką ir 
karišką troką ir degindami 
ethiopų bažnyčias.

Italų Propaganda
Italų lėktuvai primėto 

daugybę lapelių, kurstančių 
ethiopus sukilti prieš impe
ratoriaus Haile Selassie val
džią, kaipo neteisėtą ir per
daug slegiančią žmones. La
peliai išspausdinti ethiopų- 
amharų kalba.

Ethiopų vyriausybė atsa
ko, jog tais lapeliais prie
šas mažai žalos padaro, ka
dangi tik vadai • temoka 
skaityti. Iš antros pusės, 
Ethiopijos valdžia kreipia 
domę į priespaudą, kokią 
Italija yra užkerus savo ko
lonijos Eritrėjos gyvento
jams, ethiopų tautiečiams.

Italija tų žmonių neprilei
džia prie apšvietos ir ne
duoda jiems paaugštinimų 
armijoj bei valdiškoj tarny
boj. Be to, eritriečiai yra 
prislėgti sunkiausiais mo
kesčiais, taip kad turi mo
kėti taksus net už persikė
limą gyventi iš vienos vietos 
į kitą, be itališkos vyriausy
bės leidimo. Dabar gi italai 
eritriečius bruka vis į pir
mą karo ugnį prieš ethio
pus.

Kompanijos Reikalauja Sug
rąžint $200,000,000 Taksą

NEW YORK. — Kelios 
maisto produktų kompani
jos rengiasi traukti šalies 
valdžią teisman ir reikalaut, 
kad joms atgal atmokėtų 
apie $200,000,000 taksų, ku
riuos jos sumokėjo už grū
dų ir kitų produktų perdir
bimą į tam tikrus valgius.

Tie taksai buvo sumokėti 
pagal AAA žemdirbystės 
įstatymą, kurį dabar panai
kino šalies Augščiausias 
Teismas. Kompanijos sako
si, kad del tų taksų jos “ne- 
pakėlusios” kainų savo kos- 
tumeriams ir todėl turėju
sios didelių nuostolių.

Manchukuo Partizanai Turė
jo 275 Mūšius su Japonais

SHANGHAI. — J a p onų 
laikraštis “Mansu Nichi Ni- 
chi” paduoda, kad 1935 m. 
rudenį Charbino apygardo
se, Manchukuo krašte, įvy
ko 275 ginkluoti susikirti
mai tarp valstiečių-darbi- 
ninkų partizanų ir Japoni
jos kariuomenės.

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Sausio (Jan.) 10, 1936

HAILE SELASSIE PATVARKĖ ETHIOPAMS
VENGT DIDELIU ATVIRU SUSIKIRTIMŲ I

MATO ETHIOPŲ LAIMĖJIMĄ PARTIZANIŠKAIS, 
ITALAM NETIKĖTA IS UŽPUOLIMAIS

Kataliką Vyskupai Da
ro Nusileidimą Naziams

BERLYNAS. — Hitlerį- 
ninkai patraukė teisman 
vieną kunigų “švenčiausio 
Kraujo” draugijos narį, kad 
jis slapta išsiuntė į Austri
ją 28,000 markių bažnytinių 
pinigų. Eina daugelis bylų 
ir prieš kitus katalikų dva
siškius už markių išsiunti
mus užsienin.

Pranešama, jog šią savai
tę Vokietijos katalikų vys
kupai susirinks Fuldoj svar
styt santikius su nazių val
džia. Spėjama, kad jie su
tiks panaikint visą šalį api
mančias katalikų jaunimo ir 

i darbininkų o r ganizacijas, 
'Palikdami tik vietines kata
likų gildijas. Manoma, kad 
tada jau leis jauniems ir su
augusiems p a rapijiečiams 
priklausyt ir prie hitlerinin
ku darbo fronto ir naziu 
jaunuolių organizacijų.

MADRID. — Nuskendo 
Ispanijos laivas “Ciudad de 
Malaga”, susidūręs su vie
nu Anglijos laivu ties Las 
Palmas. Visi jame buvę 
125 žmonės išgelbėti.

Vokiečiu Trečias “Ki
šeninis” Karo Laivas
BERLYNAS, Sausio 6.— 

Užbaigtas ir ant vandens 
paleistas naujas Vokietijos 
karo laivas “Graf Snee,” 
10,000 tonų įtalnos. Tai jau 
trečias tos rūšies “kišeni
nis” vokiečių šarvuotlaivis.

Šie laivai yra laikomi 
moksliškiausiais žudynių 
įrankiais, p a v o jingesniais 
negu daugelis kur kas di
desnių karo laivų.

Dabar statoma du karo 
laivai no 26,000 tonų. To
liau Hitleris ketina budavo- 
tis tokius laivus, kurie savo 
dydžiu neužsileistu jokios 
kitos šalies karo laivams.

Milionieriaus Henry Clay Frick dailės kuriniu galerija, kuri esanti $50,- 
000,000 vertės! Frick šiomis dienomis mirė. Jis buvo anglies baronas ir iš
naudodamas mainierius susikrovė milž niškus turtus.

ADDIS ABABA. — Eti
opijos imperatorius išleido 
patvarkymą savo armijoms, 
kad vengtų dideliais būriais, 
masiniai stoti į mūšius su 
italais. Sako, italai per 40 
metų ginklavosi karui; tai
gi sunku būtų ethiopams at
silaikyti atviruose mūšiuo
se. Todėl yra patvarkoma, 
kad jie daugiausia darytų 
staigius, italams netikėtus

Roosevelt Žada ir To
liau “Remt” Farmerius

WASHINGTON. — Pre
zidentas Rooseveltas savo 
kalboj demokratų bankiete 
Jacksono dienoj sausio 8 d. 
kritikavo mažą grupę stam
bių “godžių” kapitalistų, 
kurie nieko daugiau nepai- 
so, kaip tik savo pelnų. Roo
seveltas sakėsi esąs “drau
gas” paprastų Amerikos pi
liečių ir milžiniškos daugu
mos “gerų” fabrikantų ir 
kitų biznierių. Jis smerkė 
“supelėjusią” reakciją, vy
riausiai turėdamas mintyj 
republikonų partijos vado- 
vybę.

Giriasi Pasitarnavimais
Rooseveltas kreipė domę į 

savo “pasitarnavimus pap- 
rasiems” žmonėms ir ragino 
visus darbuotis už demokra
tų partijos laimėjimus šie
metiniuose prezidento rin
kimuose.

Kai del Aukščiausio Teis
mo nuosprendžio, kuris at
metė AAA žemdirbystės pa
ramos įstatymą, tai Roose
veltas pareiškė, kad jis nie
ko dar negalįs pasakyt, o 
studijuoias Augščiausio Tei
smo didžiumos ir mažumos 
nuomones. Tačiaus jis pa
sižadėjo rūpintis farmer’ų 
reika'ais, nepaisant to te’s- 
ino patvarkymo.

Pokilyje dalyvavo 2,100 
asmenų, kurių kiekvienas 
užsimokėjo po $50. Pelnas 
eis demokratų partijos pre
zidentiniam vajui. 

užpuolimus. Reikia, girdi, 
taip elgtis, kad padarius 
kuo daugiausia žalos prie
šui, be nuostolių sau.

Savo patvarkyme impe
ratorius Haile Selassie įsa
ko kariauti be paskubos, at
sargiai ir kantriai.

Tai daugiausia šitokia 
partizaniška kova italai 
tapo jau išvyti iš Tembien 
srities.

Morgan Bank.—Pasau
lio Karo Ginkluotojas

WASHINGTON, Sausio 
9.—Per Wall Stryto banki
ninko Morgano tiesioginį 
pasidarbavimą iš Amerikos 
buvo išsiųsta ginklų ir amu
nicijos už $3,000,000,000 An
glijai, Franci jai, Rusijai ir 
kitiems talkininkams laike 
pasaulinio karo.

I

i Dar 1915 metais Morga
nas suorganizavo Amerikoj 
$500,000,000 paskolą talki
ninkams.

Už savo tarpininkavimus 
Morganas gavo 30 milionų 
dolerių “komišino,” kaip jis 
prisipažino senato komisi
jai, tyrinėjančiai ginklų 
bizni, v ■ ' •

Aikštėn iškilo naujų įro
dymų, kad tuometinė de
mokrato prezidento Wilso- 
no valdžia tik viešai kalbė
jo apie savo “bešališkumą” 
kare, o slapta ūžgyrė Mor
gano ir kitų niniguočiu vei
klą parūpinti talkininkams 
pinigų ir ginklų.
s Anglija turėjo padarius 
sutartį su Remington gin- 

,klų kompanija, bet kadan
gi kompanija dirbo netin
kamus šautuvus, tai Anglų 
valdžia norėjo sulaužyt tą 
sutartį. Tuomet Morganas 
pats nuvažiavo į Angliją ir 
perkalbėjo to nedaryti, jei
gu anglai nori gaut dau
giau karo paskolų iš Ame
rikos. Jis f aktinai ir kon
troliavo tą kompaniją.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII
—... .......... - - ................. —

Sukilę Italų Kariai 
Šaukia, "Šalin Musso- 
linį!” Du Nušauti
Kongresui Įneštas Kon
stitucijos Pataisymas
W A SHINGTON. — Pa

žangus kongresmanas V. 
Marcantonio iš New Yorko 
sausio 8 d. įnešė Jungtinių 
Valstijų kongresui tokį ša
lies konstitucijos pataisy
mą:

Duoti kongresui galią nu
statyt, kad nebūtų imami 
darban jaunuoliai žemiau 18 
metų amžiaus; paskirt kiek 
turi būt darbininkams ma
žių mažiausia mokama al
gos; išleist senatvės ir pa
šalpos ligoj įstatymus; per- 
imt šalies valdžios žinybon 
gamtos turtus, nuosavybes, 
pramones, bankus, elektros 
ir geso aptarnavimus, jeigu 
tatai reikalinga, atsižvel
giant į gerovę darbininkų, 
farmerių ir vartotojų.

Jeigu nebūtų padaryta 
panašus konstitucijos patai
symas arba jeigu per kitą 
abelną pataisymą nebūtų at
imta sauvališka galia iŠ 
Augščiausio Teismo, tas at- 
žagareiviškas teismas galė
tų panaikint visus panašius 
įstatymus, apšauk damas 
juos' “priešingais konstituci
jai.”

Ethiopai Juokiasi iŠ
Mussolinio Kanuolią

ROMA.—Italų karo šta
bas praneša, kad jie kanuo- 
lėmis sumušę susitelkusius 
ethiopus prie Amba Ada- 
gram.

Žvalgų susikirtimuose pe
reitą pirmadienį italai sako
si nukovę 22 ethiopus.

ADDIS ABABA. — Ethi
opų vyriausybė juokiasi iš 
italų pasiskelbimo, kad jie 
kanuolių sproginiais sumušę 
ethiopus prie Amba Adag- 
ram. Sako, jog per dabarti
nius lietus ir dumblynus ita
lai visai nebegali savo ka
nuolių niekur pavežti šiau
riniame fronte.
ITALŲ FAŠISTAI NERš- 
ČIA PRIEŠ ROOSEVELTĄ

ROMA, Sausio 9.— Itali
jos fašistų spauda tęsia už
sipuolimus ant Jungtinių 
Valstijų prezidento Roose- 
velto, kuris savo kalboj 
kongrese pareiškė, kad fa
šistiniai diktatoriai yra di
džiausi karų kurstytojai.

Prie Amerikos ambasa
dos ir konsulato pastatyta 
8 policininkai, kad apsau
gotų nuo užpuolimo iš fa
šistų pusės.

London. — Seniausia Eu
ropoj knyga apie Ethiopiją 
buvo išleista 1521 m. Por
tugalijoj. Jos kopija dabar 
parduota Londone už $410.

----- e——===3=3=
Darbininkai Visų Salių. 
Vienykitės! Jfis Niek® 
N e p r a 1 aimėsit®, 
Retežius, o lilaimėsifeM 
Pasauli!
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1,650 PABĖGO Iš ITALŲ
armijos

INNSBRUCK, Austria, 
—Kareivinėse ties Mer&ht), 
Italijoj, sukilo 500 tyrblŪ- 
čių kareivių, kurie buvo pri
rengti siuntimui į Ethiopi
ją. Sukilėliai nuplėšė MUs- 
solinio paveikslus nuo sie
nų ir sudraskė juos.

Kada oficieriai pašauk? 
išeiti priekin tuos, kurie SU-, 
tinka vykti į Ethiopiją»..to- 
kių atsirado tik 18. Kitiem? 
oficieriai pasakė, kad 
bus varu .nugabenti į stotį.

Kareiviai ėmė šaukti prieš 
oficierius ir grūmoti jiems. 
Tada, kaip pranešama, du 
oficieriai išsitraukė revolve
rius ir šovė. Du kareiviaili- 
ko nušauti ir vienas pavo
jingai sužeistas.

Nuvežti į stotį, kareiviai 
vėl demonstravo, numesda
mi ant žemės savo ginklus ir 
karinius įrengimus. Jie šau
kė, “šalin Mussolinį! šalin 
karą!’*

Tai buvo kapui 
Kalnų (alpiniečlų) pulko. 
To skyriaus kariuomęnė yra 
išlavinta kovoti kairiuose ii* 
todėl yra laikoma tirikį- 
miausia karui Ethiopijojt

LONDON, Sausio 8.—Tik 
dabar atėjo pranešimas, kad 
Pietiniame Tyrolyje, Itali
joj, gruodžio 26 d.. sukilę 
500 kareivių alpiniečių Un- 
ter Mais kareivinėse. Ko
voj įvykusioj tarp oficięrių 
ir kareivių tapo sužeista 
daugelis oficierių. ;

VIENA, Austrija.—1,6^0 
vokiškai kalbančių tyrelie- 
čių kareivių pabėgo iš Itali
jos armijos ir perbėgo, per 
sieną į Austriją. * V

Vienas silpnos sveikatoj 
tyrolietis, paimtas italų ar- 
mijon, buvo priverstas 
smarkiai maršuoti, krito2 ir 
mirė. Kaimiečiai surengę 
jam dideles laidotuves* su 
demonstracija prieš karą.’

Francijos Fašistai prieš 1; 
Paskolą Sovietą Sąjungai

PARYŽIUS. — Fašiiiėį 
remiantieji laikraščiai p?lė- 
šinasi davimui Francijos 

'$40,000,000 paskolos Šor
tams, kurie už tuos pimpis 
dasipirktų reikalingų daik
tų- iš Francijos. Bet Frąft- 
cūzų valdžia esanti palanki 
tokiai paskolai.

SUSIVIENYSIĄ ANGLU 
PRANCŪZŲ LAIVYNAI

LONDON, Sausio 9. — 
Pranešama, jog už poros 
savaičių Francijos karo lai
vynas “susivienys” su Ang
lijos laivynu vakariniam 
krašte Viduržemio jūrpe 
Tai bus perspėjimas Itali 
jai, ko jinai gali laukti, jei
gu padarytų kokį karišką 
išsišokimą prieš Angliją.
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Balsuokite už Vienybę
Šį visą mėnesį eis Amerikos Lietuvių 

Darbininkų Literatūros Draugijos ir 
Lietuvių Darbininkų Draugijos (opozici
jos) narių referendumas del vienybės. 
Abiejų draugijų komisijų sąlygos del vie
nybės jau buvo paskelbtos. Mūsų supra
timu, tos sąlygos priimtinos visiems na
riams abiejų organizacijų.

Mes raginame draugus ir drauges bal- 
’ suoti už tų sąlygų priėmimą. Lai milži
niška dauguma ALDLD ir LDD narių 
pasisakys už vienybę. • Tai bus geriau
sias atsakymas visiems, kurie bando van
denį drumsti ir sulaikyti mūsų revoliu
cines spėkas nuo vienybės. Tai bus ge
riausias atsakymas tiems, kurie tūluose 
laikraščiuose kursto LDD narius prieš 
vienybę.

Ypatingai mes Kreipiame LDD narių 
dėmesį. Jūsų draugijoj yra koks pustu
zinis Lovestono grupės narių, kuriems 
įsakyta neprileisti lietuvių darbininkų 
prie vienybės. Mat, Lovestono grupė yra 
nusitarus aštrinti kovą prieš Komunistų 
Internacionalą. Tad jai svarbu, kad ir 

. jūs prie to žalingo darbo prisidėtumėte. 
Rimtai ir šaltai apsvarstę visą reikalą, 
prieikite, draugai, prie išvados, kad toli
mesnis jūsų atsiskyrimas nuo to judėji
mo, kuriam vadovauja Amerikos Komu
nistų Partija ir Komunistų Internaciona
las, visai nepateisinamas. Tą puikiai su
prato jūsų draugijos komiteto didžiuma 
ir todėl pasisakė už vienybę.

Balsuokite už vienybę!
a įžakite mūsų ištiestą ranką ir vėl 

bendromis spėkomis kovokime prieš savo 
bendrą klasinį priešą!

Lenkijos Provokacija prieš
Lietuvą

Varšavoje eina teismas prieš ukrainų 
nacionalistinę organizaciją. Keli tos or
ganizacijos žmonės kaltinami užmušime 
Lenkijos vidaus reikalų ministerio Pie- 
racki. Mat, Lenkija turi pasiglemžus di
delę dalį Ukrainos ir laiko ją pavergus. 
Tad paturalu, kad pavergti Ukrainai ve
da kovą už pasiliuosavimą iš po svetimo 
jungo. Tai jų teisė ir privilegija. O kas 
nužudė vidaus reikalų ministerį, tai dar 
neišaiškinta.

Bet šioj byloj Lenkijos prokuroras ve
da kurstymą ir prieš Lietuvą. Prime
ta, būk Lietuva palaikius ir finansavus 
tuos “teroristus.” Tikslas šio kurstymo 
labai-aiškus. Tai yra eilinis Lenkijos žy
gis prisirengime prie užgrobimo visos 
Lietuvos. Tam tikslui reikia prirengti 
Lenkijos liaudis ir pasaulinė opinija.

Lietuvoje žmonės neturi laisvės, netu
ri laisvos spaudos atmušti tuos imperiali
stinės Lenkijos užpuolimus. Smetonos 
valdžia, užgniauždama žodžio, spaudos 
ir susirinkimų laisvę, padeda Lietuvos 
nepriklausomybės priešams prisiruošti 
prie užpuolimo. Todėl mes sakome, ku
riems tikrai rūpi Lietuvos nepriklauso
mybė, tie turi ne tik kovoti prieš Lenki
jos ir Vokietijos provokacijas, bet kartu 
energingiausiai reikalauti Lietuvos žmo
nėms civilių laisvių. Tiktai laisva liau
dis gali suprasti ir prisiruošti prie atsi
spyrimo prieš galingus išlaukinius prie
šus. Tie keli šimtai dolerių, sudėti neva 
ginklams, negali atstoti viso krašto liau
dies apsigynimo jėgų.

s i
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Smetonos valdžios oficiozas “Lietuvos 
Aidas” pergreitai apsidžiaugė tautinin
kų tūzais Lietuvių Susivienijime Ameri- 

je. Gruodžio 19 d. (1935) laidoje pa- 
toda poros miestų (Pittsburgho ir Cle- 
lando kuopų) balsavimo rezultatus ir 

džiaūgiasi, kad “žymiai laimi tautininkų 
sąrašas.” Tai buvo perankstybas apsi- 
-čiaugimas. SLA Pild. Tarybos nomina-

Vėl Morganas po Mikroskopu
Kongreso komisija atnaujino tyrinėji

mą Amerikos finansierių santikius su 
buvusiu karu. Pašauktas į liaudininkų 
suolus karalius ant karalių, patsai jo di
denybė ponas Morganas. Komisijos pir
mininkas senatorius Nye klausia jo, ko
kius ryšius Morgano bankas turėjo su 
Wilsono valdžia ir talkininkais, kuriems 
jisai taip gausiai skolino pinigus. Ko
misija norinti žinoti, kas ką kontroliavo: 
Morganas Wilsona, ar Wilsonas Mor
ganą.

Iš Morgano atsakymo paaiški, kad tar
pe jų viešpatavo draugiškiausia vieny
bė ir susiklausymas. Morganas reikala
vo, Wilsonas leido talkininkams skolinti 
pinigus ir kuomet tiems pinigams pra
dėjo grūmoti pavojus, Wilsonas įgrūdo 
Ameriką į karą. Tada Morganui prasi
dėjo dar didesnė rugiapjūtė—tada jis fi
nansavo ne tik Angliją ir Franci ją, bet ir 
Ameriką! Kaip Wilsonas, taip Morga
nas vadovavosi geriausiais patriotizmo 
jausmais!

Šitokia istorija. Šitokia Morgano ro
lė. Žinoma, jis ne taip atvirai tuos san
tikius išdėstė komisijai, bet jo liudijimo 
prasmė yra tokia. Dabar tas pats Mor
ganas, karalius ant visų bankierių, taip 
pat patriotiškai ruošia Ameriką prie 
naujo karo. Ką gi daugiau jis darys? 
Jo milionai išblaškyti visuose kraštuose, 
kuriems grūmoja kiti imperialistai. Ki
tus milionus jis turi įdėjęs į amunicijos 
gaminimo fabrikus, kurie gali nešti pelno 
daug tik tada, kad kuomet kraštas gerai 
ginkluojasi.

Toj kruvinoj misijoj Morganas ne vie
nas. Visa Amerikos kapitalistų klasė 
prie to rengia šią šalį. Morganas tiktai • 
tos klasės žymiausias atstovas, nes ban
kinio kapitalo vadelės randasi jo senose 
rankose.

Augščiausias Teismas prieš 
Farmerius '

Jungtinių Valstijų kongresas beveik 
nieko nebereiškia. Mažai ką bereiškia 
ir prezidentas. Beveik visą galią pasi
savino Jungtinių Valstijų Augščiausias 
Teismas, tai yra, devyni seni teisėjai, ku
rių žmonės nerinko. Juos paskyrė prezi
dentas visam amžiui tarnauti teisme. 
Prašalinti jų irgi niekas negali, nebent 
jie patys pavargsta ir rezignuoja. Tai ši
tiems devyniems kapitalistų agentams 
priklauso paskutinis žodis visais įstaty
mais.

Kongresas priėmė minimum algų įsta
tymą. Augščiausias Teismas paskelbė 
įstatymą prieškonstituciniu ir jį panaiki
no. Tas pats Teismas nesenai visą N.R. 
A. sugriovė, paskelbdamas nekonstitu- 
ciniu. Šiomis dienomis nuo kojų nuver
tė, panaikino taip vadinamą “Agricultu
ral Administration Act,” pagal kurį, nors 
ir be galo mizernai, buvo šelpiami farme
riai. Ir ta mažutėlė pašalpa tampa at
imta. Mat, Augščiausias Teismas parei
škė, kad visas tas “Aktas” yra nekonsti- 
tucinis, kad valdžia negali uždėti ant že
mės ūkio produktų korporacijų ir trustų 
taksų del mokėjimo farmeriams pašal
pos.

Ir užbaigta. Užteko devynių teisėjų 
rankos pamojimo ir visi Kongreso planai 
subyrėjo. Tai tokia Augščiausio Teis
mo galybė. ' ' ... ■

Ką darys Rooseveltas? Žinoma, jisai 
nusilenks prieš Augščiausį Teismą, kaip 
nusilenkė tada, kada jisai (Teismas) pa
naikino N.R.A. Taip pat pašumys ir nu
silenks kongresmanai ir senatoriai.

Kaip nekalbėsime, Augščiausias Teis
mas pildo Amerikos plutokratijos valią. 
Jis tylėjo ir laukė du metu, kol surado, 
kad N.R.A. priešingas konstitucijai. Ji
sai tylėjo ir laukė daugiau metus, kol su
rado, kad A.A.A. taip pat nesutinka su 
konstitucija. Laukė tol, kol pasirodė, 
kad ir N.R.A. ir A.A.A. pasidarė nebe
naudingi kapitalistų klasei. Kol ta visa 
“Naujoji Dalyba” padėjo kapitalistams 
atsipeikėti, pasikelti pelnus (yra tokių 
kompanijų, kurių pelnai po “Nauja Da
lyba” pakilo 500 nuoš.), tol Augščiausias 
Teismas nematė prieštaravimo konstitu
cijai. Dabargi tie kongreso priimti įsta

šeštasis Komu nistinio 
jaunimo internacionalo kon
gresas šia deklaracija šau
kia visų kapitalistinių šalių 
jaunimą į kovą už jaunosios 
darbo kartos teises.
Už Kokias Teises Jaunimas 

Turi Kovoti?
Pirma, už pačią papras

čiausią jaunojo proletaro, 
jaunojo darbo žmogaus tei
sę—gyventi iš savo darbo 
ir už teisę išmokt profesi
jos.

Argi mūsų1 laikų jauni
mas turi šią teisę? Ne. Mi
liūnai mergaičių ir jaunuo
lių, kurie galėtų užsiimti 
kūrybiniu darbu, pasmerkti 
bedarbės baisenybėms. Dau
guma jų neturi jokios vil
ties gauti darbo ir įsigyti 
kvalifikaciją. Kiti — įsigi
ję kvalifikaciją per ilgus 
metus kęsdami skurdą ir 
sunkiai dirbdami—priversti 
mesti savo profesiją ir del 
duonos kąsnelio parsisam- 
dyti bet kokiam darbui, ku
ris nereikalauja nė jokios 
kvalifikacijos. O tie, kuriem 
pasisekė rasti užsiėmimą, 
negirdėtai išnaudojami.

Todėl kongresas pareiš
kia: Jaunimas turi reika
lauti suteikti jam darbo ir 
turi ginti savo teisę tarifi- 
niam darbo užmokesčiui, 
teisę mokytis profesijos ir 
teisę socialiniam draudimui.

Antra, darbo, jaunimas 
neturi teisės kultūringai gy
venti ir šviestis.

Kapitalistinė valstybė ma
žina lėšas liaudies švietimui, 
kad padidinti''išlaidas kari
niam apsiginklavimui. Vi
durinių mokyklų' durys už
darytos pl'atiotioms darbo 
klesų jaunimo masėms. Jos 
neturi galimybės lankyti te
atrų ir koncertų, atostogau
ti ir kultūringai ilsėtis, iš
naudoti geriausias bibliote
kas ir nagrinėti neįkainuo
jamus didžiųjų poetų ir fi- 
lozofų kūrinius.

Skurdas ir nekultūringu
mas neišvengiamai priveda 
didžiulius jaunimo sluoks
nius iki fizinio ir moralinio 
pasileidimo ir iššaukia nu
sikaltimų skaičiaus augimą. 
Šimtai tūkstančių mergai
čių lieka prostitucijos auko
mis ir žūsta gatvėse.

Todėl kongresas pareiš
kia: Jaunimas turi pilno pa
grindo reikalauti geresnio 
likimo, ginti savo teisę svei
kai, kultūringai gyventi ir 
šviestis.

Trečia, jaunajai kartai 
yra reikalingos demokrati
nės teisės ir laisvė.

Be laisvės jaunimas džiū
sta.

Fašizmas gi atima iš jau
nimo paskutinius laisvės li
kučius ir kojomis mindžio
ja jos teises. Vokietiją, Ita
liją, Lenkiją, Suomiją ir 
Balkanus jis pavertė pra
garu visai jaunajai darbo 
kartai.

Fašizmas kelia galvą, taip 
pat ir buržuazinės demo
kratijos šalyse. Jis-civiliza- 
cijos priešas, jis — barba
riška lazda labiausiai reak
cinių finansinio kapitalo 
elementų rankose. Bet 
stengdamasis pridengti šį 
savo barbarišką veidą, fa
šizmas neretai prisidengia 
jaunimo “gelbėtoju”, išsto
damas su “visos liaudies”, 
su “antikapitalistine” ir 
dargi “socialistine” kauke.

Jaunimui ištikrųjų būtų 
pražūtinga tragedija neįžiū
rėti po šia veidmaininga 
kauke mirtino jaunosios 
kartos priešo.
' Todėl kongresas pareiš
kia: Jeigu Jaunimas nori 
gyventi, jis turi kovoti prieš 
fašizmą, už kiekvieną de
mokratinių laisvių dalelę.

Ketvirta, jaunoji karta 
gyvai susirūpinus išlaikyti 
taiką ir paliuosuoti paverg
tas tautas.

Taikai gręsia pavojus.

Jaunas Soviėty Donbaso mainierys Nikita Isato.v sako 
prakalbą nesenai įvykusiam stachanovisty (greitadar- 
bių) susirinkime. Drg. Stalinas atydžiai klausosi šio

jauno draugo prakalbos.

Karas gręsia milionams jau
nų gyvybių. Italijos fašizmas 
jau veda grobuonišką karą 
prieš Abisiniją. Japonijos 
imperializmas vis akiplėšiš- 
kiau karo jėga briaunas! į 
Kiniją ir ruošia provokaci
ją po provokacijos prieš So
vietų šalį. Vokietijos fa
šizmas pasiutusiai ruošia 
karą Europoje.

Visose imperialistinėse ša
lyse jaunimas vis labiau mi
litarizuojamas stambiosios 
buržuazijos kariniams rei
kalams ir siundomas prieš 
kitas tautas ir rases.

Imperializmas—tai karas. 
Imperializmas — tai silpnų 
tautų pavergimas.

Todėl kongresas pareiš
kia: Jaunimas turi kovoti 
prieš imperializmą ir karą, 
už taiką ir tautų brolybę.

Taigi už visa tai reikia 
kovoti.

Be kovos—mūsų laikų 
jaunimui nėra jokių geres
nio gyvenimo perspektyvų.

Tačiaus aišku vienas da
lykas: mūsų kova pasibaigs 
laimėjimu tik tuo atveju, 
jeigu jaunimas sugebės su
telkti savo išsklaidytas jė
gas į vieningą judėjimą ,ne- 
siizoliuodamas nuo proleta
riato ir kitų pavergtųjų 
bendro kovingo fronto, o 
kovodamas kaip neatskiria
ma šio plačiausio fronto da
lis.

Todėl mūsų pasaulinis 
kongresas pareiškia: Laikas 
kiekvienoj šalyj sutelkti 
bendram fronte didžiules 
visų nefašistinių jaunimo 
organizacijų jėgas—komu
nistinių, socialistiniu, demo
kratinių, pacifistinių, libe
ralinių, religinių, kultūrinių 
ir sportinių organizacijų jė
gas.

Visi jus, milionai šių or
ganizacijų narių, pašaukti 
sutartinai kovoti už jauno
sios darbo kartos teises. 
Laikas kiekvienam suprasti 
paprastą tiesą: jeigu petys 
į petį kovosim ir kovosim iš
vien su darbininkų klase, 
tai nėr pasaulyj jėgos, kuri 
galėtų atsistoti prieš mus 
mūsų-teisingam darbe. Jei
gu gi ir toliau mes eisim 
kas sau, tai ant mūsų už
viešpataus fašistinis barba
riškumas.

Kongresas šaukia socia
listinio jaunimo organizaci
jas susivienyti su komunis
tinėmis-jaunimo sąjungomis 
ir aktingai dalyvauti pla
čiausių nefašistinio jaunimo 
masių telkime bendrai ko
vai.

Nėra nė mažiausio patei
sinimo tolimesniam darbi
ninkų jaunimo susikaldy- 
mui. Principiniai nuomo
nių skirtumai, kurie vis dar 
tebėra tarp mūsų, neturi 
kliudyti mums bendrai ko
voti prieš karą, už taiką, 
prieš fašizmą, už laisvę.

1 Suvienykim savo jėgas 
šiam tikslui ir suvienyto ju
dėjimo eilėse toliau draugiš
kai svarstysim principinių 
nuomonių skirtumus. Mes 
aiškinamės mūsų idealus, 
mūsų socializmo ir komu
nizmo, proletarinės dikta
tūros ir proletarinės demo
kratijos, sovietų valdžios ir

revoliucinio international 
mo principus. 4

I • •

Nėra jaunimui kilnesnių 
idealų, kaip kovoti už lais
vę, už socializmą ir 
nizmą.

Sovietų Sąjungos 
pavyzdis rodo, kad 
kovoti del šių didžiausių..... 
žmonijos idealų įgyvendini- • 
mo. ......

Sovietų Sąjungos tautos, 
vadovaujamos garbingos*’,
bolševistinės Lenino-Stalincr “ * 
partijos, sėkmingai stato ‘ 
naują beklasinį socialistinį 
pasaulį.

Socializmo šalyje auga . 
laiminga jaunoji karta, ku- 
ri nežino kapitalizmo jun
go, nežino bedarbės, bado ir . . 
skurdo.

Socializmo šalyj jaunoji *' 
karta turi neribotų galim^-* “ 
bių visapusiai kultūringai 
vystytis ir gyventi pilnu”“ 
didvyriškumo gyvenimu.

Pilnavertis Sovietų šalies 
jaunimo gyvenimas lieka 
kapitalistinių šalių jauni
mui svajone ir viltimi.

Tad paverskim gi šią sva
jonę į tikrenybę visose pa- “ 
šaulio šalyse!

Netekti mes galim tik sa- ** 
vo grandinių; įgysim gi iš
tisą pasaulį.

Taigi, draugai, bendru. .. 
frontu į mūšį prieš seną, 
supuvusį, savo amžių atgy
venusį kapitalistinį pasaulį! •

Jaunime! Milioninėmis ei-..: 
lenus į didvyrišką kovą už • 
socialistinę visuomenę, už-, 
laisvą laimingą gyvenimą!

Tegyvuoja vieningas dar*::, 
bo jaunimo internacionalas!

Komunistinio Jaunimo :r~: 
Internacionalo • •••-•

VI Kongresas.

komu-

tautų L-e 
verta-- -

ĮVAIRUMAI
Pasitikimas Naujų Metų ‘ t’

tymai pradėjo painiotis kapitalistams po 
kojomis, tad reikia juos nušluoti. Augš
čiausias Teismas yra ta kapitalistų šluo
ta.

Ką turi daryti darbo farmeriai? Sun
kios kovos ir streikų pagelba jie buvo 
išsikovoję šiokią tokią pašalpą. Tuo pa
čiu keliu reikia vėl maršuoti: reikia 
griebtis kovos už pašalpą. Reikia kovo
ti, kad būtų darbo farmeriams, duodama 
kelis sykius didesnė pašalpa, negu buvo

duodama po A.A.A. Tas bus galima at
siekti, jeigu farmeriai nesnaus.

Štai kur reikia Farmerių-Darbo Par
tijos. Galinga Farmerių-Darbo Partija, 
kontroliuodama kongresą, labai lengvai 
apsidirbtų su Augščiausiu Teismu ir ki
tomis trustų įstaigomis. Devyni teisėjai 
krašto nevedžiotų už nosies, pildydami 
Wall Stryto magnatų valią ir norus. Jie 
būtų pasodinti užpečkyje ir niekados ne
drįstų priešintis žmonių valiai.

Pagal kalendorių nustaL 
tytus naujus metus, kur 
prasideda jųjų pirmoji diė- 
na—jau praėjo. Praėjo su.J. 
didžiausiu jų pasitikimo 
trukšmu ir ūžėsiu, kad rd- 
dosi atsidarė naujos gady-., 
nės amžius, kuriame nebus “ 
vargo, nedatekliaus, kad \ 
visa žmonija, jauna ir sena, .. 
susidedanti iš įvairių tau
tų, religijų ir politinių skir-'J.. 
tumų—laisvai bujos, žydės . 
ir išduos aromatišką kvapš- /" 
nį, kad ir didžiausias pik
čiurna, susiraukėlis vaikš- \ 
čios linksmas ir gyveniniu 
patenkintas nuo gaivūs iki... , 
kojų. Ir toksai pasitikimas 7;. 
įvyksta kas metai. Tą nak-.‘ 
tį, kuomet laikrodžio me-“7 
chaniškai užtaisyta maši-7*. 
nerija susibaladoja 12 sy- , 
kių, išduodama skambėji-į ,7. 
mo balsą, tai įvairiose 
puoštose svetainėse ir kliu- * 
buose, kur būna susirinkę 
šokikai ir mandruoliai, už
simovę galvas visokių spal
vų ir įšžiūrų popierinėmis 
kepurėmis,—pasigirsta lyg 7. 
ir kokios panikos skafi; ' 
dalas: šaukia, rėkia, triūbU 
ja, stumdo vienas kitą, kad . ’ 
tik daugiau išbučiavus mer
ginų bei moterų, jog iš ša- ‘ ' 
lies tėmijant, — žiūrėk ir 
rimtas, save skaitąs idea-' 
listu, atmetančiu visas pa- ... 
sitikimo ceremonijas — su 
visais kartu lošia durniaus ’ 
rolę ir pabaigta. Mat, tar-”j‘; 
pe senų ir naujų metų visi? * 
nustoja sąvokos, pasiduodą^ 
iliuzijoms, kad, va šitie m#*... 
tai bus daug geresni už 
praėjusius metus. Bet kaip'7’7 
greit po šventės išaušo dar- ’ 
bo rytas, kaip greit nuėjo*:, 
dirbtuvėn, taip greit rado ’

(Tąsa 3 pusi.)
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KELI ŽODŽIAI J PAŽANGIĄJĄ AME 
RIKOS LIETUVIŲ VISUOMENĘ

Plėtimas literatūros, to- 
bulinimas meno ir abelnai 
skleidimas apšvietos Ameri
kos lietuvių visuomenėje 
yra karštas troškimas ir 
tikslas pirmeiviškos lietu
vių visuomenės. Atsiekimai 
toje srityje yra mūsų visų 
džiaugsmas, o toliau sieki- 

> mai taip pat privalo būti 
mūsų visu bendras darbas 
ir rūpestingumas. Pasise
kimas tame darbe labai 
daug priklauso nuo bendros 
mūsų visų kooneracijos.

Per ilga laikotarpį, nuo 
kilimo proletarines revoliu
cijos Rusijoje 1917 ir revo- 

± liuciju kitose šalvse, gyveni
mas iškėlė naujas proble
mas, visame pasaulyje įvy
ko pasidalinimai socialde
mokratijoje i kairįjį ir deši
nįjį sparnus ir vėliau aštrios 
klasių kovos privedė revo
liucinį darbininkų judėjimą 
prie skilimo ir susiformavi
mo dviejų skirtingų judėii- 

y mų, vadovaujančiu darbi
ninkų klasei.

Revoliucinis d a r b ininkų 
judėjimas pasidalino į soci
alistų ir komunistų partijas, 
į reformistinį socialistų In
ternacionalą revoliucinį 
Komunistų Internacionalą. 
Tie pasidalinimai bei skili-

# mai įvyko ir pas mus, lietu
vius, kas yra visai natura- 
liškas dalykas. Mūsų darbi
ninkiškam judėjimui pasida
linus į dvi srioves, iškilus 
mūsų tarpe aštrių polemikų, 
didelė dalis pažangiosios vi
suomenės, ypač iš profesio
nalų ir biznierių, dalinai at
sitraukė nuo mūsų, pasiliko 
bešališkais. Jų atsitrauki-

f mas yra nuostolis darbinin
kų judėjimui, ir turime dėti 
visas pastangas gauti juos 
vėl į savo eiles.

Dabar, pasisekimas prole
tarinės revoliucijos Rusijo
je, sėkmingas budavojimas 
socializmo Sovietų Sąjungo
je iš vienos pusės, o iš ant-

* ros pusės žlugimas koalici- 
jinių valdžių Lenkijoje, Lie
tuvoje, Vokietijoje ir už
viešpatavus fašizmo teroris
tinei diktatūrai minėtose ša
lyse ir kitur, gyvenimas vėl 
iškelia mums naujas pro
blemas. Fašistinėse šalyse 
—Italijoje, Vokietijoje, Lie- 
tuvoje ir kitur, kur tik vieš-

^įatauja fašizmas, komunis
tai ir socialistai galabijama; 
terorizuojama visi, kas tik 
drįsta prisiminti apie bent 
kokias laisves žmonijai! Tad 
dabar yra momentas, kada 
mes turime padaryti teisin
gą analyzą savo klaidų, tai- 

< syti tas klaidas, kur jos įma
toma ir be šnairavimo vieni 
į kitus, turime vienytis ko
vai prieš nuožmų žmonijos 
priešą—fašizmą ir karą.

Galutinai smunkantis ka
pitalizmas, paskutiniame sa
vo egzistavimo laipsnyje iš
stoja su fašizmu—nuoga sa
vo teroristine diktatūra, 
smaugimais mažųjų taute
lių, kaip Italijos puolimas 
Ethiopijos, Hitlerio kėsini
masis ant Klaipėdos arba

vos prieš fašizmą ir karą, 
pirmeiviškai žmonijai reikia 
turėti gerą spaudą. Laik
raščiai, knygos ir įvairi ki
ta literatūra yra sėkmin
giausias būdas paskleisti ap- 
švietą. Todėl ir mes, Ame
rikos lietuviai, turime la
biau, negu iki šiol, kreipti 
domės į palaikymą ir stipri
nimą savo spaudos.

Šiemet “Laisvė” mini sa
vo 25 metų jubilėjų. Minė
dama savo 25 metų atliktus 
darbus leidime ir platinime 
literatūros, švietime ir or
ganizavime lietuvių, gynime 
stambaus kapitalo spaudžia
mųjų reikalų, kaip tai dar
bininkų, smulkiųjų biznierių 
ir dirbančiųjų profesionalų, 
kurie yra darbo žmonių kla
sės sluogsniai—“Laisvė” ga
li didžiuotis, kad ji yra 
daug padėjusi lietuviams 
pakilti apšvietoje ir kultū
roje. Ji ragino ir mokino

i lietuvius steigti knygynus, 
mokytis rašybos, auklėjo 
žurnalistus, teikė inspiraci
jos poetams, mokino dailės 
ir meno. Tad “Laisvė” yra 
pulsas ir kraujas pirmeiviš
kosios Amerikos lietuvių vi
suomenės.

“Laisvė,” minėdama savo 
sidabrinį jubilėjų, kviečia 
komunistinės o p o z i c i j os 
žmones, socialistus ir visą 
pažangiąją visuomenę pri
sidėti prie šio apvaikščioji- 
mo 25 metų apšvietos, kul
tūros ir organizacinio darbo 
Amerikos lietuvių išeivijo
je.

Prisidėkite prie paminėji
mo Jubilėjaus bendradar
biavimu raštais, užsirašymu 
“Laisvės,” pasveikinimais, 
suteikdami jubilėjinių dova
nų ir lankydami “Laisvės” 
naudai parengimus. Tais 
būdais stiprinsite “Laisvę,” 
stiprinsite darbo žmonių 
klasės vienybę kovose už 
pasiliuosavimą iš kapitalis
tinės priespaudos.

P. Buknys.

ALDLD. REIKALAI
rodos, lig ir nebūtų reikaloMūsų Dienotvarkis

Tai jau įžengėme į 1936 kalbėti apie moteris atski- 
Beabejo, kiekvienas raL Račiaus ta skaitlinė pri-metus.

ALDLD narys skaitė Cen
tro Komiteto atsišaukimą 
(“Laisvės” No. 303, 1935 
m.), kur trumpoj sutraukoj 
nušviečiama programa mū
sų veikimui pradedant šiuos 
metus. Tame atsišaukime 
išdėstyta keli svarbiausieji 
punktai, į kuriuos kiekviena 
kuopa, kiekvienas narys tu
rėtų atkreipti atydą ir kū
nyti gyveniman, idant toji 
pasibriežta programa—pla
nas nepaliktų tik ant popie- 
ros, bet virstų realybe. Ko
kie gi tie programos punk
tai?'

Vajus
Vajus prasidėjo su sau

sio 1 d. ir tęsis iki 1 d. ge
gužės, t.y., keturis mėne
sius. Turime apščiai laiko,

klausančių prie ALDLD ro
do, kad ko tai trūksta, jei 
moterų-darbininkių skaičius 
neauga mūsų organizacijoj. 
Gal ir randasi kokie speci
fiški moterų darbininkių 
reikalai, apart bendrų dar
bininkų reikalų, kurių mes 
neišaiškiname tinkamai?

Geriausia būtų, jei pačios 
moterys, ALDLD nares, im
tų tą klausimą į savo ran
kas, organizavime moterų į 
ALDLD. O kur matoma, 
kad pasekmės bus geresnės, 
tai tverti atskiras moterų 
ALDLD kuopas ir darbuo
tis jose. Centras iš savo pu
sės paskyrė tam darbui ko
misiją iš moterų ir pradai 
daromi. Apskričiai ir kuo
pos taipgi tą gali padaryti 
ir, kooperuojant su centro

kaip centre, taip pas narius 
dabartiniu laiku eina gyvos 
diskusijos, didelė didžiuma 
už vienybę. Esu pilnai įsi
tikinęs, kad vienybė bus at
siekta. Jei kiekvienas narys, 
kaip LDD, taip ALDLD sta
tys darbininkų klasės reika
lus pirmoj vietoj, tai kiti 
techniški reikalai bei argu
mentas, “kas laimėjo, mes 
ar jie”, neturės pamato su
trukdymui vienybes. Pa
vyzdžiui, kas Francijoj lai
mėjo, socialistai ar komu
nistai? Abieji laimėjo, ar
ba kitais žodžiai, darbinin
kų klasė laimėjo, per savo 
organizacijų vienybę.

Mūsų tikslas irgi nekito- 
kis ir privalome visu rimtu
mu darbuotis už įkūnijimą 
vienybės mūsų organizacijų, 
ALDLD ir LDD.

Literatūra
Literatūra, tai mūsų 

Draugijos kertinis akmuo. 
Net mūsų organizacijos 
vardas yra: Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugija. Tikslas leisti 
marksistines ir šiaip moks
lo knygas darbininkų klasės 
naudai. Dabar leidžiamas 
ir žurnalas “Šviesą’*. Narių 
pareiga ne tik patiems skai- 
tyti-studijuoti tą literatūrą, 
bet skleisti tarpe kitų, ku
rie neturi progos gauti, tos 
literatūros del vienos ar ki
tos priežasties.

Apart to, mūsų rūpesčiu 
turi būti skleidimas mūsų

organizacijos organo “Lais
vės”, nepamirštant ir “Vil
nies”, kuri taipgi nemažai 
patarnauja ALDLD reika
lams. Taipgi “Daily Work
er” yra nepavaduojamas 
įrankis organizavime kita
taučių darbininkų ir būtinai 
turi rastis mūsų dienotvar- 
kyje. .

* Duoklės
Centro Komiteto atsišau

kime yra raginama nevil
kinti su pasimokėjimu duo
klių. Taip, tai svarbus punk
tas, nes be finansų, to, ro
dos, menko dalyko, organi
zacijai tampa surištos ran
kos jos pirmynžangoj. Iš
leidimas knygų ir žurnalo 
sugeria nemažai medžiagi
nės energijos, gi reikalą iš
leidimo knygų ir žurnalo 
jaučiame visi, tad koopera
cija narių su centru duo
klių klausime reikalinga yp
atingai pradžioj metų, kuo
met daromi planai literatū
ros produkcijai visiems me
tams.

Tai tokis mūsų dienotvar
kis šiame momente, perskai
čius Centro Komiteto atsi
šaukimą. Nuspręskįme, vi
si, kaip vienas, kad visi 
punktai stotųsi faktu, idant 
gale • metų, suvesdami są-^ 
skaitąs, galėtume pasi
džiaugti savo darbuotės vai
siais.

(Tąsa iš 2 pusi.)
tą pačią mašiną, darbo pri
žiūrėtoją bei bosą, taip 
greit išgirdo tuos pačius 
senus velnius, kuriais jį va
dino už tai, kad biskiuką 
suliuosavo darbe įtemptus 
nervus. Vadinasi, nauji me
tai, bet seni ratai ir kaip 
jie pirmiau barškėjo, taip 
ir dabar barška, tad kam 
reikalingas ir toks iškil
mingas jų pasitikimas?

Vienodins Pilietybei 
Gavimo Klausimus

kad išpildžius tą minimum komisija, tas trūkumas bus

Worcester, Mass.
Iš Streiko Lauko

V. J. Senkevičius
ALDLD C.K. Pirm.

MARTOS VILKIENĖS DIVORSAS
■■ ............... . ir . ..

“Laisvė” Per Gegužės Mėnesį
TIK UŽ VIENĄ DOLERI
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kvotą, įtraukus tūkstantį1 
naujų narių į ALDLD eiles. 
Sąlygos įstojimo nepapras
tai lengvos. Laike vajaus 
nėra jokios įstojimo mokes- 
ties, o tik pasimoka narinę 
duoklę—$1.50 ir . patampa 
nariu.

Prie to, sąlygos dabarti
niu laiku pakitėjo, pas dar
bininkus pasireiškė palinki
mas prie organizavimosi. To 
priežastis, kapitalistų klasės 
puolimas ant darbininkų 
pavidale algų kapojimo, pa
skubos darbo, kirtimo pa
šalpos, diskriminacijos, atei
vių varžymo ir abelnai siau- 
rinimo darbininkų klasės 
teisių ir terorizavimo kiek
vieno pažangesnio daromo 
žingsnio. Tie visi’reiškiniai 
turi vieną prasmę ir tą 
prasmę žinome po žodžiu, 
fašizmas. Fašizmo pavo
jus verčia darbininkus telk
tis į organizacijas kovai 
prieš tą pavojų—prieš karą 
ir fašizmą.

Tokiu būdu ALDLD na
rių yra pareiga ištiesti

Japonijos užgrobimas Man- jiems ranką, supažindinti 
džurijos, veržimasis į Mon- darbininkus su mūsų orga- 
goliją ir Chiniją—parodo nizacijos tikslais ir veikimu.

| T mums tai, jog kapitalizmas
J karo būdais bando išsigel

bėti iš visiško bankrūto.
I Fašizmas ir karas yra di

džiausi kultūros, mokslo ir 
abelnai žmonijos labo nai
kintojai. Už tat visa pirm- 

ą eiviškoji žmonija turi kovo
ti prieš fašizmą ir karą— 
turi dėtis į bendrą frontą.

Išvystymui galingos ko-

Užtikrinu, kad be didelių 
pastangų pataps jos nariais. 
Pereitas “Laisvės” vajus 
aiškiai parodė, kad galimy
bių netrūksta, dirva taip
gi plati, ypatingai didmies
čiuose, tad padirbėkime lai
ke vajaus ir dirbkime kolek
tyviai.

šlubuojantis Darbas
Kiek giliau pasvarsčius,

laipsniškai užpildytas.
Vienybės Klausimas

Jei tik kur įvyksta apvie- 
nijimas darbininkų klases 
spėkų, tai pas kiekvieną są
žiningą darbininką pasireiš- Į 
kia ' džiaugsmas, atgimsta 
viltis ir abelnai pakyla ūpas 
prie didesnio veikimo kovoj 
už panaikinimą kapitalisti
nės sistemos ir įsteigimą 
darbininkų tvarkos, kur ne
bus išnaudojimo. Francijos 
proletariato jėgų apjungi-1 
mas, šiais laikais, yra ryš
kiausias ir duoda puikiausi 
pavyzdį kitų kapitalistinių. 
šalių proletariatui, kad tik' 
apjungus darbininkų klasės 
jėgas galima atmušti kapi
talistų puolimus, kad gali
ma pastoti kelią fašizmui.

Komunistų Internaciona
lo VII Kongresas dar gar
siau iškėlė obalsį Bendro 
Fronto ir viehybes klausi
mą. Ant to pašaukimo jau 
matome puikius rezultatus, 
eilėj šalių proletariatas gru
puojasi po viena bendra vė
liava klasių kovos fronte. O 
kaip su lietuviais darbinin
kais?

Yra smagu žymėti, kad ir 
lietuviai darbininkai neatsi
lieka nuo kitų tautų. Šiuo 
tarpu mūsų dienotvarkyje 
turime vienybės klausimą 
ALDLD su LDD. Tai džiu
ginantis reiškinys. Kaip ži
noma, ALDLD Centro Ko
mitetas vieningai stovi ta
me klausime, be abejonės, ir 
visi nariai nekitaip. LDD

Balandžio męnesį šiais metais sukanka 25 metai, kaip 
leidžiama “Laisvė”. Minėdama savo Jubilėjų, gegu
žės mėnesį “Laisve” išeis kasdieną 8 puslapių. Bus 
turininga gerais raštais, moksliniais straipsniais, dai
liąja literatūra, prozoje ir poezijoje./ Bus duodama 
“Laisvės” 25 metų gyvavimo istorija, bus pabriežta 
jos svarba Amerikos lietuvių istorijoje ir “Laisvės” 
rolė darbininkų judėjime. Todėl gegužės mėnesio 
“Laisvės” laidos bus labai svarbu persiskaityti ir 
turėti jas po ranka visuomet, kaipo didelės reikšmės 
dokumentus.i

MARTOS VILKIENĖS DIVORSAS
Knyga Iš Apie 300 Puslapių

Tai bus originališka apysaka iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo. Ją patieks mums pasižymėjęs rašytojas

MIKAS RASODA 
■Ml .■ . ■ ! ■ ...................... ,

Autorius garsiojo scenai patiekto veikalo “Spartako”; taipgi 
autorius apysakos “Slekerio”, ir vėlesnio kūrinio “Povilo 
Jurkos”. Kurie skaitė viršui minėtus Miko Rasodos veika
lus, visi laukia “Martos Vilkienės Divorso.” Nes rašyto
jas, savo mokėjimu apipiešti charakterių, sugabumu atvaiz
dinti gyvenimo sąlygas buržuazijos ir darbininkų; savo giliu 
supratimu klasinių santikių, gražia, lengva ir turtinga kalba 
savo raštus jis daro veidrodžiais mūsų gyvenimo. Todėl 
jo raštai žavėja skaitytojaus sielą savo nepaprastu žingei
dumu. Jo raštai—apysakos nėra kokios apstrakčios fan
tazijos, ale tikri vaizdai surinkti iš realaus gyvenimo.

“Martos Vilkienes Divorsas* • busi dar Įspūdingesnis ir 
už Augščiau Suminėtus Rasodos Veikalus

Autorius deda labai daug atydos, kad šį veikalą 
padaryti pažiba savo kūrinių. Nes knyga “Mar
tos Vilkienes Divorsas” bus duodama “Laisvės” 
skaitytojams kaipo Jubilėjinė dovana. Užtat 
Mikas Rašodą ją rašo su dideliu atydumu. Ta 
knyga bus veltui duodama “Laisvės” skaityto
jams ir ją gaus tie, kurie užsirašys “Laisvę” tik 

gegužės mėnesiui už $1.00.

Jau Laikas Rinkti "Laisvei” 
Gegužines Prenumeratas

Prašome draugų darbuotis, kad gauti “Laisvei” kuo dau
giausia Gegužinių bei Jubilėjinių prenumeratų. Kurie gaunate 
gegužinių prenumeratų arba, kurie patys manote užsirašyti, pra
šome tuojau siųsti mokesti ūžtas prenumeratas sekamu antrašu:

“LAISVE”
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
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Sausio pirma diena 
metų bus atmintis piliety
bės gavimo istorijoj Jung
tinėse Valstijose, nes immi- 
gracijos ir natūralizacijos 
komisionierius išleido pa
tvarkymą suvienodinti pi
lietybės išdavimą. Natūra
lizacijos komisionierius sa
ko, kad įtemptas studijavi
mas, sekimas pilietybės pa
reigų parodė, kad veik per 
30 metų nuo įsteigimo pi
lietybės skyriaus nebuvo de
dama pastangų užtikrinti 
vienodumą ekzaminacijoj. 
Klausimų dydis buvo tokis 
platus, kad pasirinkti vie
nodumą visai nebuvo gali
ma. Jeigu jau ir buvo susi
koncentravimas ant būtinų 
klausimų iš 848, tai ekzami- 
nacijos vertė tinkamumui 
pilietybės dar būtų mažesnė. 
Augštis Bunker Hill stovy- 
los, kiek Amazon upė su
naudoja vandens ir kiti pa
žymėti klausimai yra visai 
svetimi pilietybės gavimui.

Bandymai naujų piliečių 
nebus vien tik suvienodini
mui klausimų, bet atradi- 
mui, kaip jie yra susipaži-j į^ieuš, kad’galėtų
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darbininkai dirba.

nę su konstitucijos princi
pais, su pamatu šalies vald
žios ir kam ji suorganizuo
ta. Bet svarbiausiai — tai 
bus kreipiama dome, kokis 
bus aplikanto charakteris; 
kaip jis atsineša link savo 
namų, šeimynos, kaimynų, 
draugijos, valdžios veikmę 
ir publikos gerbūvį.

Perskaičius šiuos visus 
klausimus, atrodo, kad vis
kas gerai, bet biskiuką sus
tojus ir pamąsčius pradedi 
suprasti, kad kur nors tarp 
tų visų klausimų ir pakas
tas šuniukas atsiduoda. 
Juk jeigu tik juos visus pra
dės klausinėti, tai kiekvie
ną aplikantą pasigaus. Pak
laus ką veiki vakarais na
muose, o jeigu atsakysi, kad 
buvau susirinkime ir su. ki
tais vyrais ir 
svarsčiau, kaip apginti žmo-1 
nijos reikalus—tu jau ne
tinkamas. Atsakysi, kad 
kaimynas Jonas jau pusė 
fašisto ir jau pasirengęs 
jam net, er sunkį užvažiuot 
už tokį jo reakcioniškumą— 
tu laukan.

Kaip matome, tai senoj 
piliečių ekzaminacijoj buvo 
įdėta klausimas—kiek turi 
vandens Amazono ūpė, kuri 
teka per Brazilijos laukus, 
pievas ir raistus ir nieko 

I bendro neturi su Amerikos 
’ gyvenimu, bet atsirado pus
galvis—įrašė, kiti užtvirti
no ir jis ten pasiliko. Da
bar tas klausimas jau pase- 

|no, laikas išbraukti, laikas 
Įdėti naujus, kur galėtų ma
tyti žmogų, kaip veidrody j.

Taigi, kiekvieni nauji me
tai mums atneša daugiau 

: visokių sunkumų, o mes 
juos taip pusgalviškai pasi- 
tinkam.

Johnson Steel and Wire dar-... 
bininkai tęsia streiką. Kompa- — 
nija bando nepasiduot darbi
ninkų reikalavimams, bet d an 
bininkai tvirtai laikosi. DarbL. 
ninkai reikalauja geresnės pa
dėties darbe ir 10 nuoš. algos 
pakėlimo. Kompanija yra nu- 
mušus algas pereitais metais 
net 25 nuoš. O tuom pat sy
kiu išdirbtas plienas yra $6.00 * 
brangesnis ant tono. Tas pa
rodo, kad kompanija daro di-’ . 
delius pelnus ir tuo pačiu sy- ' -■
kiu stumia darbininkus į di
desnį skurdą.

D a r b i n i n k ai reikalauja »'.. •• 
trumpesnių darbo valandų, 40, 
valandų į savaitę, nes pirma 
Johnsono
nuo 60 iki 72 valandų į savai-L., 
tę, nebuvo nei nedėlios nei ki-,,. 
tokių tarpšvenčių.

Johnsono kompanija, nepa-r/ 
siduodama darbininkam, ban-,;, 
do perduoti užsakymus į kitas., 
dirbtuves kol streikas tęsis. 
Bet tas gali nepasisekti, ba ir 
kitose dirbtuvėse unija stovi 
gana drūta. Jeigu kitos kom
panijos bandys gelbėti, kad su- 
krušint streiką, tai tuoj dar
bininkai stos pagelbon John
sono darbininkam, sustabdyk“/? 
darni dirbtuves, ir išeis ant, ’ 
streiko, nes visi darbininkai-- 
stos darbininkam į pagelbą su 
mielu noru.

Tarpe 3 ir 6 darbininkų, uni- 
jistų surįžo į darbą, tai labai 
mažas nuošimtis. Vardus pra
nešiu vėliau.

Buvo kampanija parsivežus 
iš Portland, Maine, darbinin
kų, bet kaip privažiavo prie 
dirbtuvės ir pamatė pikietnin- 
kus, tai klausė: “Kas čia, 
streikas?” Tai jiem atsakė 
kad “ne, šitie vyrai tik nenori 
dirbt.” Ale tie atvežti vyrai, 
pamatę, kad jie buvo suvilio- 
ti, nėjo dirbt, bet p 
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kur jie atvažiavo. Po 
argumentų, jie gavo tikietus. ,

Ką anglų laikraščiai rašo, 
tai viskas blofas. Jie. bando at
imt darbininkam energiją, bet 
darbininkai laikosi savo vie
toj.

Dirbtuvėj pirmiau nebuvo 
vietos nusipraust, nė persi-””- 
rengt, o dabar, kaip del skebų, ' 
tai ir pečių, ir lovas įtaisė ir 
užtektinai vietos rado del vis- ' ' 
ko.

Skebų jieško po stubas, bet 
mažai suranda. Kurį suranda, 
tai su detektyvais išveža ir“, 
parveža į kiek laiko. Su tuo’”3“ . 
kompanija pasidaro didelių ’* “v 
nuostolių. •“**

čia noriu atsišauki į visų ko
lonijų darbininkus. Nevažiuot. 
kite į Worcester! del darbo, 
nes kompanijos pasiuntiniai,,,, 
meluos jums, kad tik pasigaut 

moterimis i Stokit mums, streikieriams 
■ ‘ " I pagelbą, neikite skebaut, neą 

patys sau vargą didesnį pada- 
rysite!

Unijos Narys.

Buenos Aires Streike.' 
Užmušti Penki

BUENOS AIRES mieste,. . 
Argentinoj, sausio 7 d. bu-., 
vo paskelbtas visų darbinin
kų 24 valandų generalis 
streikas, išreikšt pritarimą 
statybos darbininkams, ku
rie streikuoja jau nuo per
nai spalių mėnesio. Tuojaus ' 
užsikūrė susikirtimai tarp 
streiką laužančios policijos 
ir darbininkų. Trys polici
ninkai ir du darbininkai ta
po užmušti; daugybė sužei
sta. Prieš streikierius pa
šaukta ir armija. Areštuo
ta 170 streiko dalyvių.

Streikieriai sudegini 
skebaujančių busų, 
gatvekarius ir vietomis 
ardė jų bėgius.
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BOSTONO ŽINIOS
VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS

...Kaip mes užbaigėm senus Gabija bando laikytis 
metus So. Bostono Sandaros vieti-
' Gruodžio 29 ir 30 dd. buvo 115 kuoPa bendrai su Gabija 

rengia bankietą sausio 18 d., 
Lietuvių Svetainėje. Tai du 
skirtingi vardai, bet tie patys 
žmonės, sandariečiai. Jų skait-

drg. A. Bimbos dvi įdomios 
prelekcijos. Į abi prelekcijas 
žmonių atsilankė virš 150. Au
kų surinkta, per abu vakaru, 
$16.24, 1 
šiau—Agitacijos Fondui ir vie
tos komunistų kuopai.

Aukavo: Federavičienė
po $1—Jurčius, žvingilas, Mi-
čiunas, Matulevičius. Po 50c—' įr sunku. Bet jeigu sandarie- 

XP. Nukas, P. Aurokaitis, Gen-, čiai bus išmintingi laikytis ben- 
l'dvilienė, M. Gedvilienė. Po 25 J dr0 fronto su kitomis sriovė- 
' centus—Beržas, Kolosius, Stru- nris, ypač su pažangiąja dar- 

L bininkų visuomene, jiems bus 
daug lengviau gyvuoti. Pasta
ruoju laiku, gaila, pas kai ku
riuos sandariečius pasireiškė 
intencijos būti “neprigulmin- 
gais” ir su bile kuo nesiskaity
ti. Tokia taktika, broliai, 
dos neatneš.
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kurios padalinta pu-|bus dabar, irK* ,su,sl"laz‘n^’ 
ir vin. vienok Jie bando laikytis, kiek

$2;

gali. Choras jau menkutis, va
dą chorui reikia vis traukti iš 
Worcesterio, J. Dirvelį. Lėšų 
pasidaro, o įeigos mažos, todėl

Didele Artistė

gi ešu pakliuvęs į jų spąste
lius.

Reikia pastebėti, kad tokių 
leidukių pas mus yra ne dvi, 
bet keli tuzinai. Nuo saliūno į 
saliūną eidamos, jos daro pra
gyvenimą, ir dar kaip!

Gigolo.

stiklą alaus ir nugurguliavo.
Bažnyčioj šv. P. tuomet ėjo 

misijos.

Švento Jono Draugystės 
{vykęs Balius

Nauja Literatūra

, žas, Naujokas, Draugas, 
. Kubiliūnas, Kazlauskas, Bar- 
* Irius. Smulkiais—$6.74. Kai 

kurių aukotojų pavardės neaiš
kiai užrašytos, tad malonėkit 
atleisti, jeigu kur pasidarė 
klaida.

Naujų metų lauktuvėms Ko
munistų Frakcija surengė va
karėlį. Kadangi tą vakarą vi
sur buvo daug parengimų, tad 
jnūsų vakarėliu atsilankė tik 
savieji, taip sakant, savoji šei
myna, virš 50 ypatų. Todėl ir 
pelno daug neliks.
^Valgius gamino šios drau

gės: čiuberkiene, Kvetkauskie- 
nė ir Tamašauskienė, kurioms 

Jkrikclją taria širdingą ačiū.
•z. Su tokia tai veikla mes už- 

briigėm senus metus.
Pradedant naujus metus ir 

mūsų veikimas prasideda nau
jas: daug didesnis ir svarbes
nis. Tą liudija ir Bostono gel
tonoji spauda, kuri pradėjo 
plačiai rašyti, kad komunistai 
rengia Lenino mirties paminė
jimui didelį mitingą 26 d. sau
sio, 1936, Symphony Hall. Vie
ni rėkia, kad neleistų mitin- 

laikyt, o kiti sako “laiky
kimės savo demokratiškų tra
dicijų—nekliudykime.” Mitin
gas įvyks, komunistai prie jo 
ruošiasi; kalbės drg. E. Brow
der. Visi, kas galit, dalyvaukit.

Mockų vadina bailium

n a u-

Kalbant apie Liet. Piliečių 
Draugijos naujai išrinktą val
dybą, reikia apgailėti, kad J. 
L. Petrauskas liko neišrinktas 
board direktorium. Jis yra 
katalikų.pusės žmogus, bet su
gyveno su visais gražiai, buvo 
geras ir reikalingas savo vie
tos board direktoriuose. S. 
Mockus, dabartinis SLA iždo 
globėjas, irgi buvo naudingas 
valdyboje, bet šįmet jis pats 
pabėgo nuo visų šioj draugijoj 
pareigų. Gal tam buvo prie
žastis. Kai kūne nariai dabar 
juokauja, kad Mockus yra di
delis bailys. Iš anksto žinoda
mas, kad jam rengiama karš
ta pirtis, pabijojo ir pabėgo.

Aš esu didelė artistė—taip 
labai didelė, net didėsnie už 
pati save. Prie manęs nepri
lygsta nei Sadauskaitė, nei kiti 
dainininkai. Man kažin kas sa
kė, kad aš pergera mūsų kon
certams; man vieta turi būti 
operoje ir simfoniniuose kon
certuose. Nereikia to nei sa
kyti—aš pati žinau.

Todėl aš galiu dainuoti tik 
tiems, kurie užmoka 50 dole
rių.

Kol kas, žinoma, dar niekas 
tiek nemokėjo. Bet už tai jie 
yra. . .

Balsas iš šalies:
—Tai kodėl tamsta, tokia di

delė artistė, nerengi sau kon
certo, kaipo vadovaujamoji 
dainininkė, bet vis su kitais?

Visada: Afrikos šokikai, 
Azijos choras ir—artistė. . .

Arba: Hitlerio teatras, Mus- 
solinio makaronai ir—artis
tė. . .

Pačiam save girti—žemas 
dalykas. Geriausia būk, kuom 
esi.

Naujoji Sandaros 7 Kuopos 
Valdyba

South Bostono sandariečiai 
išsirinko sekančią savo naują 
valdybą: S. Jakubauskas, pir
mininkas; A. Yuga, vice-pirm.; 
K. Adomkevičius, sekr. S. Pač- 
kauskas, fin. sekr.; K. Vileišis, 
iždininkas; S. Mockus ir A. 
Yuga kore'spondentai. Kuopa 
paskyrė 10 dolerių centrui, 
kaipo kalėdinę dovaną.

Nors sandariečių skaičius 
dabar nedidelis, palyginus su 
Miko Petrausko laikais, vienok 
jie laikosi tampriai ir veikia. 
Palaiko savo svetainę, Gabijos 
Chorą, dažnai daro parengi
mus. Viena yda jų yra tame, 
kad patys neva pripažindami 
demokratines asmens laisves, 
vienok to nesilaiko. Jeigu kas 
būna kame nors ne su jais,— 
tuojau skelbia kryžiaus karą, 
niekina ir kerštauja. Demokra
tijos šalininkai taip nedaro.

Sausio 4 d., Lietuvių. Svetai
nėje, So. Bostone buvo šv. Jo
no Draugystės balius, naudo
jant abidvi svetaines, su šo
kiais ir bufetu, žmonių buvo 
kupinai, liks daug pelno. Iki 
šiol ši draugija, kaipo katali
kiškos krypties, Lietuvių Sve
tainėje parengimų nedaryda
vo; juos turėdavo parapijos 
salėje, kuri negali prisilyginti 
prie dabar atnaujintos, išpuoš
tos ir erdvingos Lietuvių Sve
tainės. Todėl pirmiau ir pub
likos tiek neturėdavo, kaip da
bar turėjo.

Joniečiai didžiumoje yra 
draugiški, sukalbami katalikai. 
Jie laikosi savo nusistatymo, 
bet tuo pačiu sykiu moka to
leruoti ir kito nusistatymo1 
žmones. Todėl į jų bankietą i 
atsilankė mišri publika ir visi 
linksmai praleido laiką. Tas 
parodo, kad gražiuoju sugy
venant ir kooperuojant visuo
met būna didesnė nauda.

Tuojau įsigykit ir skaitykit šias labai svarbias ir 
tik dabar išleistas knygas:

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.

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:

Gyvus į grabą varo

savo

Trys Parengimai Viena 
Diena Bostone

Kalbos Apie Smurtą per SLA 
Rinkimus

Mass. Valstijos Lietuvių 
Kliubų Sąjunga

Gautas leidimas Lenino 
Mitingui

Visos reakcinės spėkos 
lę darbavosi, kad pažangieji 
darbininkai negautų leidimo 
Lenino minėjimo mitingui. Vie
nok leidimas iš valstijos polici
jos gautas ir majoras Mans
field pareiškė, kad jis nėra 
tam priešingas. Mitingas įvyks 
Symphony Hall, sausio 26 d., 
1936. Nežinodami ką daryti, 
reakcionieriai dabar organi
zuojasi demonstracijai prieš 
“raudonuosius,” t i k ė d amiesi 
gauti sau talkon kai kurias 
veteranų kuopas. Vargiai jie 
ką nors galės padaryti ir su 
veteranais, nes veteranai jau

SUSI-

Kardinolas O’Connell
__ paujų metų “ganytojiškam 

laiške” klausia savo “avelių” 
(kaip jie vadina darbo žmo- 

_nes—darbininkus) :
—Ei, jūs! Pas ką jūs eisite

- C i—pas Kristų, ar pas Leniną ?
“Darbininkas” sausio 3 d.

laidoj pakartojo tą patį.

"“i JaT, dar t°k‘ klaUS,im! Sca'l>ig valiai yra paragavę reak-
- :«Z1"?TaL„kal^ cinės depresijos duonos ir ka- 

pitalistinės valdžios bizūno. 
Jiem šiandien rūpi ne tokios 
demonstracijos, bet kaip nuo 
bado išsikelbėti save ir savo 
šeimynas.

Darbininkai privalo visi kaip 
vienas dalyvauti Lenino minė
jimo mitinge ir parodyti reak
cionieriams, kad mes jų nesi- 
bijom.

tyti. Mums žinoma, kad So. 
Bostone 40 iš kiekvieno šimto 
šeimynų gyvena iš šalpos, šei
myna susidedanti iš 5-6 narių 

, gauna tik $10 savaitėje. Aišku, 
kad jie pusbadžiai gyvena. Bet 

..kardinolo supratimu jiems to 
užtenka. Badaukite, sirgkite, 
mirkite ir eikite pas Kristų. 

„(Na, o marksinis leninizmas 
moko: organizuokitės, reika- 

- laukite ir gausit. Nebadaukit 
•—ilgiau gyvensit. Kam skubin
tis eiti pas mirusius?

Aist.
Apie Saliūnininkus

Sausio 19 d. South Bostone 
įvyksta trys parengimai. Mums 
svarbiausias jų yra Ateities 
žiedo Draugijėlės vakarienė su 
programa, kadangi pelnas šio 
parengimo eis palaikymui lie
tuvių kalbos mokyklos. Vaka
rienė bus toj pačioj patalpoj, 
kur ir mokykla: 376 Broadway, 
Pil. Kliubo svetainėj. Darbi
ninkiška publika malonėkit 
skaitlingai atsilankyti.

Kitas parengimas, tai “Dar
bininko” koncertas, Dangaus 
Vartų Parapijos salėje. Spren
džiant pagal plakatus, atrodo 
kad tai bus vien kunigų kon
certas, nes pasirašo net pen
kios dvasiškos asabos: K. Ur
bonavičius, J. švagždys, F. A. 
Virmauskas, F. J. Juškaitis, F. 
M. Juras—kaipo “pakvietimo 
komisija”. Sakoma, kad tai 
bus ypatingas koncertas, nes 
kunigai gali būti geri pamok
slininkai, bet prasti dainininkai. 
Jeigu jie visi dairiuos, tai bus 
“fonių”; jeigu nedainuos, tai 
bereikalo jie garsinasi plaka
tuose.

Trečias—kokio tai nesamo 
“Bostono Liet. Muzikos ir Dai
nos Mėgėjų Būrelio”, iš Brook
lyn© importuotas “Diktato
rius”, arba Kubilienės koncer
tas, Lietuvių Svetainėj. Kadan
gi tokio “Būrelio” čionai nie
kas nežino, spėjama, kad tai 
yra pono Kubiliaus biznis ben
dro fronto su fašistais. Jis 
vargšas visaip vartosi, prisi
plakdamas kartais prie socia
listų, kartais prie komunistų, o 
dabar prie fašistų. Matomai, 
vienas su savo pačia nedrįsta 
viešai išeiti į publiką, tad 
dangstosi visokiais rateliais su 
visokiais talkininkais. Su tokiais 
slapukais, be abejonės, mažai 
kas nori turėti reikalo, nes at
rodo, kad “something 
wrong.”

“Sargybinio Bokšto” šalinin
kai čionai raminasi, kad pra
laimėję nominacijose jie turį 
viltį dar atsigriebti per atei
nančius rinkimus. Esą, SLA. 
iždą užvaldę “komsolcai”, rei
škia, socialistai su komunis
tais, ir todėl jie galėję laimė
ti nominacijose. Per rinkimus, 
girdi, būsią kas kita. Viskas 
būsią apversta augštyn kojom. 
Iš to galima suprasti, kad tau
tininkai ruošiasi daryti smur
tą. Toks smurtas, žinoma, ne
bus pirmutinis; jie ne sykį pa
darė tą pirmiau. Bet kiekvie
nas srnurtas buvo skaudus 
smūgis SLA. organizacijai. 
Taip elgdamiesi jie gali pa
kenkti tik SLA. ir patys sau.

Nežino Kur Nupirko “Šventą 
Žemę”

Šv. P. bažnyčioje buvo misi
jos. Dievo baimingieji ėjo 
melstis ir atgailą daryti. Kiti 
ėjo kitur. Tuo tarpu man te
ko būti vienoj užeigoj. Būčiau 
nei nežinojęs, kad tuo laiku 
buvo misijos, bet netoli manęs 
Sėdintis jau žilas tėvukas vedė 
pats su savim diskusijas:

—Misijonierius atvažiavo. 
Misijos. Kas man iš to ? Ką 
gi jie mums duoda? Ar tu ne
žinai, ką duoda—nieko neduo
da. Netiki? Netikėk, bet aš 
žinau. Ju bėč j ui lai f, kad 
žinau!

Pereitais metais Bostone ta
po įkurta Mass. Lietuvių Kliu
bų Sąjunga, kurios pirmininku 
yra adv. H. P. Lesburtas, iš 
Lynno; sekretorium — prof. 
Chenis, iš Worcesterio. Prie 
Sąjungos prisirašė lietuvių 
kliubai iš So. Bostono, Lynno, 
Worcesterio, Haverhillio, Pea
body, Lawrence, ir Lowell. Bu
vo suruoštas bendras piknikas 
Maynarde, davęs nemažai pel
no. Dabar ižde yra pinigų ir 
Sąjunga galės geriau gyvuo
ti ir veikti.

Prie Sąjungos gali prisira
šyti bile kokios sriovės kliubas. I 
Duoklės mažos. Tikslas—su-1
koncentruoti liet, pilietiškas 
spėkas; kad per valdžios rinki-1 
mus būtų galima pravesti lie
tuvius kandidatus į valdiškas 
vietas. Iki šiol lietuviai pilie
čiai tokios spėkos neturėjo ir 
todėl mes neturėjome savo 
žmonių valdžioje, kaip kad, 
sakysim, turi italai, žydai ir 
kitos tautybės. Bet dar daug 
kliubų neįstojo į savo Sąjungą, 
nežinia kodėl.

is

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų ir Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ.

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.

KRIKŠČIONYBE
Ar

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.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Apie

SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Parašė MARGARETA UNDŽIENĖ.

Kiti saliūnininkai biznį daro 
gėrimų su užkandžais, o 

ri- 
visur 

Minkaus radio programoj (tas pats, bet mokėjimas pa- 
perėitą nedėldienį dainavo' krėsti žmonėms 
gotiškos Parapijos choras iš 
Montello. Choras, matomai, 
nedidelis, bet susidainavęs pu
sėtinai gerai. Ypač daina 
“vaikščiojau” išėjo labai ge- 
trii. Būvo paaiškinta, kad šios 
dfiiihbš yra iš operetės “Lietu
vaiti.” Bet dainuojant apie 
grybautojus dainą, kuri irgi 
būk tat paimta iš šios opere
tės, pasirodė kas kita. Antra numeruoja veik visus lietuviš- 
pusė driinos yra Atlikto Kriu-jkus laikraščius. Abudu savi- 
fcio žddžiai. Pabaiga sufuše- ninkai yra apsiskaitę žmonės, 
f Uotą savaip ir dargi labai ne- Gal todėl jiems ir juokų ne
vykusiai. Etiniu žvilgsniu toks pritrūksta.

"""jdalykas neleistinas. |

Fušeriuoti dainas neleistina
iš 
Patkauskas ir Kuplis—su 
dikais ir juokais. Alus

fonių.” yra 
geras prieskonis ir sykiu biz
nis. Patkausko įstaigoj visuo
met pilna žmonių ir jie čionai 
atsilanko daugiausia, kad už
girsti naują “džioką”. Ir kas 
dien vis gauna naują. Sako, 
eikim ten, kur-yra alus, ridi
kai ir juokai.

Reikia pasakyti, kad ši už
eiga yra vienintelė, kuri pre-

Gužutis.

Patyrę Kavalieriai
Vieno saliūno skameikoj sė

di dvi išsipudrinusios leidukės 
ir akelėmis mirkčioja praei
nantiems vyrams.

—Alou, Džiovuk! sei, gal 
pafundysi ?

—Hi, Džimuk! prisėsk pas 
mus!

Vyrukai abu atbuli, mada- 
giai atsiprašydami, pasitrau- 
kai nuo jų ir sako:

žinau aš jas! Viena geria 
kaip smakas, niekad nepriso
tinama; kita ne tik geria, bet 
dar velniai žino kur paskui 
Nusiveža.

—Tu pasakei, brolau. Aš ir-

Sąjungos metinis suvažiavi- 
mas įvyks 3 d. gegužės, Haver
hill, Mass. Visi kliubai yra ra
ginami turėti savo atstovus šia- J 
me suvažiavime, kur galės pil
nai patirti viską apie ši'ą or-Į 
ganizaciją ir jos veikimą. Nė-1 
ra reikalo laukti specialių pa- I 
kvietimų, nes Sąjungos centras ■ 
neturi visų kliubų adresų, ir 
todėl per spaudą ir per radio 
bus garsinta ir sykiu kviečia-! 
ma dalyvauti šiame suvažiavi-

—šimtas dolerių. . . Paėmė me visus, kurie tik interesuo- 
šimtą dolerių už šventą žemę. jasi.

Visų kliubų nariai, kurie tik 
Ale, boba, tai vis boba. Ro- skaitys šį pranešimą, perduo-1 
dos gerai paslėpiau, bet nuo 
velnio ir nuo bobos nepaslėp
si. Surado visą šimtą ir nu
nešė visą iki paskutinio cen
to misijonieriui už šventą že
mę.

—Tfu! Kad jus paraitai. Aš 
prageriu, tai nors žinau už ką. 
Tegul sau meldžiasi dabar... 
O ką kunigas sako? Yes, ką 
kunigas sako. Nuėjau ir klau
siu, kur yra ta Šventa žemė, 
kurią mano -boba pirko nuo 
misijonieriaus už šimtą dole
rių. O jis sako: “Mulki tu, 
kokios tu šventos žemės nori? 
Visa žemė yra šventa.” 

—Taigi, taigi, visa žemė 
yra šventa. Aš tą pats žinau. 
Bet kam tuomet imti šimtą do
lerių, kam?... Vėl dirbk, vėl 
taupyk, ir vėl velnias nuneš. 
Jie mislija, kad tai lengva se
nam žmogui valkiotis po dar
bavietes ir už pusdykį vergau
ti. Jie taip mislija ir taip da
ro. O aš. ..

Čionai tėvukas užsivertė

0 kur yra ta šventa žemė?

kit jį savo sekančiam susirin
kimui, perskaityt ir padarykit 
tarimus šiame reikale. Nuo 
mūs visų priklauso pasekmin- 
gesnis pilietinių, kliubų veiki
mas ir nuopelnai, todėl visi 
privalom pasidarbuoti del Są
jungos labo. Norintieji gauti 
daugiau informacijų, galite ra
šyti bile kuriame Sąjungos vir
šininkui, arba žemiau paduo
tu mano adresu.

R. M. Židžiunas, 
propagandos komisijos narys.

315 E. St., So. Boston, Mass.

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

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

AR STEBUKLAI PAGYDO?
Labai naudinga knyga, kuri aiškina, kaip atsiran

da stebuklai, kam jie reikalingi, kur ir kokios yra 
stebuklingos vietos. Kodėl yra kalbama, kad būk 
stebuklai pagydo paraližiuotus, aklus, kurčius, ir 
ronuotus. ,

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

Ji labai naudinga perskaityti laisvamaniams ir ti
kintiems, nes yra gausybė faktų, stebuklų klausimu.

KLAIDOS ATITAISYMAS

r___ 1___ Reiškia, skaity-
|mas visur yra naudingas.

KAIP TAPTI J. V. PILIEČIU?
Klausimai ir atsakymai lietuvių ir anglų kalbose, su 

priedu naujų pakeitimų pilietybės įstatymų
Knygutė patogi nešiotis kišeniuje, kaina 25c. šj mėnesį 15c.

REIKALAUKITE JOS TUO J AUS.

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

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N.

“L.” No. 2, 1936, editoriale, 
kur paduota Sovietų Sąjungos 
gamyba, yra klaida. Ten pa
sakyta, kad į dieną 1925 m. 
pagamino 67,000,000 tns. an
glies ir 1935 metais 366,000,- 
000 tonų, o turėjo būti: 1925 
metais į dieną pagamino 67,- 
OOO tony, o 1935 metų gale 
jau 366,000 tonų.
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PmSBURCHO IR APIELINKĖS ŽINIOS
ALDLD 87 Kp. Rengia Chop Į kad su sausio 12 pasibaigia 

Suey Vakarienę ir Šokius 

šeštadienį, sausio 11, Liber
ty svetainėj, 1322 Reedsdale 
St., N. S. bus puiki vakarienė 
su šokiais. Rengia ALDLD 87 
kuopa. Įžanga už vakarienę 
ir šokius tiktai 30 centų. Pra
džia 8 vai. vakare.

Kuopa kviečia visus ir visas 
dalyvauti šiame parengime. 
Jeigu kiek liktų pelno, tai bus 
naudojama darbininkų reika
lams.

Sekmadienį Bendro Veikimo
Koncertas ir Prakalbos

kontraktas su radio stotimi ir 
jis vienas neatnaujinsiąs, jei
gu nesusiorganizuos didesnes 
spėkos lietuviškų radio pro
gramų palaikymui. Pakvietė 
Virbicką, Gasiūną ir Bakaną 
pakalbėt. Kalbėtojai nurodė, 
kad labai svarbu palaikyti 
lietuviškos radio programos ir 
kvietė visus bendrai darbuo
tis, kad būtų galima pageida
vimas atsiekti.
‘'Laisvės” Redaktorius Kalbės

žiūrėkime visi, kad tie 
tingai būtų sėkmingi, 
klausimai ir diskusijos.

Lietuves Merginos Rengia 
Šokius

mi-
Bus

Sausio 12, L.M.D. svetainėj, 
142 Orr St., PIttsburgho ir 
Apielinkės Draugijų Sąryšis 
rengia didelį koncertą ir pra
kalbas. Pradžia 7 :30 vai. va
kare.

Programoj dalyvaus Lietu
vių. Jaunuolių Kliubas su viso
mis savo artistiškomis spėko
mis, kaip tai—choras, orkes
trą, šokikai, solistai, trio ir tt. 
Taipgi dalyvaus ir So. Slavų 
“Bratstvo” orkestrą. Bus ir 
kitokių pamarginimų.

Laike pertraukų trumpas 
prakalbėles pasakys vietiniai 
įvairių sriovių kalbėtojai. Taip
gi bus ir d. R. Mizara, “Lais
vės” redaktorius, kuris pasa
kys atatinkamą prakalbą.

Po viskam, ant galo, bus ir 
šokių prie Kaulakio orkestros.

Kadangi Sąryšis susideda 
iš įvairių, srovių, todėl ir tiki
masi turėti įvairios publikos.
Dr. Baltrušaitienės Prakalba 

Apie Lietuvą

Gruodžio 22 Dr. Baltrušai
tienė, nesenai sugryžusi iš Lie
tuvos, M. D. svetainėj, atpasa
kojo įgytus įspūdžius Lietuvoj. 
Jinai sakė tai, ką matė ir gir
dėjo.

Savo kalboj pabrėžė, kad vi- 
sapasaulinis lietuvių kongre
sas nedemokratinis. Kongre
so tarimai ir rezoliucijos buvo 
Smetonos cenzūruojama ir žiū
rima, kad niekas nepraeitų, 
kas diktatoriams priešinga. Bu
vo atimta delegatams diskusi
jų teisė. Daktarė smarkiai kri
tikavo tuos delegatus, kurie 
kongrese palaikė Smetonos pu
sę ir dar sugryžę Amerikon 
kalba, kad kongresas buvęs 
pravestas demokratiniai.

Toliaus jinai pabrėžė, kad 
Lietuvoj eina didelis ekonomi
nis krizis. "ūkininkų streikai 
rodo, kad žmonės nepasitenki
nę tokia padėtimi ir reikalauja 
permainų, Lietuvos žmonės no
ri, kad demokratinės teisės bū
tų atsteigtos, kad visuotinas 
seimas būtų sušauktas. Visur, 
kur tik jinai keliavusi, tai ūki
ninkai ir darbininkai nusiskun- 
dę sunkia padėtimi ir vis reiš
kė nepasitenkinimą Smetonos 
diktatūra.

Dr. Baltrušaitienė vėl kalbės 
apie Lietuvą sausio 26, Liberty 
svetainėj, 1322 Reedsdale St., 
N. S. Rengkimės visi dalyvau
ti.

teks 
ben-

Liet.

Drg. R. Mizara bus Pittsbur
gh e tris dienas, tai jam 
kalbėt sekamose vietose 
dro fronto klausimu:

Sausio 11, šeštadienį,
Sūnų. Draugijos svetainėj, 110 
State St., Wilmerding, Pa. Pra
džia 7:30 vai vakare.

Sausio 12, sekmadienį, AP
LA 9 kp. svetainėj, New Ken
sington, Pa. Pradžia 2 vai. 
po pietų.

Sausio 12, LMD svetainėj, 
142 Orr St., Pittsburgh. Pra
džia 8 vai. vakare.

Sausio 13, Liberty svetainėj, 
1322 Reedsdale St., N. S. Pitts
burgh, 7 :30 vai. vakare.

Tacoma, Wash
Čionai perduosiu lietuvių vi

suomenei žinią, kiek yra Ta- 
comoj lietuvių ir organizacijų, 
kiek jie prisidėjo per pasta
ruosius metus su aukomis ir 
kiek paskyrė nuo pramogų del 
apšvietos ir darbininkų klasės 
reikalų, šeimynomis gyvenan
čių yra 28 poros, vyrų pavie
nių ir našlių 19, vyrų su sve
timtautėm vedusių 6, moterų 
našlių 5 ir dvi vedę su svetim
taučiais. Jaunuolių 26. Sykiu Į 
visų Tacomoj yra 114 lietu
vių. Dar lieka nepriskaityta 
keletas mažų vaikų. Iš to šim
to keturiolikos prie organizaci
jų priklauso 42 žmonės, kita 
dalis, septynios dešimt du, nie
kur nepriklauso ir niekuom 
neprisideda prie pagerinimo 
savo būvio. Organizacijos gy
vuoja sekančios: D.L.K. Vy
tauto Draugija turi 33 narius, 
A.L.D.L.D. 132 kuopa su 21 
nariu, L.D.S. 85 kuopa su 12 
ir S.L.A. 189 kuopa su 11 na
rių. šiose organizacijose pri
klauso veik visi tie patys žmo
nės.

Dabar pamatysim, kiek mes 
tie keli žmonės nuveikėme per 
pereitus metus. Turėjom su
rengė vieną balių, du pikni
ku ir vienas prakalbas drg. 
Karosienei. Paaukavome dar
bininkiškiems reikalams se
kančiai. Jaunuolių Fondan 
$5.00, Lietuvių Visuotinam Su
važiavimui $6.00, V. Kapsuko 
Spaudos Fondan 2.00, Agita
cijos Fondan $1.50.

Per drg. Karosienės prakal
bas surinkom del tarptautiško 
apsigynimo $3.45; už štampas 
surinkta del Lietuvos revoliuci
nių politinių kalinių $2.05, Be
darbių Fondan $1.50. Aukau- 

pro_ ta Tacomos streikieriams $5.- 
P j 15, vietiniui Kompartijos vie

netui ir “Daily Worker” $12. 
iViso sykiu yra 
$38.65. ALDLD

Radio Kliubo Koncertas

Sausio 5 d. Lietuvių Radio 
Kliubas turėjo koncertą, 
grama buvo gana įvairi,
veik visa buvo išpildyta Lietu
vių Jaunuolių Kliubo. Daina 
vo choras, griežė orkestrą, i, v. . , . ,
Dainavo trio seserys Urmoniu-I ^sclųT,paslų.st.t>. ce?‘r5.1 !.26l 
tės, H. Tamuliutė skambino 
pianą. Helena Baranauskiutė 
griežė smuiką ir pašoko.

Apart to, p-lė Paulekiiitė 
/ padainavo tris malonias dai

neles. Viena jauna mergaitė, 
kurios pavardės neatsimenu, 
gražiai pašoko ir vieną daine
lę dainavo. Visai programai 
akompanavo Virbickiutė ir Ga- 
siunienė. Pertraukose Vainau
sko orkestrą griežė lietuviškas 
polkas.

Atidarė, parengimą Povilas 
Dargis, vedėjas lietuviškų ra
dio programų. Jisai pranešė,

paaukauta 
metinių mo-

prisidėjom 
darbininkų

i 60. Viso sykiu 
I prie apšvietos ir 
| naudingų reikalų $65.25.

Tai tiek iš šio mažo lietuvių 
būrelio naudos darbininkų ap- 
švietai ir organizacijų naudai. 
Tenka patėmyti iš didelių lie
tuvių kolonijų, kur yra apgy
venta dešimtimis tūkstančių 
lietuvių, o aukos daug mažes
nės, negu mūsų. Mūsų nors 
ir nedidelė suma, bet jeigu vi
sos kolonijos pagal skaičių, lie
tuvių tiek prisidėtų, tai ap- 
švieta daug sparčiau pakiltų 
ir mūsų fondams nereikėtų

Penktadienio vakare, sau
sio 10, North Sidės Lietuvių j 
Merginų Kliubas, daugiausia 
susidedąs iš katalikiškų mer
gaičių, rengia didelius šokius 
Liberty svetainėj, 1322 Reeds
dale St.

Mūsų spaudos skaitytojams 
reikėtų dalyvauti šiame paren
gime ir tuomi parodyti, jogei 
mums visiems reikia bendrai 
veikti.

Rengiasi Prie minėjimo 
Lietuvos Nepriklausomybės

Kiek girdėt, šiemet Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas ' 
bus Pittsburgh e bendrai visųjsĮ 
sriovių rengiamas, 
mui susirinkimas 
sausio 20, vakare, LMD sve
tainėj, 142 Orr St. Kviečia
mos įvairios draugijos atsiųsti 
savo atstovus.

Kalbama, kad kalbėtojai ir 
muzikalė programa bus suda
ryta iš įvairių, sriovių.

Reporteris

Pasitari- 
šaukiamas

reikia laikas eikvoti, surinkti 
visi faktai.

Jeigu draugai kam mokat 
už apdirb. loto arba assesmen- 
tus, tai turite reikalauti rasy- 
tės, tai tada nepasikartos jo
kios klaidos.

1936 metams į valdybą yra 
išrinkta veik visi nauji žmo
nės. Pirmininku Mikas Kalauc- 
kas iš Pittston, Pa.; vice-pir- 
mininku—Vit. Seilius iš Kings
ton; kasierium—Antanas Va- 
linčius iš Pittston; finansų raš
tininku—Jonas Kaspariunas iš 
Durya; protokolų raštininku— 
Jonas Staskevičius iš Wilkes 
Barre; iždo globėjai abu iš 
Lee Park, Wilkes Barre. Val
dyba išrinkta slaptu balsavi
mu, tat nebus užmetimu. f c

Į valdybą išrinkta darbštūs 
žmones, tūli jau pirmiau yra 
dirbę, tai bėdos negali būti.

Nutarta šiemet susirinkimai 
laikyti kartą į tris mėnesius ir 
7 vai. vakare. Nežinau ar bus 

I gerai, kada žmonės jau rengia
usi eiti gulti, tai tada mes ei
sime į susirinkimą ir tai atstu 
7 arba daugiau mylių. Tūli sa
ko, kad su mašinomis nesunku 
suvažiuoti, bet ką darys tie, 
kurie jų. neturi?

J. Staskevičius,
Liet. Kap. Korp. Sekretorius.

labai didelis darbas visų sro
vių darbininkų bendro fronto 
prieš karų, fašizmų ir už nuo
latinę pašalpų bedarbiams. 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija dikčiai 
daug darbo gali atlikti tuose 
reikaluose, jeigu tik prie to 
darbo būsime gerai prisirengę.

Taigi, draugai, kurie esate 
išrinkti delegatais, visi daly
vaukite konferencijoj ir atva
žiuokite laiku.

A. Gilman,

METHUEN, MASS-
čionai policija areštavo Jo-

seph Belskį, 50 metų amžiaus, 
37 Center St. Policija kaltina 
jį pirmo laipsnio žmogžudys
tėje, nužudyme jo žmonos 
Anna Belski, 47 metų amžiaus. 
Sako, kad jis patsai pranešė 
policijai, kad jo žmona serga 
ir prašė ligoninės vežimo. Ka
da policija pribuvo j namus, 
tai atrado moterį negyva, kru
vinų. Daktarai pripažino, kad 
ji mirė nuo skaudaus smūgio į 
galva.

Čia kiek anksčiau prigėrė 
trys vyrai, du lietuviai ir vie-l 
nas francūzas. Jie nuėjo čiu
žinėti ant ežero, įlūžo ir pri-

I III Illi

gSr$. Lietuviai buvo Skusevi- 
čiukas ir Amšiejukas, ąbu virš 
20 metų amžiaus.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
1 I

DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertui Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMbS

949-959 Willoughby Ave.
/t

Tel., Stagg 3847 „

■■■III III ■■■■■I
I

Laukiame Dovani) iš Kiti) Miestu
"Laisvės” Jubilėjiniam Bazarui

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

tiek daug rūpintis, kaip dar
bininkų klasės darbus nudirbt, 
finansuoti.

V. Kavaliauskas.

ALDLD 2 Apskričio Bus 
Metinė Konferencija

BAZARAS BUS TRIS DIENAS

Plymouth, Pa
Iš Laisvų Kapų Korp. 

Susirinkimo

Gruodžio 29 dieną įvyko 
metinis Lietuvių Kapinių Kor
poracijos susirinkimas. Pirmi
ninkas susirinkimą atidarė 2 
vai. po pietų, perskaitytas 

| protokolas ir priimtas, kaip 
parašytas.

Iš viršininkų ir komisijų ra
portų pasirodė, kad viskas ei
na gerai. Praeiti metais buvo 
visiems sunkūs, sunku buvo ir 
korporacijai, bet darbininkai, 
dirbę ant kapų, gavo apmokė
ti, niekam nepasilikta skolo
je. Metų pabaigoje apmokėta 
viršininkams ir šėrininkams 
procentai. Ižde dar yra apie 
$900.

Prie korporacijos priklauso 
darbo žmonės, visus vargas 
spaudžia. Tiesa, yra ir tokių, 
kurie galėtų savo mokestis pa- 
simokėti, bet neina į susirinki
mus, o kada per kelis metus 
užsivelka skola, tai sako, kad 
jam yra perdaug priskaityta,

Sekmadienį, sausio (Jan.) 
12 d., įvyks ALDLD 2-ro Aps
kričio metinė konferencija, 
“Laisvės” svetainėj, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 10-tą vai. ryte.

Reikia įsitėmyti, jog visi de
legatai yra raginami susirinkti 
laiku, įdžlnt būt galima konfe
renciją pradėti paskirtą valan
dą. Kaip ir visada, reikalų yra 
labai daug aptarti. Jeigu visi 
laiku susirinksime, bus užtek
tinai laiko visus reikalus aptar
ti gerai, be nuovargio.

Yra daugelis draugų, kurie 
apsiima delegatais, tačiaus lai
kui priėjus'važiuoti konferen- 
cijon, jie pasilieka namie, 
manydami, kad ten bus užtek
tinai ir be jų, tai labai žalin
gas paprotys. Tokių, manymų 
draugai prisilaikydami pada
ro konferencijas labai neskai
tlingas, o kada konferencijos 
neskaitlingos, tai ir tarimų 
tiek negalima gerų nutarti ir 
juos paskui sėkmingai ma
sėms paskleisti. Taigi stengki- 
mės visi išrinktieji delegatai 
konferencijoj dalyvauti.

Ypatingai šioj konferenci
joj bus gan daug ko tarti ir 
gan daug svarbaus. Kaip jau 
daugeliui darbininkų yra žino
ma, šiuo tarpu yra varomas

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom 

|fB KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, 
/ NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą
ILteftZ'rJ P fliu'
fijįį [įliuilšis didelis nupiginimas tik 

laikui, tuojau

GAUS Už

Whiskey A Blend 
XU JTMICHT HKIItlU

^v'HMHADMOPttliŠf’OftSOYĮ^'

eidami pirkt.

trumpam 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

Tel. Stagg 2-2996License L-1370

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.

IŠVALYK VIDURIUS

•
 Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

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

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

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y.

Sausio—January 24, 25 ir 26
“LAISVES” SVETAINĖJE

427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.------»- »------

Bazare bus naujų ir gražių daiktų. Atro
do, kad turės suplauki 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 pigią kainą. —.

Kas vakaras šokiai. Įžanga 10
Visais vakarais grieš gera orkestrą

Šeštadienį ir Sekmadienį Bazaras prasidės nuo piet ir tęsis iki vidurnakčio.

■Illllli

MATTHEW P. BALLAS, Inc.
—-
Undertakers and Embalmers h

't* Ii
NOTARY PUBLIC

Bieliausko Graborystės Įstaiga
660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel.: STagg 2-5043

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutinė Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuvės taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigu*.

niniame gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius gra
žiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavimas bus toks pat 
rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų už didelę ar 
mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skirtumo del 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di
džiausių kompanijų ir iš geros medžiagos. ,

$150 
ar 

mažiau
Tik už $150 Garbingos Laidotuvės

Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 
metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršininė 
grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automobilj į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame j kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $2X*
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmoS Ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permf- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apyr 
linkėję; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsi* 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisinf«s. Tel. Stagg 2-5043 

__________ _nl
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Kas Buvo ir Ko Reikalavo Didy
sis Brazilijos Liaudies Sukilimas?

j Nacionaliai Revoliucinės Brazilijos 
Liaudies Valdžia ir Jos Programa

Nuo “L.” Redakcijos: Ke
lios savaitės atgal Brazilijoj 
įvyko platus liaudies sukili
mas. Buvo net įsikūrus liau- 
]ies valdžia. Tas sukilimas 
tapo nuslopintas, bet jis pa- 
darė įspūdžio visam pasaulyj, 

j Kas buvo ta liaudies valdžia?
Ką'ji žadėjo duoti Brazilijos 
žmonėms? Į šiuos klausimus 
puikiai atsako žemiau telpąs 
pareiškimas, kurį paimame iš 
Brazilijos Lietuvių Komunis- 

I tų deidžiamo “Mūsų žodžio”
(gr. 15, 1935 m.).

' Delei išaiškinimo blogų su
pratimų, ir atsakymui į dauge
lio draugų aliansistų klausimus, 
duodame svarbiausias ir kon- 

: krečias informacijas apie LIAU
DIES REVOLIUCINĖS VAL
DŽIOS charakterį, del kurios 
įsteigimo mes mušamės, kaip 
Brazilijos paliuosuotojai ir tik
ri demokratai, tai yra, kaip ak
tyvūs Aliansa Nacional Liber- 
tadoros nariai.

1.-—šmeižia A. N. L. ir, aiš
ku, .daro policiniai provakacinį 
dartfą visi tie, kurie sako, kad 
mūsų organizacija esanti tiktai 
Komunistų Partijos kaukė, del 
to, kad A.N.L. yra platus nacio- 
nalis bendras frontas Brazilijo- 

’ je visų, kurie tiktai nori kovoti 
del nacionalės nepriklausomy
bės, prieš svetimšalių kapitaliz
mą, "Kūris, šalyse kaip mūsų, 

; yra imperializmo naudai žiau
riausio teroro instrumentas, ne
sugebantis tęsti valdymą senais, 

j iki šiol naudotais, būdais.
Taip pat nesupranta nieko 

1 apie Brazilijos liuosuotojų užsi- 
I brėžimui arba yra tikri provo- 

katoriŠki policijos agentai, tar
naujanti mūs priešam, tie, ku
rie bando sumaišyti Revoliucinę 

į Valdžią, už kurią mušasi A. N.
L., su sovietų valdžia, su demo
kratine. darbininkų, valstiečių, 
kareivių ir marinierių diktatū- 

IF ra. Dabartinėse Brazilijos sąly
gose, turint priešakyje žiauriau
sio fašizmo grąsinimą; turint 
priešakyje visišką imperializ
mo mūsų šalies pavertimą į 

Į koloniją, kuriam nacionaliai
pardavikiška Getulio valdžia 
ir jo agentai Estadose ciniškai 
ją parduoda; tatai, ką mes 
A.N.L. skelbiame, yra būtinas 

i reikalas valdžios tikrai kilu
sios iš ginkluotos liaudies, su
prantama ta liaudim visus ša- 

I lies gyventojus, išskiriant tik
tai tiesioginius imperializmo 
agentus ir bereikšmę juos se
kančią mažumą.

Tą valdžia nebus tiktai dar
bininkų ir valstiečių valdžia, 
bet bus valdžia, kurią sudarys 

I visi sogįaliai sluogsniai ir visos 
svarbiosios tautinės nuomonės L M
srovėsi Bus liaudies valdžia, 

i siaura* to žodžio prasme, ry- 
f mant£ant didžiųjų liaudies or

ganizacijų kaip sindikatai, val- 
stiečiipbrganizacijos, kultūri
nės organizacijos, ginkluotos 
jėgos,politinės progresyvės ir 
demolggatinės partijos ir savo 
priešakyje ta valdžia pastatys 
turinčius gerą prestyžą liaudy 
žmones^ kurie ištikrųjų kiek
vienoje vietoje atstovauja di
džiumos liaudies reikalus ir to
dėl tikrai atstovaus liaudį arba 
vietos įgyventoj us. Tokios val
džios priešakyje, kaipo negin
čijamas vadas, turintis di- 
džiaugją liaudies prestyžą viso
je šaįyje ir negalima rasti 
žmogę, kuris galėtų pakeisti 

į Luizcarlos Prestes, todėl, kad
Prestes atstovauja garantiją 

. visos ^Brazilijos didžiosios ma- 
8 sės, garantiją, kad tokia val- 
f džia’^ytrai ir efektyviai kovos 
j už įvykdymą A. N. L. progra
mmes; yra garantija, kad tokia 

i \aldžia nenueis senu keliu, ke-

liu Vargo nutiestu, kuris atsi
sakė nuo visų savo 1930 metų 
pažadų, kuris tikras ir ciniškas 
nacionalis pardavikas.

čia reikia duoti dar tinkamas 
paaiškinimas. Galingai didė
jant A. N. L. įtakai liaudyje, 
artinasi daug elementų, kurie 
sakosi sutinką su jos progra
ma ir įsteigimu liaudies vald
žios Brazilijoje, bet be Pres
tes arba nors kad Prestes nebū
tų tai valdžiai centralė ir 
sprendžiamoji figūra. Iš karto 
gali pasirodyti, kad dalykas 
yra asmeniam klausime ir nieko 
daugiau. Bet tai visai netei
singa. Reikia suprasti visiems 
aliansistams tokios tendencijos 
pagrinde kontrevoliucinę esmę. 
Pašalinti nuo valdžios vadovy
bės liaudies, nacionalę ir revo
liucinę Prestes figūrą, tai yra 
troškimas tų, kurie bijosi A. N. 
L. programos vykdymo—kovos 
prieš imperialistus ir patenkin
ti liaudies reikalus; kurie nori 
eiti tokiu pat keliu kaip 1930, 
keliu išdavystės, keliu laipsniš
ko likvidavimo tikrųjų revoliu
cionierių. Todėl reikia parody
ti liaudžiai, kad tokių pažiūrų 
gynėjai yra jau nuo dabar kont- 
revoliucijos organizatoriai mū
sų eilėse.

2.—Liaudies Valdžia, atsto
vaujanti didžiąsias gyventojų 
mases, galės veikti tiktai po tie
siogine liaudies kontrole nau
dojantis demokratija, pilna to 
žodžio prasme, naudojant pil
niausią laisvę minties, žodžio, 
spaudos, organizacijos, religi
jos, rasės ir t. t.

Liaudies Valdžia galės gyvuo
ti tik praktikoje ir vykdyme 
visų priemonių, liaudies reika
laujamų per savo įvairias orga
nizacijas. Liaudies Valdžia bus 
dar pirmą kartą mūsų šalyje 
praktikuojama demokratija, tik
rumoje valdžia bus liaudis, kuri 
dalyvaus savo sugestija ir rei-, 
kalavimais, ir taip pat prakti
niam vykdyme ją užinteresuo- 
jančių priemonių. Priešakyje 
tokios valdžios galės būti žmo
nės tiktai turintieji gerą pres
tižą liaudyje, žmonės, kurie 
reiškia didžiumos liaudies valią. 
Tokiose sąlygose, Liaudies Val
džioje, turės būti atstovaujami 
visi socialūs sluogsniai, tame 
ir nacionalė buržuazija per sa
vo tikrai antiimperialistinius ir 
antifašistinius elementus. Liau
dies Valdžia iškilusi iš ginkluo
tos liaudies nebus valdžia vien 
tiktai darbininkų ir valstiečių, 
bus tikrasis bendras frontas 
visų anti-imperialistų brazilie- 
čių.

Bet, tuo pačiu laiku, ta val
džia bus Nacionaliai Revoliuci
nė Valdžia, del to, kad impe
rializmui ir jo agentams ji bus 
pagrindiniai revoliucinė: ne
pripažins nei skolų, nei sutar
čių, nei pasižadėjimų, bendrai 
nieko, kas reiškia begėdišką 
Brazilijos atidavimą užsienio 
kapitalistams.

Prieš imperializmą Naciona
liai Revoliucinė Liaudies Vald
žia bus tikrai nacionaliai revo
liucinė, giliai, radikaliai, ener
gingai revoliucinė. Tokiu būdu 
reikia pabrėžti, kad ši valdžia 
bus vienintelė, kuri sugebės 
energiškai atsistoti prieš da
bartinius šalies svetimšalius 
valdovus, del to, kad, remiama 
visos liaudies, vadovaujama jos 
didžiausio prestižo vado, turė
dama tiesioginę įtaką didžiosio
se masinėse organizacijose, re
miama sujungtų visos šalies 
ginkluotų jėgų, liaudies didžiau
sios demokratijos rėmuose su
gebės pravesti kiečiausią dikta
tūrą prieš imperialistus ir jų 
agentus. Demokratija, taip,

bet liaudžiai, braziliečiams ir 
visiems, kurie su jais garbingai 
dirba, neišnaudodami Braziliją, 
o kiečiausia, energiškiausia ir 
žiauriausia diktatūra užsienio 
kapitalizmui ir jo agentams 
B raz i 1 i j o j e—b r az i 1 i eči a m s, par
duodantiems savo tėvynę impe
rializmui. Duoti laisvę impe
rializmo agentams būtų panei
gimas tokios valdžios naciona
liai revoliucinio turinio ir sa- 
vižudystė pačios išlaisvinimo 
revoliucijos.

3. —Nacionaliai R e v o liucinė 
Liaudies Valdžia nėra likvida
vimas gamybos priemonių pri
vatinės nuosavybės, nei paėmi
mas į savo kontrolę nacionalių 
fabrikų, nei emprezų. Minima 
valdžia, duodama pradžią Bra
zilijoj gamybos jėgų laisvam 
r u t u 1 i o j i m u i s i, n ep re ten d u o j a 
nacionalizuoti tikrai demokra
tiškai tvarkančią industrinę ir 
žemės ūkio gamybą, tiktai lik
viduos feodalizmą ir vergiją, 
duodant visas garantijas lais
vam gamybos jėgų rutuliojimui- 
si šalyje. Bet kadangi stra
teginiai nacionalės gamybos 
punktai randasi imperializmo 
rankose, tai Nacionaliai Revo
liucinė Liaudies Valdžia, nusa
vindama ir nacionalizuodama 
tokias emprėzas, iš pat pradžios 
turės didelės gamybos jėgas sa
vo rankose, kas, neužginčijamai, 
sudarys tvirtą faktorių šalę lai
svai vystančiųjų šalyje gamy
bos jėgų ir toliau garantuos 
Brazilijos progresyvų vystymą
si.

4, _NACIONALIAI R E V O- 
LIUCINĖ LIAUDIES VAL
DŽIA tuojaus imsis reikiamų 
priemonių garantuoti minima
lių socialių įstatymų vykdymą, 
kurie turima omenyje; svar
biausi, tarpe kitų, yra sekanti:

fa) 8 vai. darbo suaugusiems 
ir mažiau nepilnamečiams;

(b) lygi alga už lygų darbą;
(c) mini malė alga atatinka

moje vietoj nustatoma darbi
ninkiškų organizacijų;

(d) būtinas savaitinis poil
sis su apmokėjimu;

(e) metinės atostogos apmo
kamos ;

(f) higieniškos sąlygos dar
bavietėse ;

(g) du mėnesiai poilsio prieš 
ir po gimdymo su garantuota 
alga;

(h) darbininkų komitetai 
kiekvienoje darbavietėje del 
įstatymų vykdymo kontrolės;

(i) socialė apdrauda bedar
biams ;

(j) senatvės ir pensijų ka
sos; ir 1.1.

LIAUDIES VALDŽIA tuo
jaus ims priemonių nupiginti 
pragyvenimą, sumažinant arba 
visai panaikinant muitus nuo 
reikalingiausių pragyvenimo 
reikmenų; muitus nuo gamybos; 
muitus nuo smulkios prekybos; 
sumažinant prevežimo mokes
čius gelžkeliu ir laivais labiau
siai vartojamų reikmenų ir tt. 
Liaudies Valdžia ims priemones 
garantuot liaudies švietimą, lik- 
viduot beraštę, pakelt masių 
apšvietos lygmenį, įvedant pri
verstiną ir neapmokamą visą 
mokslą ir t. t.

Liaudies Valdžia ims visas 
priemones garantuoti liaudžiai 
sveikatą, išplečiant ligoninių ir 
klinikų skaičių, duodant liau
džiai vaistus veltui, pakeičiant 
gyvenamųjų butų sąlygas mie
stų masėms, atiduodant joms 
nusavintus namus, kurie .šian
dien priklauso imperialistams ir 
jų nacionaliams lekajams. Na
cionaliai Revoliucinė Liaudies 
Valdžia, nacionalizuodama ban
kus, garantuos juose esamus in
dėlius, kurie priklauso ne nacio
naliams išdavikams, tiesiogi
niams ar netiesioginiams impe
rializmo agentams.

Liaudies Valdžia turės pa
grindinę rentą viešųjų išlaidų 
padengimui ir muitų apdedamų 
ant didžiųjų užsienio kompani-

Liaudies Valdžia užbaigs 
viduramžišku priklausymu

jų ir idelių nacionalių kapitalis
tų rentų ir panaikinant visus 
šiandien valdžios mokamus mui
tus.

5.—Laukuose Liaudies Val
džia bus sudaroma iš didžiosios 
darbo masės patikimų žmonių, 
kurie gins tos masės reikalus 
nuo didžiųjų savininkų feodalų 
ir didelių žemės plotų ponų, iš
naudojančių beveik visus mūsų 
laukų gyventojus žiauriausio 
feodalizmo bei vergijos sistema, 
ir kurie yra susijungę tiesiogi
niai su išnaudotojais imperialis
tais.
su
nuo didelio savininko, kaip ir 
su feodai iškom kontribucijom 
savo ponui, garantuojant žemės 
valdymą tiem, kas ją dirba, ga
rantuojant žemę visiems, kurie 
nori ją dirbti. Liaudies Val
džia reikalaus savininkų kapita
listų pildymo Revoliucijos pra
vestų socialių įstatymų. Liau
dies Valdžia, dėlto, nenusavins 
žemių tų, kurie nesinaudoja fe
odai iška išnaudojimo sistema, o 
garantuojant laisvą prekybą, 
nupiginant pervežimą, panaiki
nant gamybos muitus ir tt., 
duos galimybės plėstis, dar ne
žinomai, be galo plačiai vidaus 
nacionalei rinkai.

6 — Nacionalė Revoliucinė 
Liaudies Valdžia, pripažindama 
karininkų (taipgi generolų) ka
rines ir visos šalies ginkluotų 
jėgų teises, vartos griežtas prie
mones tiktai prieš Brazilijos iš
davikus; prieš karininkus, siun
čiančius kareivius pulti ant 
liaudies arba, kurie kėsintųsi or
ganizuoti kontr-revoliuciją im
perializmo naudai. Prieš tokius 
elementus Liaudies Valdžia ne
žinos nusileidimo, bet su visais 
kitais, su patyrusiai kadrais, 
sujungs visas šalies ginkluotas 
jėgas, kartu su ginkluotais dar
bininkais ir valstiečiais suda
rys nacionaliai revoliucinę liau
dies didžiąją kariuomenę suge- 
biančią pasekmingai apsiginti 
nuo imperializmo antpuolio ir 
kovoti prieš kontr-revoliuciją; 
kariuomenę ant savanoriškos 
disciplinos pagrindo, kurios va
dai bus kareivių patikimi 
nės.

7.—Dar vienas žodis 
Liaudies Valdžios formą,
ko nėra geriau, kaip pats gy
venimas, pati revoliucinė realy
bė del Revoliucijos vaisių for
mos. Bet jeigu jau dabar rei
kia atsakyti į tokį klausimą, tai 
galime pasakyti, kad galima pa
likti Liaudies Valdžiai tokią 
pat, panašią iki šių dienų vieš
pataujančių valstybių formą, 
tai yra: viena centralė valdžia, 
vadovaujama prezidento, val
danti su ministerija (tokiu bū
du, kad atsakomingiausios liau
dies srovės valdžioje būtų atsto
vaujamos) ; estadose ir valsčiuo
se (municipio) panašios val
džios sudaromos iš asmemj, tu
rinčių estados ar valsčiaus liau
dies prestižą.

Šitie nurodymai turi būt ži
nomi visiems aliansistams ir 
plačiai skleidžiami po visą šalį.
Alianca Nacional Libertadora 

—Direktorija.

provokacijas, 
narių, stojo 
darbininkai

z m o-

apie
Nie-

per langą, nuo ko jis mirė. 
Visos kapitalistų spėkos sten
gėsi, kad pasiuntus tuos veik
liausius unijos narius ant kar
tuvių arba visam amžiui kalė
jimam

19 d. gruodžio prasidėjo tei
smas, visokio plauko šnipai 
stojo liudyti, kad šie darbi
ninkai nužudė Torresą. Vienas 
liudininkas buvo užklaustas ar 
jis pažįsta vieną iš kaltinamų 
Archie Brown. Ji atsakė, “aš 
jį pažinčiau ir tada, jeigu jis 
būtų sudegintas, tai jo pelenus 
pažinčiau.” Toki provokatoriai 
liudijo prieš nekaltus darbi
ninkus.

TDA advokatai Leo Galle- 
gar ir George Anderson gynė 
ir iškėlė visas 
Virš 100 unijos 
liudyti, kad šie
nieko bendro neturėjo su To
rres mirčia, jis pats iššoko pro 
langą.

Jūreivių unijos nariai, ma
tydami, kad kapitalistų klasė 
pasirįžus ardyti jų solidarišku-j 
mą, nužudyti nekaltus darbi-! 
ninkus, nutarė šaukti pusės va
landos protesto streiką, paro
dyti solidariškumą už savo 
brolius. Ir štai 20 d. gruodžio 
20,000 jūreivių darbininkų sus
tojo dirbę ant pusės valandos, 
nieks nejudėjo net ir visos 
krautuvės toj apielinkėj buvo 
uždarytos. Tai buvo milžiniš
kas protestas. Teisėjas gavo 
tūkstančius telegramų, reika
laujant paliuosuoti tuos darbi
ninkus.

Po protesto streiko teisme 
pasireiškė visai kitokia atmos
fera, negu pirma. Prokuroras 
ir jo mašinerija pradėjo kitaip 
atsinešti į visą įvykį. Jie norė
jo užgniaužti Torres pareiški
mą, kurį jis pasirašė, kad jis 
patsai šoko per langą. TDA 
advokatai gerai numaskavo 
visą jų provokatišką planą, jie 
reikalavo, kad būtų visi 4 dar
bininkai paliuosuoti. Prokuro
ras pareiškė: “tegul ‘jury’ nu-' 
sprendžia”. Prieš jūrės išėjimą 
į nusprendimo kambarį advo
katai turėjo paskirtą laiką kal
bėti. Prokuroras turėjo virš 3 
valandas, bet kalbėjo tik 20 
minučių ir tai neturėjo ką pa
sakyti, nes taip buvo numas- 
kuotas. Vienas iš kaltinamų 
jaunuolis Archie Brown pats 
save gynė. Jis labai puikiai 
kalbėjo, kaip buvo troškimas 
fabrikantų juos nekaltai nužu
dyti ir svarbiausia, tai suar
dyti darb. solidariškumą, bet 
šis įvykis dar daugiau mus pa
mokino, kad solidariškumas ir 
vienybė darbininkams yra la
bai reikalinga.

Jure buvo išėjus tik 7 mi
nutes; sugrįžo ir atnešė nuo
sprendį, kad visi 4 darbininkai 
rasti nekaltais. Taip pasibai
gė šis garsus teismas.

Paliuosavo 
unijos narius
darb. protestai, 
žinome, kad tūkstančiai nekal
tų darbininkų pūva kalėjimuo
se. Kiekvienas šitoks įvykis 

__ Į duoda darbininkų klasei gerą 
j lekciją, kad stipriau suglaus
tume savo spėkas prieš augan
tį fašizmą, reakciją.

Kastutė.

tuos veiklius 
milžiniški visų

Mes gerai

Oakland, Calif
Darbininkų Protestai Išgelbėjo 

4 Darbininkus nuo Mirties

21 d. rugsėjo įvykusiam jū
reivių ir svėrėjų unijos susirin
kime kilo didžiausios mušty
nės, surengtos per provokato
rius, šnipus, pasiųstus į unijos 
susirinkimą. Tas žygis buvo 
daromas, kad suardžius milži
nišką jūreivių solidariškumą 
unijose, kur eiliniai nariai kon
troliuoja.

Tose muštynėse buvo daug 
sužeistų ir vienas pakvaišęs 
šnipas iššoko per langą. Jis už 
savaitės laiko mirė.

Prasidėjo areštai, 22 su
areštuota, jų tarpe ir keletas 
šnipų, kurie už kelių dienų 
buvo paliuosuoti. Vėliau buvo 
paliuosuoti kiti, apart 4 veik
liausių unijos narių. Visi 4 
buvo laikomi be kaucijos, kal
tinami žmogžudystėje, būk 
jie išmetę tą šnipą (Torres)

MEDICINOS DAKTARAS 
B. BOGDASAROFF 

200 Second Avenue 
tarpe 12 ir 13th Sts., N. Y. C. 
Gydo odos, , kraujo, pūslės— 

šlapinimosi ligas.
Valandos: nuo 11-1; 5-8;-’ 

Sekmadieniais nuo 11-1 dieną 
Tel.: Algonquin 4-8294

DA I kl_ C Y PCI I E P
IMI n LAI L L L L II

linini

Nilo
Neuralgiškų

Skausmų
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio
ANCHOR 

PAIN - EXPELLERIO 
kuri* lufeilda greitą ir tikrą 

palengvinimą

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorliper Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Naujoje Vietoje

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 j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 
ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir j kitus miestus.

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

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 j toną.

Kw $ | Q.25šaukite
INgersoll 2-6761

Klauskite 
BEN DUBIN

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

WILLIAMSBURGHE,
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
» 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.

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 

sekmadieniais

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir \
ir naktj.

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC.
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St. Brooklyn.
Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite nat Flushing1 Ave. stoties.
Canarsie subway išlipkite ant Montrose Ave. stoties. Bile karu ant

Broadway išlipkite ant Flu shing Ave. Bushwick Ave. k-ais iš
lipkite ant Cook Street.
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A.L.D.L.D. 52 Kuopos Žinios
Susirinkimas įvyko 21 dieną 

gruodžio, kuris turėjo būti 
priešmetinis. Buvo pranešta, 
kad bus rinkimas valdybos 
1936 metams. Bet nariai per- 
mažai kreipė domės į taip 
svarbų susirinkimą, kuomet 
reikia išrinkti tinkamus drau
gus, kad rūpintųsi bujojimu ir 
tinkamu veikimu organizaci
jos. Pasirodo, kad nekurie 
draugai vengia, kad patiems 
neprisidėti prie veikimo. Del 
tų netikslumų komiteto rinki
mai palikta ateinančiam susi
rinkimui, todėl, kiekvienas na
rys privalo būti susirinkime 
dieną sausio, 1936 metais.

nalais.
A.L.D.L.D. 52 Kuopos

Korespondentas.

Montello, Mass
ir

Namo apati-
Įžanga bus

kova prieš

18

Narių Skaičius Auga
Šiais metais mūsų kuopos 

narių skaičius padidėjo, nes 
daug naujų įstojo į mūsų kuo
pą. Tai geras reiškinys, tik 
gaila, kad tūli seniai apsileidę, 
nes dar keletą turime neužsi
mokėjusių. Kuomet organiza
torius ar sekretorius susitikęs 
užsilikusius draugus paklau
sia: “ar, drauge, manai ant 
toliau būti A.L.D.L.D. nariu?”

Iš Clevelando Prieškarinio 
Priešfašistinio kongreso de

legatų pasitikimui yra rengia
ma vokiška vakarienė su mu
zika. Ji įvyks sekmadienį, sau
sio 12 d., 6 vai. vakare, Lie
tuvių Tautiško 
nėję svetainėje, 
tik 25 centai.

Kuriems rūpi
karą ir fašizmą, tai turėtų vi
si ateit į šį bendro fronto pa
rengimą. Čionai bus prakal
bos, išgirsit raportą delegato 
P. Palšio iš taip svarbaus su
važiavimo. Taipgi delegatė iš 
Bridgewater, Griciūtė, irgi da
lyvaus minėtame parengime. 
Todėl ir mūsų jaunimas tu
rėtų skaitlingai atsilankyti.

Dvi savaitės atgal, pusiau 
p a r a p i j inė šv. Kazimiero 
Draugystė palaidojo .nirusį 
savo narį J. žogielį. Nuvežus 
jo kūną į bažnyčią, klebonas 

_________________________ _ , švagždys atsisakė mišias lai- 
Tai atsakymą gauna neabejo-1 laikyti, kam palydovai nenu- 
tiną, kad niekuomet neapleis siėmę draugystės ženklus. Jo 
šią organizaciją, tik neturįs pareikalavimą 
progos būti susirinkime. Man pildė, tada kunigas nustojo 
atrodo, kad šis pasiaiškinimas streikavęs ir palaimino miru- 
neturi pamato, nes jeigu nega-j šio dūšią, tai yra atidarė var- 
li būti susirinkime, tai turi pro-* tus į dangaus karalystę. Už 
gą kiekvienam parengime su- tokį kunigo pasielgimą drau- 
sitikti su finansų raštininku ir ■ gystės nariai piktinasi, jie ža- 
jis visuomet sutiks patarnauti , da streikuoti ir neiti į bažny- 
—priilnti duokles, ir visuomet čia. 
turi knygas po ranka. Drau
gams nereikia vartoti pigius 
išsisukinėjimus, kad neužvil- 
kus mokesčius už porą metų. 
Man rodos, kad draugai nors 
kiek daugiau įvertintų svar
bą organizacijos, kiek ji nau
dingo darbo atlieka darbinin
kiškam judėjime, tai taip neda
rytų.

Susirinkimo Eiga
Nors susirinkimas buvo 

užtektinai pasekmingas del 
kurių priežasčių, bet 
svarbių tarimų; išrinkom dele
gatus į Trečią Kongresą prieš 
karą ir fašizmą, kuris įvyko 
Clevelande pradžioj sausio 
mėnesio; priėmėm Lietuvos 
buvusių prezidentų ir ministe- 
rių pareiškimą Smetonai; taip
gi nutarta 
“Vilnį” ir 
rezoliuciją

palydovai iš-

li e- 1 
ne-J 

buvo

pasiųsti į “Laisvę”, 
“Naująją Gadynę” 
užginant L.D.D. ir 
centrų sutartis kas 

del vienybės šių dviejų orga
nizacijų.

Pasekmingos Prakalbos
Pagal A.L.D.L.D. Centro 

patvarkymo, gruodžio 28 die
ną buvo surengtos prakalbos. 
Kalbėjo daktaras Palevičius ir 
svečias iš Kanados, nors žmo
nių buvo ne daug, bet prisi- 
minus, kad paremti Kanados i 
laikraštį “Darbininkų žodį” 
del įsigijimo mašinos raidžių 
rinkimui, tai daug draugų su 
nuoširdumu parėriiė. Ant vie
tos sukelta suvirš $30.00, tai 
pagirtinas dalykas.

Milžiniškas Parengimas
Gruodžio 29-tą dieną Aido 

Choras statė scenoj operetę 
“Tamylą”. Pirmą sykį lietuvių 
svetainė buvo taip pripildyta, 
buvo apie šeši šimtai žmonių. 
Pasirodo^ kad ateityj tokius 
parengimus reikia rengti di
desnėse svetainėse. Taipgi, 
matyti, kad Aido Choras pa
dėjo daug triūso, nes lošimas 
išėjo gerai, ypatingai šokikės 
darė gerą įspūdį. Abelnai ak
toriai atliko savo užduotį ge
rai. Tik tiek yra pastebima 
iš publikos, kad seni mūsų ak
toriai turi nelabai pagirtiną 
paprotį, kuomet veikalas per
stata ką tokio rimto, dramą, 
tai aktoriai turinti didelį pasi
tikėjimą savyje daro savotiš
kus -pridėČkus, o tas nevisados 
tinka. Prisiėjo girdėti ir kito
kių kritikų, bet mes negalim 
daug tikėtis iš darbininkų, kad

čionai vienas nuo kito ne
toli gyvuoja pašalpinių drau
gysčių keturi kliubai. Kiek 
teko girdėti, šiemet tik vie
nam išdavė valstija laisnius 
pardavinėti degtinę, tai davė 
Šv. Kazimiero Draugystei. Ki
ti kliubai tą išgirdę labai nu
stebo ir piktinosi tokiu virši
ninkų pasielgimu, išrinko ko
mitetus ir padavė skundą į 
valstijos laisnių išdavimo biu
rą. Lietuvių Piliečių Pašaipi- 
nio Kliubo komisija priešakyj 
su St. Strupiniu įrodinėjo, kad 
jų kliubas yra skaitlingiau
sias, turi daug piliečių savo 
narių, tada tas biuras laisnius 
degtinę pardavinėti atėmė 
nuo šv. Kazimiero Draugystės 
ir atidavė piliečių kliubui.

Tokią komisiją buvo išrin
kęs ir Franklin Kliubas prie
šakyje su Miliauskučiu, kuris 
labai prastus “argumentus” 
vartojo prieš šv. Kazimiero 
Drg. pirmininką.

Dabar dar susiorganizavo 
vienas kliubas, tai šv. Roko 
Draugystė, taigi ir bus jau 5 
kliubai, keturi turi laisnius tik 
alų pardavinėti, o penktas ir 
degtinę. Kliubai užkenkia ne 
tik privatiškiems biznieriams, 
bet daugelio sveikatai ir ap
švietos skleidimui.

Šalna.

Binghamton, N. Y

kalbų keliatas draugų užsira
šė “Darbininkų žodį”. Nutarta 
aukotojų vardus paskelbti 
“Laisvėje”, kurie aukavo ne 
mažiau 25 centus.

Aukotojų Vardai
Aukavo po $1.00 L Vėžys ir 

P. Mačiukas. J. Gabužis auka
vo 52 centu. Po 50c. aukavo 
J. Kaminskas, II. žukienė, 
žvirblienė, A. Pagiegala, 
Grinius, L. T vari jonas, L. 
moliūnas ir Juozas Strole.
25 centus—J. Vasiliauskas, J. 
Strole, V. Zmitraitė, B. !Zmit- 
raitė, F. Maldaikis ir A. Bag
donas. Smulkių $1.48. Viso 
$9.50.

Aukos priduotos drg. Guo
bai.

M.

ši-
Po

P. M.

Easton, Pa
Mirė Senas Eastonietis, 

Juozas Stankus

LAISVI

su šokiais čia buvo surengę net 
trys organizacijos kartu, bū
tent Piliečių. Kliubas, LDD 12 
kp., ir SLA kuopa. Buvo gar
sinama, kad ir Rymo Katalikų 
Susivienijimo kuopa prisideda, 
bet baliuje paaiškėjo, kad ka
talikai save Ištraukė iš šio pa
rengimo, nes kunigas pagrū
mojo pravarymu iš parapijos 
ir tt. Jeigu tas tiesa, tai ne
gerai, kad katalikai darbinin
kai pabijojo kunigo baugini
mo. Juk urengimas bendro 
baliaus nebuvo jokia nuodėmė. 
Juo bendresnis veikimas, tuo 
geriau ir laikas jau būtų vi
siems darbininkams sueiti į 
bendrą frontą. Tas paliečia dd. 
katalikus, kaip ir kitas srio- 
ves. ALDLD 13 kp. buvo nu
tarus rengti naujų metų balių. 
Nutarimas buvo padarytas dar 
pradžioje lapkričio mėnesio, 
bet vėliau sužinojus, kad kitos 
organizacijos turės parengimą, 
savąjį atšaukė ir didžiuma 
rių dalyvavo viršminėtame 
liuje.

Balius buvo smagus 
draugiškas. Naujus metus
laukus draugiškai pasikratėme 
rankas. Atrodo, kad 1936 me
tai bus daug reiškianti visam 
lietuviškam darbininkiškam ju-l 
dėjimui.

n a- 
ba-

ir 
su-

Gruodžio 24 d. po gana il
gos ir kankinančios ligos už
baigė savo gyvenimo dienas se
nas eastonietis, Juozas Stan
kus, sulaukęs apie 65 metų 
amžiaus. Stankus išgyveno 
Eastone apie 20 metų, pirma 
to gyveno Philadelphia, Pa.

Senelis Stankus buvo sun
kaus darbo darbininkas ir savo 
jaunesnėse dienose dirbo plic- s 
no išdirbystėje Philadelphijo- - 
je. Ten bedirbdamas prarado 
regėjimą vienos akies ir kaipo I 
tokis kompanijai tapo jau ne
bereikalingas. Atvykęs Easto- 
nan užsiėmė batsiuvyste, bet 
per paskutinius metus ar ilgiau 
jau nebegalėjo jokio darbo i 
dirbti ir gyveno pas savo dūk- ninkas I. Ravrevy perskaitė 
terį Sofiją, kuri senelį labai 
rūpestingai prižiūrėjo jo pas- 
kutiniose gyvenimo valandose.

Nors Juozas Stankus nebuvo 
veiklus narys darbininkiškų 
organizacijų, jis rėmė ir sim
patizavo darbininkiškam judė
jimui ir buvo laisvas nuo reli
ginių prietarų. Savo laikais 
jis atsidėjusiai skaitė “Laisvę” 
ir kitus laikraščius. Per pas
kutinius metus rodos buvo na
riu ; 
paliko dideliame 
brolį Vincą Stankų ir penkias 
dukteris, Sofiją švelnikienę,: 
Bronę Blekienę, Elę Šatkaus-į 
kienę, Viktoriją Dumšienę ir 
Juzę Klovienę. Pastarosios dvi 
gyvena Philadelphijoje. Taipgi 
keturius anūkus ir eilę giminių 
čionai ir Lietuvoje.

Palaidotas tapo Eastono ka
pinėse 27 d. gruodžio pavyz
dingai, be bažnytinių, apeigų. 
Išlydint iš namų ir ant kapinių 
atsisveikinimo žodžius tarė d. 
L. Pruseika. Vėliau velionio 
brolis Vincas ir žentas P. švel- 
nikas užkvietė visus laidotuvių 
dalyvius į Piliečių Kliubą ant 
užkandžių. O reikia sakyti, 
kad labai didelis būrys Easto
no lietuvių lydėjo d. Stankų. 
Kliubo buveinėje L. Pruseika 
vėl pasakė trumpą prakalbą,

Amerikos Liet. Darb. Lite
ratūros Draugijos 20 kuopa 
3 dieną sausio surengė pra-1 
kalbas. Kalbėjo drg. M. Guo
ba, Kanados laikraščio “Dar
bininkų 
kalbėjo 
miausia 
lietuvių 
kokiose 
kanadiečiai pradėjo 
laikraštį

žodžio” atstovas. Jis 
dviem atvejais. Pir- 

kalbėjo apie Kanados 
gyvenimą, sąlygas ir 
sunkiose aplinkybėse 

išleisti
Darbininkų žodį.”

įvyks Korelos salėj, Palisddes Car 
line, ant kampo Walker gatvės. 
Pradžia 6 vai. vakare.

Drg. Vilga 1933 metais išvažiavo 
į Sovietų šalį, o dabar Amerikoje 
randasi tik laikynai ir jis daug nau- 

pasakys apie darbininkų valdo- 
šalį. Ateikite visi.

T. Litvinovich,
RNOV 118 Kp. Sekr.

jo 
mą

SO. BOSTON, MASS.
laisves Choras rengia didelę 

karienę ir šokius nedėlioj, 12 d. sau
sio, Piliečių Kliubo Svetainėje, 376 
Broadway. Pradžia 7 vai. vakare, šo
kiams grieš George Martin orkestrą, 
susidedanti iš septynių kavalkų. 
Laisvės Choras visus kviečia skait
lingai dalyvaut ir paremt jų organi
zaciją. Taipgi kviečia naujus narius 
prisirašyt ir kartu dalyvaut su choru.

Kviečia Laisves Choras.
(7-8)

va-

10, 
St. 
Šą

WORCESTER, MASS.
Ekstra! Kas bus sausio (Jan.) 

Lietuvių svetainėje, 29 Endicott 
Tai bus rodoma garsus Sovietų
jungos rašėjo Dostojevskio veikalas 
“Petersburg© Naktys.” Kur tik ši fil
mą buvo radoma ten paliko žiūrėto
jams gilų ilgai atmintiną įspūdį. 
Filmą yra kalbama su angliškais pa
aiškinimais. Nepraleiskite šios pro
gos. Pradžia 8 vai. vakare.

M. S.

BAYONNE. N. J.
ALDLD 2 Apskričio Kuopoms! 

Draugai, artinasi metinė konferenci- 
Ija, kuri įvyks nedėlioj, 12 sausio. 
Tad visi delegatai nepamirškite su- 

PalaidojUS savitarpi- Sirinkt savo visus raštus ir įnešimus, 
nius ginčus paaugs mūsų spė- kad galėtumėte naudingų patarimų 

priduot konferencijoje. Taipgi nepa
mirškite ir šavo narines duokles pa- 
simokėt į 2-rą Apskritį.

J. Skiparis,
Fin. Rast.

(7-8)

kos didesnei kovai prieš mūsų 
bendrą priešą — kapitalizmą, 
su vis augančiu fašizmo pavo
jumi.

Eugenija

Sovieto Mokslininkas 
Nušviečia Bibliją

LENINGRAD.— Moksli

! raštą ant vienos 5,000 me
tų senumo toblyčios, ko jo- 

Į kie užsieniniai žinovai ne- 
I galėjo įskaityt. Ta tobly- 
čia buvo atrasta Syrijoj. 
Raštas joj yra įbraižytas 
senovės fenikiečių kalba.

Tame radinyj yra dalykų, 
nušviečiančių tūlas biblijos 

I vietas. Pasirodo, kad bibli- 
jon yra paimta nemažai pa- 

LDD Vietinės kuopos'. Jis Įdavimų iš senovės stabmel- 
nuliudime džių fenikiečių.

SO. BOSTON, MASS.
Ateities Žiedo Draugijėle 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. 
vakare. Programą patys vaikučiai iš
pildys. Pelnas nuo parengimo bus 
skiriamas palaikymui šios mokyklė
lės. Tad kviečiam vietinius ir iš 
apielinkės draugus ateit ir paremt 
jaunuolių mokyklą, kad ant toliaus 

galėtų tęsti apšvietos darbą.
Rengėjai.

(6-9)

ne

PITTSTON, PA.
ALDLD 12 kuopa rengia vakarienę 

nedėlioj, 19 d. sausio, pas drg. Matu- 
lionius, 23 Miller St., Port Blan
chard. Vakariene prasidės 5 vai. va
kare ir tęsis iki 12 vai. Įžanga 35c. 
Kviečiam 1 ’ ’
m ai

visus dalyvaut ir links- 
laiką praleist su pittstoniečiais.

Rengėjai.
(7-9)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 moterų kuopa rengia 

Whist parę subatoj, 11 sausio, ’ 7 
vai. vakare, 29 Endicott St. Bus 
skanių užkandžių ir gėrimų. Taipgi 
bus gera orkestrą šokiams. Kvie
čiam visus skaitlingai atsilankyti ir 
linksmai laiką praleist.

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 12 sausio, 10:30 
vai. ryto, Darbininkų Centro svetai
nėje, 325 E. Market St. Visi nariai 
dalyvaukite, nes yra daug svarbių 
dalykų apsvarstymui—nutarimų ir 
diskusijų. Visi dalyvaukite ir atsi
veskite naujų narių prirašyt.

Kp. Sekr. J. V. S.

Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. labai svarbus su

sirinkimas įvyks nedėlioj, 12 sausio, 
2 v. po pietų, 735 Fairmount Ave. 
Turime balsuot vienybės klausimu, 
taipgi yra ir kitų svarbių dalykų 
apsvarstymui.

K p. Sekretorius.

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. rengia diskusijas 

nedėlioj, 12 d. sausio, 2 vai. po pietų, 
57 Park St. Tema diskusijų bus: 
Bendras Frontas ir Lietuvos Klausi
mas. Kviečiam visus apielinkės ir iš 
toliaus draugus dalyvaut ir išdisku- 
mot taip svarbius klausimus.

Komitetas.
(7-8)

gėrimų ir geros muzikos. 
Rengėjai.

(7-8)

READING, 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- 
kų orkestrą.

Kviečia Rengėjai.
(6-8)

'CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. rengia šokių vaka

rą nedėlioj, 12 d. sausio, po nume
riu 920 East 79th St. 15-to Apskri
čio konferencijai pasibaigus—prasi
dės šokiai prie geros orkestros, 
taipgi turėsim skanių valgių ir gėri
mų. Pradžia 6:30 vai. vakare.

Taigi draugai ir draugės nepamirš
kite, kad turėsim daug svečių iš Ak- 
rono, Youngstown, Huntsburg ir Cle
velando net trijų kuopų. Įžanga tik 
15c ypatai. Kviečiam visus, kaip 
kuopos narius taip ir visus pažįsta
mus ir pritarėjus.

Rengimo Komitetas.
■ , (7-8)

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 apielinkės 
draugus dalyvaut. Rengėjai.

(6-8)

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais 
S 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 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

Tarp 4th Avė ir Irving PI.
Valandos—10 A. M. iki 8 P. M. 

Sekmadieniais 10 A. M. iki 3 P. M

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New

ir

Vaikas Linksmas, jis“ 
geria “Broncotone” ’ C

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

butelį f >•

“BR0NC0T0NE” :.
D-R O L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įšfc ' 
tikinsite, kaip jis palengvina jtts(|. h 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; „ 
kaip kad sukietėjimas, širdies py- 

kimas, naudokite •'**.' -X

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ _

Gastritone yra kombinacija iš su- ‘ 
dėties, prirengtos po tiesiogirte -1 
analistiška kontrole pagal daktarų, 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimtrt.' ‘ ‘

Kent Remedies, Inc. n m I?'
KENT REMEDIES, INCmoi *

102 Kent Street, Brooklyn, N< ¥v

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 25c • 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c...'
Prielankus
100 Union Avė., Brooklyp, 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Patarnavimas

Ręikalinga vyru ir motery • 
pardavinėjimui jr garsinimui Defagti<> 
Galingos Mosties, Trejų Devynetttf — ,'r* 
Pabaigos ir taip visokių žolių ir šak- _•••, 
nu. Geras uždarbis. Rašykite tuojau* •» 
del platesnių informacijų. Pasekmes 
garantuojame. ’’ • —

DEKEN’S OINTMENT
P. O. Box 352, Hartford, Conti.''' ’''*

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Alain 9669
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

BALTIMORE, MD.
Dailės -Kliubas rengia “peanut” 

parę subrftoj, 11 d. sausio, Dailės 
Kliubo svetainėje, 20 N. Calhoun St., 
7:30 vai. vak. Kviečiam visus drau
gus atsilankyti į šį parengimą, ir 
kitus atsivest, nes dabar eina vajus 
gavimui naujų narių į kliubą. Taipgi 
/ra organizuojama lietuvių jaunuolių 
kliubas, tad visi jaunuoliai dalyvau
kite. Čia bus daug skanių valgių, gė
rimų, ir gera muzika, ir “pinacų” 
(peanuts) bus visiems duodama vel
tui, kiek tik kas norės. Įžanga 15c.

Komitetas.
(7-8)

EASTON, PA.
11 d. sausio, 8 vai. va- 
rengiamas didelis balius 
ir “Vilnies” naudai, šį 

i “L.” ir “V.” va- 
jininkai. Tad visus lietuvius darbi
ninkus ir pritarėjus kviečiame 
skaitlingai atsilankyti. Turėsim ska
nių užkandžių, gėrimų ir gerą or
kestrą šokiams. Įvyks St. Wender- 

svetainėje, 9th ir Washington

Subatoj, 
kare, yra 
“Laisvės”

ragindamas visus darbininkus; parengimą rengia 
sueiti į kuodraugiškiausius ry
šius ant pamatų kovos prieš 
fašizmą, prieš karą, už geres-

, nį rytojų. Jis akstino pamirš
ti praeities ginčus, o visiems 
subendrinti savo spėkas atei
ties veikimui. Jo prakalba ta
po palydėta pritarimo aplodis
mentais. Viešpatavo draugiš
ka nuotaika ir jausmas, kad

j tie žodžiai vienybės reikale ne- 
! nueis veltui.

Gaila gero ir tykaus darbi
ninkiškos šeimos nario. Nors*1 111 1 • — • • 11111 IY IO IY kJVllllUu livlij IBaigdamas kalbą kreipėsi i . , . v. , ., v j buvo nebejaunas amžium, betpubliką prašydamas paramos , , , , .. ..., ft. . . . . . . . . s stambaus subudavojimo ir jei-laikrasciui ir nusipirkimui rai- . . .... , .„J „„„ «u ne nelaboji liga, butų leng-džių rinkimui mašinos (linoty

pe). Aukų surinkta $9.50.
Kadangi drg. Guoba dalyva

vo praeitų metų vasarą Lietu
voje, Kaune, įvykusiam visuo- stoti į darbininkišką judėjimą 
tinam “pasaulio” lietuvių kon- ir darbuotis jame. ________
grėsė, tai antru atveju kalbė-jnis darbas puikiausiai užgydo 
jo apie Lietuvos darbininkų, ir 
mažažemių gyvenimo sąlygas 
ir valstiečių sukilimą. Drg. 
Guobai tuo laiku būnant Lietu
voje teko tai tėmyti. Po pra-

vai sulaukęs gilios senatvės. 
Reiškiu gilią simpatiją jo šei
mynos nariams. Linkiu duk
terims neliūdėti perdaug, bet

Revoliuci-

gyvenimo žaizdas.
Smagiai Sulaukėme Naujus 

Metus
Naujų metų laukimo vakarą

ilki

ver 
St.

“L.” Vajininkas.

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. 

prakalbas nedėlioj, 12 d. sausio, 2 
vai. po pietų, čia kalbės svečias iš 
Kanados. Tai bus drg. M. Guoba. 
Jis pasakos mums apie Kanadoj gy
venančius lietuvius, jų darbus 
kultūrą. Prakalbos įvyks 
Bąking Co. - svetainėje, 34-36 
7th St. Kviečiam visus ateit 
girst ką šis draugas turės 
pasakyt.

rengia svarbias

ir 
Easton 
North 
ir iš
imi ms

LOWELL, MASS.
LDS 110 kp. rengia šokių vakarė

lį subatoj, 11 d. sausio, 7 vai. vaka
re, 338 Central St. - šokiams grieš 
gera orkestrą, taipgi turėsim skanių 
užkandžių ir gėrimų. Kviečiam visus 
ateit ir bendrai praleist draugišką 
vakarėlį. Komisija.

(7-8)

CLIFFSIDE, N. J.
Sekmadienį, 12 d. sausio, 

RNOV organizacijos 118 kuopa ren
gia prakalbas apie Sovietų Sąjungą.

Į Kalbės drg. F. Vilga. Prakalbos

rusų

PHILADELPHIA, PA.
Visų darbininkiškų organizacijų 

svarbus susirinkimas įvyks sekmadie
nį, 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)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. rengia vakarienę su- 

batoj, 11 d. sausio, 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių apatinėje svetainėje. Įžanga 
tik 25 centai. Čia laike vakarienės 
bus gera muzika.

Vokišką vakarienę su muzika ren
gia Bendras Frontas, pasitikimui de- 
'egatų iš Clevelando. Įvyks nedėlioj, 
12 sausio, 6 vai. vakare, Lietuvių 
svetainėje. Kviečiame visus skaitlin- 
lingai dalyvauti abiejuose svarbiuose 
parengimuose., čia bue skanių val-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausio^ 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Protonu 
fsitemyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY -
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N.
Telefonas: EVergreen 7-. 661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Nori Deportuot Ligotą 

'/Trijų Vaiky Motiną
Mrs. Francesca Vendom- 

mia, 320 E. 40th St., New 
York, trijų naturalizuotų pi
liečių motiną, norima išdepor- 
tuoti, nes ji negali užsimo
kėti $1,500 už ligonbutį. Gi
minės pajėgtų ją užlaikyt, 
bet nepajėgia ligonbučio ap
mokėt. Ateivių Gynimo Ko
mitetas pasiuntė protestą

bininkų vadą, į valstijos sei
melį. Kampanijos vedėjai pa
stebėjo, kad distrikte Hearsto 
paleista bjauri anti-semitinė 
kampanija prieš d. Olgin, ku
ris yra žydų darbininkų dien
raščio Freiheit redaktorius.

WPA Baugina iš Projektų 
Paleist 20,000 Darbininkų

WPA administrat.
spėlioja, kad neužilgo

Ridder 
• būsią

Darbo Departmento sekreto- paleisti 20,000 projektų darbi 
rei Perkins, Washington, D. G. paąiš- 

lavin-
ALDLD 1 Kuopos Balius

Nedėlioj, 12 sausio, “Lais
vės” salėje, po ALDLD II 
Apskričio konferencijai, įvyks 
pirmas šiemet mūsų kuopos 
parengimas, p a s i linksmini
mas. Turėsime svečią kalbėto
ją iš kitos šalies—Kanados— 
“Darbininkų žodžio” atstovą

ninku New Yorke. Tas 
kėjo architektų ir kitų 
tų darbininkų organizacijų va
dų pasitarime su Ridderiu, kur 
jie buvo nuėję reikalauti suly
ginti lavintų WPA darbininkų 
algas su gaunamomis laisvai 
samdomų darbininkų, dirban
čių miesto darbus.

Ridderis atsisakė pakelti al
gas, baugindamas,
atleisią 20 tūkstančių 

d. Guobą, kuris aiškins tenai- ninku.
tinį mūsų draugų lietuvių dar- į 
bininkų padėjimą ir veikimą. 
Šokiams grieš gera orkestrą; 
valgių ir gėrimo—kiek kas 
norės. Įžanga tik 25c. Pradžia 
6 v. vakaro. Ateikite visi, 
nesigailėsite.

o

Rengėjai.

Rytoj Lietuvių Mokykla
nuo

New Yorko Jūrininkai Stoja joj- istei?imas sekcijos susti P-
* vm . Ir AYnn rvn noi 110 i innmn Irna

Prieš Unijos Skaldymą
Šią savaitę įvyko du dideli 

jūrininkų mitingai. Vienas iš 
jų buvo 70 South St., o kitas— 
59 Pearl St. Abu mitingai bu
vo skaitlingiausi iš visų buvu
sių pastaraisiais laikais. Jūri
ninkai atmetė viršininko Paul 
Scharrenberg šaukimą kovoti 
prieš Vakarų Pajūrio lokalus, 
taipgi pasisakė už streiką, jei 
nebus išpildyti jūrininkų 
kalavimai pakelt algas.

Siūlys Wagner Akto 
Pavaduotoją

rei-

rins kovinguosius jūrininkus.

.................................

Sakoma, kad dresmeikerių 
streikas neišvengiamas, nes bo
sai nenori rimtai derėtis su 
unija naujų kontraktų pada
rymui. Streikas paliestų apie 
105,000 darbininkų, dirbančių 
keturiuos tūkstančiuos šapų. 
Dresių industrija įvertinama 
$500,000,000.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS

TRUMPOS ŽINUTĖS
Bedarbių Tarybos apvaikš

čios savo kovų ir laimėjimų 
6 metų sukaktuves smagiam 
baliuje, kuris įvyks penktadie
nio vakarą, Irving Plaza sve
tainėje, Irving PI. ir 15th St.,

Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas atidarys mokyk
lą, kurioj bus mokoma, kaip 
apgint ir prižiūrėt klasių ko
vos teroro aukas ir kaip ko
voti už civiles teises.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Newarke po numeriu 

498-500 Ferry St. geras biznis. Per 
daug metų išdirbtas, yra karčiama, 
restaurantas ir 14 fornišiuotų kam
barių. Viskas gerame stovyje, nau
jai pataisyta, naujausios mados įren
gimai. Randasi ant bizniavo kampo. 
Randa pigi už namą. Kas norite ge
ros vietos ir pigiai nusipirkti—gera 
proga. Priežastis pardavimo—turim 
du biznius, vieną turime parduot. Bū
tinai pamatykite šį pirkini, gera pro
ga tam, kuris nori eiti j biznį. Vi
suomet galite matyt arba šaukite: 
Mitchell, 2-935G.

S. Lesavičius, 
498-500 Ferry St., Newark, N. J.

(7-9)

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707270 BERRY STREET

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 61h STREET

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
C—8 vak.

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS 1—2 p. p. 

6—8 vakare
1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutarti

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

DR. ALDONA ŠLUPAS VALANDOS:

(ŠLIURAITE) nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais

179 SO. 2nd STREET Sekmadieniais—susitarus.
BROOKLYN, N. Y. Tel. Evergreen 7-7110

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždarytą
Tel. Evergreen 7-9105

kad greit, 
darbi-

Neduos WPA Darby
ku-

šeštadienį, 11 sausio, 
4 iki 6 po pietų, pamoka-dis- 
kusijos. Mokyklą įsteigė Am. 
Kom. Partijos Lietuvių Frak
cija studijavimui Kominterno 
7-to Pasaulinio Kongreso 
zoliucijų. Komunistams 
kykla privaloma, bet visi 
lietuviai taipgi kviečiami
lyvauti. Mokyklą vadovauja 
d. A. Bimba, tačiaus iškilusie
ji klausimai diskusuojami vi-

Jvyksta

re- 
mo- 
kiti 
da-

kas šeštadienį tuo

prasidėjo senokai 
dabar galima pra

Mokykla 
bet dar ir 
dėt, nes kas pamoka studijuo
jami nauji rezoliucijų punktai. 
Rytoj bus užbaigta pamoka 
apie Liaudies Fronto Valdžią 
ir pradėta apie Darbo Unijų 
Judėjimo Vienybę. Pamokos 
veltui. Visuomet būna “Lais- 
v^s” svetainėj.

Nepaprastas Gimtadienis
.Rytoj vakarą New Yorko 

darbo žmonės apvaikščios du 
svarbiu gimtadieniu. Tai bus 
“Daily Workerio” 12 metų su
kaktuvės ir “Sekmadienio 
Workerio” gimimas. Pirmoji 
sekmadienio laida išeis iš 
spaudos 8 vai. šeštadienio va
karą.

Laukiant “SW” pasirodymo, 
daugelyje miesto dalių bus 
įvairūs mitingai. Gatvėmis 
skrajos pranašai su garsiakal
biais. Apie 100 žmonių nešios 
gatvėmis iškabas, orkestros 
ir benai praneš žmonėms tą 
žinią. šeši šimtai reguliarių 
pardavėjų ir šimtai paskirtų 
iš Komunistų Partijos kuope
lių pasileis po gatves su nau
jai išėjusiu laikraščiu.

• Wil liamsburge garsinimo 
kampanija užsibaigs masiniu 
mitingu prie Grand St. Ext. ir 
HaVemeyer St. Ton vieton bus 
atgabentas “DW” ir visi tu
rės progą įsigyti, kurie nepa
vėluos. Pirmos laidos New 
Yorko Distriktas užsakė 120,- 
000.

f

Socialiai darbininkai, 
rių 5,000 dabar atleidžiami 
iš šalpos biuro darbų, išmeta
mi į bado nasrus. Kada buvo 
pradėta atleidinėjimo kampa
nija, kad numalšinti pasiprie
šinimą, Ridderis buvo žadėjęs 
atleidžiamiems iš šalpos biu
ro WPA darbus. Dabar pa
sakė, kad darbų neduos, šal
pos ir WPA viršininkai ven
gia atsakyti į klausimus kas 
liečia pašalpą ir WPA darbus, i 
tas rodo, kad jų manievrai ge
ro nežada.

Iš “New Masses” Debatų
Pereitą trečiadienį, didžiu

lėje Mecca Temple, “New 
Masses” forumas suruošė de
batus temoje: “Ar Sovietų Są
jungos Moterys Linksmes
nės?”

Kad Sovietų Sąjungos mote
rys atsiekė laisvės, pilnos ne
priklausomybės ir džiaugsmo, 
kalbėjo Anna Louise Strong, 
pagarsėjus žurnalistė ir auto
rė, viena iš pirmųjų amerikie
čių inteligenčių, nuvykusių 
Sovietų Sąjungon ir ten apsi
gyvenusių. Priešingąją 
palaikė Tatiana
buvusi Rusijos pilietė, 
kiau, kaip ji pati sako, 
bėgusi” Amerikon. '

Šiomis dienomis spėliojama, 
kad bus panaikintas Wagne- 
rio aktas, kuris dabar yra fe- 
deraliu įstatymu. Sakoma, kad 
N. Y. majoras LaGuardia pla-

| nuoja įteikti miesto Alderma- 
nų Tarybai naują pasiūlymą, 
kuris pavaduotų Wagnerio ak-

, tą, įdedant į jį Wagnerio ak
to tūlus punktus. Tai būtų' užraktą 
vien N. Y. miestui patvarky
mas. Tačiaus to akto šalinin
kai esą pasirengę įteikti tokį 
Wagneriuka ir valstijos seime
liui.

Visi New Yorko darbo žmo
nės ir darbo žmonių draugai 
su didžiausiu entuziazmu ren
giasi Lenino mirties minėjimo 
mitingui, kuris įvyks už 10 
dienų, ta yra 20 sausio, milži
niškoj Madison Sq. 
svetainėj.

Nežinomi asmenys 
Darbininkų

centraiinės raštinės, 
18th St., išgriozdė stalčius ir 
išnešė organizacijos dokumen
tus ir rekordus. Matomai, pik
tadariai tapo nubaidyti, nes 
pora stalčių likę visai nepa
liesti.

sudaužė
Kliubų

11 W.

Reikalauja Vakarinių 
Mokyklų

pusę 
Tchernavin, 

pas- 
“pą-

Poniulė Tchernavin silpna 
> ir perstatyme savo argumen

tų, kurie neišlaiko jokios kri
tikos. Jais jinai sukeldinėjo 
skanų juoką New Yorko ap- 
siskaičiusioje publikoje. Kas 
kita, kada atsistoja bolševike 
Strong. Faktai aiškūs ir stip
rūs. Kalba graži. Nejučiomis 
ima išdidumas, kad darbinin
kų judėjimas turi tokių mo
terų, prieš kurias buržuazijos 
atstovės atrodo tik kūdikiais.

Rengiasi Rinkimams
4 _____

Bronx distriktas smarkiai 
rengiasi rinkimams. Šimtas 
kottiunistų pasileido po stu- 
bas, kad išaiškinti visiems di- 
atrikto gyventojams Komunis
tų Partijos programą ir išrink-
ti d. M. J. Olginą, žymų dar-

Mokytojų Unija atsikreipė 
į apie 200 teisininkų ir darbi
ninkų organizacijų, prašant 
užginti Mokytojų Unijos pro-' 

| gramą, kuri reikalauja padi- j 
dinimo ir pagerinimo vakari
nių mokyklų New, Yorke.

Mokytojai reikalauja pilno 
laiko vakarinių mokyklų, ku

rios mokintų. 5 vakarus į sa
vaitę ir būtų tas pats skaičius 
sesijų, kaip dieninėse mokyk
lose; veltui knygų; įsteigimo 
vasaros vakarinių mokyklų; 
panaikinimo dvigubo darbo 
(dieniniai mokytojai mokina 
vakarinėse), Ir pilnų algų iri 
pastovaus mokytojavimo tei
sių vakarinių mokyklų moky
tojams.

būvi-

“New
geru-

Publikos buvo pilnutėlė 
svetainė, nors pigiausias tikie- 
tas buvo 35c. Didžiumą pub
likos sudarė jaunos merginos- 
moterys. Kas sakė, kad mote
rys nesidomi politika, tas atsi
imtų savo nuomonę po 
mo šiuose debatuose.

Reikia pastebėti, kad 
Masses’’ žurnalas savo
mu išsidirbo masėse sau var
dą. Nėra kito žurnalo, kuris 
būtų taip populiarus, kaip 
“New: Masses.” Ant vietos ke
liais žodžiais buvo prisimin
ta apie specialį prenumeratų 
vajų ir kaip bematant doleri
nės pradėjo plaukti pluoštais. 
Populiarizavimui žurnalo pri
sideda ir surengimas sėkmin
gų mitingų: debatų, prakalbų, 
diskusijų ir prelekcijų įvai
riais klausimais.

Rep.

“Gerovės” Burbulas
Pastaruoju laiku girdėti šal

pos viršininkus ir kitus valdi
ninkus daug kalbant apie pri
ėmimą tūkstančių esančių, ant 
pašalpos ir WPA darbininkų į 
privatinę industriją. Rapor
tuojama, kad 1935 m. 1,200 
šeimynų į savaitę apleisdavo 
pašalpą, gaudami darbus. Ta
čiaus tuo pačiu laikotarpiu 
naujos aplikacijos siekdavo 
3,000 į savaitę. Tad “gerovė” i 
bėga tolyn, ne artyn.

Diskriminacija Nepavyko
Dr. Hein, WPA Projekto 

Naturalės Istorijos Muziejuje 
viršininkas, neteko darbo. Jo 
praradimo priežasčia buvo 
mokslininkų protestai. Jis at
sisakęs imt darban profesiona
lus, baigusius N. Y. Universi
tetą, Fordham, Manhattan 
Kolegiją, St. Johns Universite
tą ir N. Y, Miesto Kolegiją. 
Jis sakė, kad tų mokyklų 
žmonės esą nepageidaujami.

Nauja K. Partijos Sekcija
Komunistų Partijos New 

Yorko Distriktas steigia naują 
sekciją, kurią daugiausia su
darys jūrininkai ir laivakro- 
viai. Jos teritorija bus priep
laukų apielinkėj ir jos vyriau
sia užduotis rūpintis jūrinin
kų ir laivakrovių reikalais. 
Ta sritis yra labai svarbi. Pa
staraisiais laikais ten įvyksta 
žymios kovos prieš laivų kom
panijas ir už demokratiją uni-

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opponitc City Hal) 

NEW YORK, N. Y.
Room 405-6-7

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo 
Įstaiga

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuo j aus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtam ėte.

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

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

/ Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

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

Kas norite medaus prisiųsti 
jums į namus, rašykite bitinin

kui adresuodami sekamai:

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery Street

NO. ABINGTON, MASS.
Kaina 5 svarai $1.25 

už 10 svarų $2.25

| Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui psant 
ir padidinu 'to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE
Prieš Forest Parkway, ’• 

Woodhaven, L. I., N. Y.

KVIEČIAME PAMATYT
PAVYZDINGIAUSIAI PRIRENGTĄ 4 VEIKSMŲ DRAMĄ

PRAEITIES ŠEŠĖLI
REŽISUOJAMĄ ARTISTO JONO VALENČIO 

Bendrai Rengiamą LDD Kuopų

Sausio (Jau.) 19 Brooklyn Labor Lyceum
949 WILLOUGHBY AVENUE

Kaipo kalėdojantis jaunimas, dramoj dalyvaus: paskilbęs V. Tam- 
kiūtės Ansamblis LIETUVOS DAINA pritaikytamis dainomis, šokikės 
LYRAITeS pritaikytais šokiais ir gitaristės ALDONA ŠERTVIETYTĖ 
ir ONA MAŽEIKAITE, kurios skambins šokikam Geramylio namuose.

Įžanga Rezervuotom Vietom: $1, 75c, 50c, Nerezervuotom 40c 
Po Dramos Šokiai, o Jiem Įžanga 30c

Durys Atdaros nuo 3:30 —:— Vaidinimo Pradžia nuo 5

VYTAUTAS LAPŠYS 
Rolėj Geramylio sūnaus Kolkos 
“Ura! Naujiena! Rasputinas nu
žudytas! Sukilimai kariuomenėj! 
Kareiviai bėga iš karo lauko!”

VAIDINTOJŲ SĄSTATAS:
Kazys Balčiūnas, M. Paukš
tiene, V. Lapšys, P. Rainienė, 
Jonas Aimanas, Uršule Bag
doniene, Osvaldas Bagdonas.

Ši drama buvo suvaidinta 
pereitą gegužės mėn., Ukrai
ną svetainėj. Ji giliai sujau
dino žiūrovus. Šiuo sykiu ji 
išeis nepalyginamai geriau, 
nes tam gelbės didelė scena, 
daug pagerins vaidmenį Lie
tuvos Daina ir patys vaidin
tojai bus daug geriau prisi
rengę.

Įsigykit tikėtus išanksto!

P. RAINIENE
Rolėj Vyrų viliotojos Elzbietos 

“Mielas ponuli, dabar jau pervė- 
lu. Tai ką, norėjai čiūžinėt, tai 
dabar norėk ir rogutes traukt.”

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levandą
• (LEVAN DAUSK AS)

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(Undertaker) 
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą. 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius Šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parėmė, 
šaukite dieną ar naktį.

Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan




