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Lietuvis Ambrose Nužu- 
dė 10 Žmonių Del Jų 

Apdraudos

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

i

CAPE MAY, N. J.—Are
štuotas Adomas Ambrose 
(Ambrozaitis?) sausio 9 d. 
prisipažino, kad jis nužudė 
tūlą “valakatą” Joe Guan- 
bickį 1934 m. spalių 1 d., no
rėdamas gauti $10,000 jo po
mirtinės iš apdraudos kom
panijos.

. Manoma, kad jis, be to, 
bus numarinęs dar devynis I 
kitus per paskutinius 8 me
tus. Pranešama, kad jau 
yra įrodymų, jog Adomas 
Ambrose gavęs apdraudą 
bent už tris, mirusius nu- 
žiūrėtinose aplinkybėse. Tai 
buvo Kelemensas Miežis, 
kuris mirė 1929 m. kovo 23 
d. ir kurio $10,000 apdrau
dos išsikolektavo Ambrose.

Po mirusiam pusantrų 
metų atgal Vincui Gabrie- 
laičiui Ambrose gavo $3,000 
apdraudos. Jis išsikolekta
vo ir Jono Naviko $1,821,62 
pomirtinę. Navikas mirė 8 
metai atgal. Už tokį biznį 
jam gręsia mirties bausme 
elektros kėdėj.

Tuos žmones Adomas Am
brose pats buvo apdraudęs 
ir mokėdavo už juos “inšiū- 
rins” mokesčius kompani
joms. Jis yra 45 metų am
žiaus. Jo aukos gyveno Phi- 
ladelphijoj ir apielinkėj.

ETHIOPAI JAU ATSIĖMĘ MAKALU Šalin i Jungtiniu Vai- SOVIETAI TURI BŪT PASIRENGĘ - 
MUSSOLINI JAU JIEŠKAS TAIKOS a „sio APSIGINT NUO NAZIU-JAPONŲMUSSOLINI JAU JIEŠKĄS TAIKOS stijų Augščiausio 

Teismo SauvaliųNAUJAS PLANAS IŠPARCELIUOT ETHIOPIJĄ 
TARP ANGLIJOS, FRANCIJOS, ITALIJOS

SOVIETŲ KOMISARŲ PIRMININKAS MOLOTOV
PABRĖŽĖ KARO PAVOJŲ Iš TŲ PRIEŠŲ PUSĖS..
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ADDIS ABABA. —Asso
ciated Press žiniomis sausio 
11 d., ethiopai išviję italus 
iš Makalės ir atsiėmę atgal 
tą labai svarbų karinį punk-

Nors šis pranešimas dar 
oficialiai nepatvirtintas, ta- 
čiaus tikrai žinoma, jog ita
lai tapo priversti pasitraukt 
iš Tembien kalnų tuoj į va
karus nuo Makalės. Anks
tyvi lietūs čia taipgi pasi
rodė geri ethiopų talkinin
kai.

Japonai Užgrobė Dar 
Vieną Chiny Provinciją

PEIPING
Manchukuo k a r i u o m enė 
sausio 10 d. jsibriovė į ry
tinę Suiyuano provinciją 
šiaurinėj Chinijoj ir suda
rė ten “savivaldišką” vy
riausybę, n e p r i k lausomą 
nuo Chinijos.

Suiyuan provincija yra 
turtinga anglies kasyklo
mis. Japonai urminiai siun
čia daugiau savo kareivių ir 
ginklų į šią provinciją. As
sociated Press žiniomis, Ja
ponija čia stiprinasi karui 
prieš Išlaukinės Mongolijos 
Liaudišką Respubliką. Iš-i 
laukinė Mongolija rubežiuo- 
jasi su Suiyuanu iš vienos 
pusės ir su Sovietų Sibiru 
iš antros.

Mongolijos Liaudies Res
publika yra draugiškiau
siuose ryšiuose su Sovie
tais. Jeigu Japonijos impe
rialistai užimtų Liaudišką 
Mongoliją, tai būtų svar
biausia papėdė jų planuoja
mam karui prieš Sovietų, italų. 
Sąjungą. t

Japonijos ir

LIEPIA AREŠTUOT 
LINDBERGHO TARPI
NINKĄ DR. CONDONĄ

TRENTON, N . J.—New 
Jersey valstija gubernato
rius Hoffman sausio 11 d. 
išdavė įsakymą areštuot dr. 
J. F. Condoną (Jafsie), la
kūno Lindbergho tarpinin
ką, per kurį buvo išmokėti 
išpirkimo pinigai Lindber
gho vaiko “kidnaperiams” 
už žadamą Lindberghučio 
sugrąžinimą. Dabar suran
da prieštaravimų Condono 
istorijose apie jo susisieki
mus su Hauptmannu. kuris 
nusmerktas mirti elektros 
kedėie už tą piktadarystę.
Artinantis Haupt manno 

numarinimo dienai, dr. Con
don išplaukė į Pietų Ameri-

savo

pasiū
Į Amerikos Komunistu Partija Šaukia Pažabot Augščiausią I

Teismą, kad Negalėtą Naikint Naudingu Žmonėm įstatą

Press pranešimais sausio 11 
d. Mussolini, kol kas slap
tai, prašo Francijos minis- 
terį pirmininką Lavalį tar
pininkauti del greitos tai
kos darymo tarp Italijos ir 
Ethiopijos. Italijos valdžia 
tikisi, kad Tautų Lyga pri
pažins reikalą fašistams 
gauti Ethiopijoj žemės, iš 
kur Italija galėtų imti sau 
žaliųjų medžiagų ir kur ga-

lėtų apgyvendinti 
“žmonių perviršį.”

Belgijos delegatai 
lysią Tautų Lygos Tarybai,
kad išdirbtu planą, pagal 
kurį Francija, Anglija ir 
Italija galėtų “pakelti civi
lizaciją” atitinkam uose 
Ethiopijos plotuose. Angli
ja ir Francija stengsis per
kalbėt Ethiopijos imperato
rių Haile Selassie, kad jis 
per Tautų Lygą pats kvies
tų minimas šalis “pakelti jo 
kraštą socialiai, ekonomi
niai ir finansiniai.”

Francija, Anglija ir Ita
lija taipgi pasižadėtų Haile 
Selassie’i nuginkluot ir su
valdyt įvairius ethiopų ku
nigaikščius, kurie nelabai 
klauso savo imperatoriaus.

Šalin nubraukus gražius 
veidmainiškus žodžius, šis 
planas taipgi siekia išdras
kyt Ethiopija ir išparceliuot 
ja tarp Italijos, Anglijos ir 
Franci jos.

Naujas Faunom RemtiSukilo 3 Batalionai
Fašistu Kareiviu Planas Vietoj AAA

P A R Y ŽIUS. — Vietinis 
italų laikraštis “Giustizia 
Libera” ką tik paskelbė ži
nią, jog sausio 3 d. trys ba
talionai italų kareivių, išla
vintų karui kalnuose, sukė
lė maištą Turino miesto 
gelžkelio stotyje, atsisaky
dami važiuot į Ethiopiją.

Į maištininkus buvo muš
ta keli šūviai. Juos paskui 
durtuvais suvarė į traukinį.

Ethiopai Atėmė Dešimt 
Tanky iš Italy

DESSYE, Ethiopija 
United Press praneša, 
gruodžio 14 d. ethiopai at
ėmė 10 tankų iš italų laike 
mūšio Endosheke prie Tak- 
kaze upės, kur žuvo iki 800 

Apie tai United 
Press reporteriui papasako
jo keturi italų kareiviai, 
ethiopų paimti nelaisvėn.

Du belaisviai sakė, kad 
ethiopai nušovė tuos italus, 
kurie išlipo iš tankų, o mu
du, girdi, nelipome laukan; 
ir kada ethiopai priėjo, mu
du sušukome jiems, “drau
gai!” tai ethiopai mudviem 
nieko ir nedarė.

Šis nuotikis sumuša faši
stų pasakas apie ethiopų 
“žvėriškumą.”

jog

500 Gyvi Palaidoti per 
Žemės Drebėjimą?

BOGOTA, Colombia.—Per 
žemės drebėjimą ūmai nu
griuvo nuo kalnų tiek že
mių, jog po jomis tapo fak- 
tinai palaidoti keli kaimai. 
Būsią iki 500 žuvusių žmo
nių, kaip skaitliavo valdžia 
sausio 11 d.

RAGINA SUKURT FARMERIŲ-DARBININKŲ VAL
DŽIĄ, KOVAI UŽ DARBO ŽMONIŲ REIKALUS, 

PRIEŠ WALL STRYTO KAPITALO 
PLANUOJAMĄ FAŠIZMĄ

panaikino 
“priešingą”

WASHINGTON. — Apie 
100 farmerių organizacijų 
vadų sausio 11 d. priėmė 
prezidento Roosevelto pa
siūlytą naują planą vietoj 
AAA žemdirbystės kontro
lės įstatymo, nes Augščiau- 
sias Teismas 
AAA, kaipo 
konstitucijai.

Naujasis planas taipgi 
siūlo apriboti laukų užsėji- 
mus, kad išvengt produktų 
“perviršio” ir sekančio iš to 
kainų nupuolimo; bet sulig 
šio plano paliekama nuo pa
prastų užsėjimų bei užsodi- 
nimų žemė būtų gerinama 
arba “parsamdoma” val
džiai gerinti, užsėjant tuos 
sklypus dobilais bei kitomis 
derlingumą didi nančiomis 
žolėmis. Už tai farmeriai 
taipo pat gautų iš valdžios 
atlyginti. ' \

Tuo tikslu bus reikalauja
ma, kad šalies kongresas 
paskirtų kokius $500,000,- 
000. Šie pinigai būsią su: 
renkami mokesčiais iš gyvu
lių skerdyklų ir pieno pro
duktų apdirbimo įmonių, iš 
muitinių mokesčių ir kt.

Patiekiant kongresui , šį 
sumanymą, jis būsiąs taip 
sutaisytas, kad Jungtinių 
Valstijų Augščiausiam Tei
smui būtų nelengva surast 
priekabę, del kurios jis ga
lėtų apšaukt ir šitokį įsta
tymą “priešingu šalies kon
stitucijai.”

Pagal naują planą, sako
ma, farmeriai gautų maž 
daug tiek pat paramos, kaip 
ir pagal senąjį AAA.

Athenai. — Pereitą savai
tę pabėgo šeši Italijos armi
jos lakūnai iš Dodecanese 
salų.

“Augščiausias Teismas, tas nekarūnuotas Jungtinių Valstijų 
karalius, paskelbė, kad AAA lauko ūkio tvarkymo įstatymas 
esąs priešingas šalies konstitucijai (ir todėl jį panaikino).

Turčiai yra gavę, ko tik jiem reikėjo iš to AAA įstatymo; ir 
Augščiausias Teismas dabar paliepė badauti vargingiems far- 
meriams, kuriems yra reikalingą piniginė pašalpa iš AAA, nors 
jinai buvo ir tokia menka...

Komunistų Partija kritikavo AAA įstatymą del šitokių prie
žasčių: tas įstatymas naikino vadinamus produktų ‘perviršius;’ 
jis prisidėjo prie gyvenimo pabranginimo; jis nedavė tinkamos 
paramos vargingiems farmeriams šioj šalyj; jis daugiausia tar
navo turtingiesiems.

Dabar Komunistų Partija kovoja prieš Augščiausio Teismo 
padarytą sprendimą todėl, kad jis atima iš farmerių ir tą mažą 
pagelbą, kurios jie gaudavo pagal AAA įstatymą. Kom. Parti
ja kovoja prieš tą sprendimą todėl, kad jis dar labiau padeda 
turtingiesiems prieš bied’nuosius.

Farmeriams reikia to trupučio pinigų, kurie jiem buvo ski
riami; ir šalies kongresas turi jiems tos pagelbos duoti, nepai
sant Augščiausio Teismo tarimo. Kongresas turi išleisti tinka
mus įstatymus fermeriams paremti ir užtikrinti jų turimą nuo
savybę. * 1 ‘

Tas Augščiausio Teismo sprendimas yra tiesiog, begėdiškas : 
jis sako, būk šalies konstitucija uždraudžia kongresui šejpti var
gą kenčiančius gyventojų sluogsniu's. Tokia pagelba, pasak tų 
Wall Stryto ištikimų .tarnų, esanti ‘neamerikoniška? •

Reakcionieriai Sveikina Teismo Sprendimą
Bankininkai, gelžkelių kompanijų didikai yra iš valdžios ga

vę milionus ir bilionus dolerių. Ir Augščiausias Teismas mano, 
kad tai esą padoru, amerikoniška ir sutinka su šalies konstitu
cija. ■ ■ į '.L ' / ' ’ J ,

Kas dabar sveikina Augščiąusiojo Teismo nutarimą?. Ogi fa-
šistine Liberty Lyga, Visos šalies Fabrikantų Susivienijimas iri. Savo taikingą nusistaty- 

šios dienos reakcionieriai ir rytojaus fašistai. | tai įrodė, parduodami Chinų
Augščiausio Teismo sprendimas yra užpuolimo žygis ne tiki Rytinį Gelžkelį, kuris pri

klausė Sovietą šaliai. Bet 
Japonija atsisakė daryt ne
puolimo sutartį su Sovie
tais. Negana to, Japonija 
tęsia kariškas provokacijas 
pakartotinais savo kareivių 
įsiveržimais per sieną į So-

MASKVA, sausio 10. — 
Sovietų Sąjungos Centro 
Pildančiojo Komiteto susi
rinkime, drg. Viačeslav M. 

j Molotov, komisarų tarybos 
i pirmininkas, savo kalboj 
ypatingai atžymėjo gręsian
tį karo pavojų Sovietams iš 
Vokietijos ir Japonijos pu
sės. Jis nurodė į daromą 
karišką glaudžią sutartį 
tarp Japonijos ir Vokietijos.

Drg. Molotovas priminė, 
jog Hitleris savo knygoj 
“Mein Kampf” (Mano Ko
va) atvirai kalba, kad'Vo
kietijai reikia naujų žemių 
iš Rusijos ir Pabaltijo ša
lių. Bet Vokietija laikosi 
išvien su Lenkija, ir Hitle
ris dabar planuoja pasigrob
ti Sovietų Sąjungos žemių, 
o Lenkija praplatinti savo 
rubežius kaštais Pabaltijo 
valstybių (visų pirm, žino
ma, Lietuvos kaštais).

“Mes, todėl,” sako drg. 
Molotovas, “turime padau
ginti ir pagerinti savo tan
kus, bombinius lėktuvus, ar
tileriją ir chemiško apsigy
nimo priemones. Vokietija 
dabar yra ginkluota stovy
kla.”

Sovietai Trokšta Taikos
Sovietai norėjo padaryti 

tarpsavinės apsaugos sutar
tį suVokietija ir kitomis va
karinėmis šalimis; bet Vo- kad ir senatas didele balsų 
kietija ir Lenkija atmetė šį didžiuma priims šį bonų bi- 
pasiūlymą.

daiktų) 29 nuošimčiais ir 
maisto gamybą 22 nuošim- v • •ciais.

Ir tatai bus įvykdyta, nes 
jau praktika parodė, kad 
Sovietai ne tik išpildo užsi
brėžtus planus, bet dar juos 
viršija.

Drg. Molotov savo kalbą 
baigė šiais žodžiais:

“Senasis pasaulis turi už- 
leist vietą naujajam.”

Sovietų Centro Pildančio- 
io Komiteto susirinkime da
lyvauja virš 500 delegatų iš 
visų sovietinių respublikų ir 
sričių, iš kurių susidaro So
vietų Sąjunga. /

Užtikrintas Bony Išmo
kėjimas Veteranams
WASHINGTON. — Jung- 

tinių Valstijų kongreso at
stovų rūmas sausio 10 pri
ėmė 356 balsais prieš 59 įne
šimą tuojaus išmokėti bonus 
pasaulinio karo buvusiems

kurie norės tuos pinigus 
tuojaus gauti. Bet mano
ma, kad daugelis jų sutiks 
palaukti iki pirmiau nusta
tyto laiko 1945 m. Tokie 
gautų 3 nuošimčius metinių 
palūkanų.

Iš visko yra sprendžiama,

liu.
Iš kur bus imama pinigai

didieji trustai, kurių pelnai vėl iškilo į padanges. Jį sveikina i mą linkui Japonijos Sovie- bonams atmokėti, dar nėra

prieš suvargusius farmerius; jis yra užpuolimo veiksmas ir 
prieš darbininkus. Juk tuoj ant rytojaus, kaip tik buvo pa
skelbtas tas sprendimas, jau 135 šalies gelžkelių kompanijos 
kreipėsi į apskričio Augščiausią Teismą, reikalaudamos, kad 
panaikintų kaipo priešingą konstitucijai 1935 m. išleistą. įstaty
mą delei pensijų gelžkeliečiams, ištarnavusiems tam tikrą lai
ką...

Atžagareiviškiausios spėkos Amerikoje, padrąsintos minimu . Q., .
Augščiausio Teismo nutarimu, jau šaukiasi, kad tas sau vai iškas , 
teismas atmestų kaipo priešingus konstitucijai Wagnerio bedar-l 
bių apdraudos įstatymą ir Guffey įstatymą, reikalaujantį pana
šių kaip NRA sąlygų kasyklose... ■'

Kada bedarbiai, biędni farmeriai, <
džią duot jiem bent kelis trupinius, tai Augščiausio Teismo ži- Manchukuo-Japonija). La- 
labarzdžiai tuojaus pakyla ir pasako, kad ‘nevalia’, kad tai esą 
priešinga dievo ir žmogaus tiesoms Šelpti varginguosius... Jie, 
iš antros pusės, palaiko viską, kas yra atžagareivišką ir fašis
tiška. Amerikos konstitucijoj jie temato tik didžiųjų monopo
lijų teises virš visko.... < ’ •

Ponas Prezidente, Atmesk Tą Sprendimą!
Sausio 3 d. tamsta, ponas prezidente, garsiai smerkei 

kratiją (sauvališkumą) ir ‘storžievius godišius.’ Sausio 
Jungtinių Valstijų Augščiausias Teismas, sauvališkiausia 
ga, paskelbė savo diktatorišką įsakymą, kuriuo uždraudė kong
resui leisti įstatymus, taikomus žmonių gerovei.

Ponas prezidente, kodėl tad nepaskelbi : 4Mes atmetame tų
Augščiausių autokratų nutarimą!?’

Prezidentas Lincoln nepripažino Dred Scott teismišktf spren
dimo vergijai palaikyt. Didis demokratas prezidentas Jackson 
atsisakė pripažint Augščiausio Teismo sprendimus. Preziden
tas Grant padidino Augščiausio Teismo narių skaičių, idant pa
keistų to teismo pirmesnį sprendimą.

Jungtinių Valstijų konstitucija neduoda Augščiausiam Teis
mui tokios teisės, pagal kurną jis galėtų naikinti kongreso išleis
tus įstatymus, apšaukdamas juos priešingais konstitucijai.

Amerikos žmonės reikalauja laukan išvyti tuos federalius ■ C1(į 
teisėjus, kurie užgrobė demokratines liaudies teises, šios ša- • 
lies žmonės reikalauja taip pataisyti konstituciją, kad iš Augš
čiausio Teismo būtų atimta ta/galia, kurią jis neteisėtai pasi
glemžė ir sulig jos skelbia kongreso išleistus įstatymus priešin
gais konstitucijai.

(Tąsa 5-tam puslapyj)

| “Todėl,” sako Molotovas, 
“turime suorganizuoti gere- 

! snį apgynimą abiejų savo 
darbininkai priverčia vai- rubežių (su Vokietija ir

auto-
6 d. 
įstai-

biausia mums rūpi rami so
cializmo statyba, bet mes 
turime apsiginti nuo bile 
priešo, kuris norėtų mūsų 
darbą sustabdyti. Mes turi
me žiūrėti, kad visa mūsų 
Raudonoji Armija gerai ži
notų savo darbą.”
Dideli Nuveikimai Gamybos 

Srityje
Drg. Molotov kalbėjo pus

ketvirtos valandos, gana 
plačiai apsistodamas ties So
vietų pasiektais laimėjimais 
'pramonės ir ūkio srityj. Pa
gal planą 1935 metais bu
vo nustatyta pakelt pramo
nės gamyba 16 nuošimčių, 
bet jinai per tuos metus liko 
pakelta 20 ir puse nuošim-

Dabartiniais 1936 metais 
Sovietų planas skiria pakelt 
sunkiąją pamatinę gamybą 
20 nuošimčių augščiau per
nykščio, lengvąją pramonę 
(kasdieninio vartojimo

i

'j

tikrai numatoma. Senatui 
būsiąs įneštas pasiūlymas, 
kad valdžia išleistų tam ti
krus savo “bondsus,” kad 
juos parduotų ir gautais pi
nigais atmokėtų bonus ex- 
kareiviams.

Ethiopai Nukovę Kelis 
Šimtus Italy Kareivių

ADDIS ABABA. — Pati
krintomis sausio 10 d. žinio- 

• mis, ethiopai prie Shibeli 
upės nukovė vieną vyresnį
jį italų oficierių ir *kelis 
šimtus Italijos kareivių, 
daugiausia iš Eritrėjos ir 
“itališkos” Somalijos.

Pasėkoj laimėtų mūšių toj 
srityj, ethiopai užgrobė ita
lų radio stotį, šešis tankus 
ir devynis kulkasvaidžius, 
apie kuriuos jau buvo pir
miau pranešta.

Numatydami, kuriuo ke- 
liu tarpkalnėmis važiuos 
italų tankai, ethiopai užrita 
didelius akmenis ant kelio; 
tada iš kalnų metasi ant 
tanko, per jo skyles pašau
na viduj esančius priešo ka
reivius arba šiaip priverčia 
juos pasiduoti.

Berlynas. — Pagal hitle
rininkų išleistus patvarky
mus, jau išmesta iš Vokieti
jos teismų 200 žydų bei 
“maišytakraujų” teisėjų ir 
advokatų.

I ■ 
į
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solinio armiją, bet dabar 
šalčiau atsiliepia.
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-

Komunistų Partijos Darbai ir 
Vajus

Nepaprastai graži nuotaika šiandien 
viešpatauja Amerikos Komunistų Parti
joj. Visi draugai ir draugės, tartum 
vienos motinos vaikai, gražiausiai sugy
vena, vieningai darbuojasi. Kuomet pa
matai, kokia frakcinė kova šiandien ver
da Socialistų Partijoj, kaip ten “senoji 
gvardija” bando valdyti, arba viską su
griauti, tai šita rami ir darbinga Komu
nistų Partijos vidujinė padėtis džiugina 
visus revoliucinius darbininkus.

Komunistų Partijos metinė konvencija 
įvyks New Yorke kovo 8-12 dienomis. 
Šiuo tarpu partijos kuopose eina drau
giškos pirmkonvencinės diskusijos. Visur 
nariai labai rimtai diskusuoja partijos 
organizacines problemas, kurių yra labai 
daug. Didmiesčiuose daromi nauji orga
nizaciniai bandymai, tai yra, suliejamos 
kelios mažos kuopelės į dideles kuopas. 
Kai kur steigiamos industrinės kuopos. 
Pamatysime, kaip šitos naujos organiza
cinės formos pavyks. Jeigu pasirodys 
geros, tai konvencija užgirs ir paskui vi
sa partija bus taip perorganizuota. Nie
kas nedaroma akių plotu.

Kaip visiems žinoma, Komunistų Par
tija buvo suorganizuota griežtose nele- 
gališkose sąlygose. Del apsisaugojimo 
įsteigtos labai mažos kuopelės. Bet dau
gumoje vietų partija veikė ir veikia le- 

r gališkai, savo vardu. Taigi, tų mažų 
kuopelių bei branduolių forma neatitinka 
sąlygoms, negali augti. Jos neturi savi
stovių patalpų, negali tinkamai dalyvau
ti rinkimų kampanijoj ir abelnai praves
ti platų masinį darbą savo teritorijoj. 
Štai kodėl daromi bandymai su dides
nėmis kuopomis.

Komunistų Partijos masinė įtaka ne
paprastai yra paaugus. Juk K. P. ini
ciatyva buvo pradėtas prieškarinis dar
bas keturi metai atgal ir įsteigta Ameri
kinė Lyga Prieš Karą ir Fašizmą. At
simenate, kaip lovestonistai smerkė Ly
gą, smerkė visą partijos politiką. Na, o 
Lyga išaugo į galingą judėjimą ir virto 
centru prieškarinio ir priešfašistinio ju
dėjimo. Po trečio jos kongreso, Lyga 
dar daugiau praplėtė savo veikimą. Jau 
ir Socialistų Partija žada įstoti į bend
ras pastangas sutraukti visas prieškari
nes spėkas į vieną amerikinę Federaciją. 
Net du milionai organizuotų žmonių bu
vo atstovauta Trečiam Kongrese! Ir Ko
munistų Partija yra viso to judėjimo 
siela.

Pagaliaus partijos amerikinis organas 
“Daily Worker” jau išeina didelėj sek
madieninėj laidoje. Tai irgi neapsako
mos svarbos atsiekimas. Džiaugiasi vi
sas revoliucinis judėjimas. Partija yra 
pasistačius už tikslą išplatinti “Sunday 
Workerio” 100,000 kopijų. Tai tikslas, 
kurio norima pasiekti iki partijos kon
vencijos.

Taip pat pradėtas naujų narių gavimo 
vajus.

Komunistų Partija yra pačiam centre 
judėjimo už Farmerių-Darbo Partiją. 
Visur, kaip matote, ji susirišus su dar
bo masėmis. Reikėtų dabar tik padidin
ti jos eiles, gauti tūkstančius naujų na
rių. Štai apie ką turi rimtai pagalvoti 
partijos draugai ir simpatikai, kurie iki 
šiol stovėjo už partijos sienų. Žengkite 
į vidų, draugai, stokite į partijos eiles.

čią Socialistų Partiją, prieš partijos dau
gumą, prieš jos Nacionalį Komitetą, ku
riam vadovauja Norman Thomas. Labai 
teisingai Thomas savo prakalboje Brook- 
lyne sausio 9 d. su pasipiktinimu pasmer
kė .šitą “senosios gvardijos” pradėtą ko
vą. Sakė jis: “Senoji gvardija” miego
jo, draugavo su La Guardi ja, su unijų 
biurokratais, skandino Socialistų Partiją 
oportunizme ir merdėjime. Dabar, ka
da mes, sako Thomas, pradėjome gelbėti 
partiją, kovoti prieš kapitalizmą, tai “se
noji gvardija” paskelbė mums karą!

Iš savo pusės, mes, komunistai, vėlina
me didžiausio nepasisekimo šioj dešinių
jų oportunistų kovoje. Šiandien reikia 
kovoti ne prieš savo draugus, ne prieš 
Socialistų Partiją, bet prieš karą ir fa
šizmą, prieš kapitalizmą. Toli gražu ne 
visam kame mes sutinkame su Norman 
Thomasu ir visu kairiuoju sparnu. Pav., 
mes manome, kad kairiųjų neišdrįsimas 
pasisakyti už bendrą frontą su Komunis
tų Partija yra žalingas darbininkų kla
sei. Bet mes sakome, kad visgi Socialis
tų Partija linksta geroj on pusėn. Nor
man Thomas ir jo vienminčiai smarkiai 
progresuoja revoliucinės politikos pusėn. 
Jų paskutiniai žygiai prieškariniam ir 
priešfašistiniam judėjime yra sveikintini. 
Mes manome, kad laipsniškai Socialistų 
Partija ateis prie supratimo, kad tiktai 
bendru frontu galima sėkminga kova 
prieš karą ir fašizmą, už visus darbi
ninkų klasės reikalus.

Smetonos Valdžia ir Lietuvos
Inteligentai

Na, tai jau ir Lietuvoje atsirado “per
viršis” inteligentų. “Lietuvos Aidas” 
praneša, kad vien Kaune yra užsiregis
travę 130 inteligentų bedarbių. Žmonės 
ėjo mokslus, tikėjos ir laukė laimės, o ga
vo nedarbą. Vaikštinėja gatvėmis, nai
kina save ir savo žinojimą.

Tai gėda kraštui, gėda tautai! Jeigu 
Lietuvoje būtų Sovietinė valdžia, tai 
kiekvienas mokytas žmogus, kiekvienas 
inteligentas turėtų progą visą savo žino
jimą panaudoti visuomenės labui, konst
ruktyviam darbui. Nereikėtų nė vienam 
badauti, krimstis ir laukti almužnos, kad 
gyvybę palaikius kūne. Žiūrėkite, kaip 
visi inteligentai turi vietas ir darbus So
vietų Sąjungoje.

Smetonos valdžiai irgi “pagailo” be
darbių inteligentų. Mat, ji bijo, kad tie 
beduoniai ir benamiai inteligentai nepra
dėtų galvoti darbininkiškai. Tai ką val
džia daro? Well, jinai žada jiems duoti 
darbo prie adresų kortelių tvarkymo ir 
surašinėjimo knygyne, muzėjuje ir val
džios archyvų patalpoj. Žmonės gal mo
kinosi inžinieriais, žurnalistais, gydyto
jais, chemikais, vaistininkais ir tt., o da
bar turės tai visą padžiauti ant tvoros ir 
peckelioti adresus, ką dar greičiau galėtų 
padaryti pradinės mokyklos mergaitės!

Valdžia jiems mokėsianti po 4 litus ir 
50 centų į dieną, tai yra, apie 65 centus. 
Iš tos algos inteligentas turės ir pragy
venti, ir apsirengti ir pasilinksminti!

Lai tiems bedarbiams inteligentams 
akys atsidarys ir pamatys, kad jiems nė
ra jokios ateities po Smetonos diktatūra!

K

Webb Miller Apie Italy- 
Ethiopy Karą

. Ethiopijoje, šiaurių fron
te, prie italų armijos virš du 
mėnesius buvo Webb Miller 
korespondentas. Jis dabar 
parvyko atgal į Ameriką, ži
noma, kada jis buvo prie italų 
armijos, tat jam tekdavo vis
kas imti, ką italų armijos šta
bas sakė. Daugelis jo kores
pondencijų tilpo kapitalistų 
spaudoje, gerai atsiliepiančių- 
apie italus, piešiant juos did
vyriais. Ir dabar Miller ma
no, kad jeigu Anglija ir Fran- 
cija neateis Ethiopijai į pa- 
gelbą, tai Italija karą laimės. 
Bet vis tiek jo atsiliepimai jau 
daug kitokį. Jis dabar sako, 
kad Italijos generolai nemano 
greitai karą baigti, bet jie 
pasirengę kariauti, kad ir 
tris metus, kol ethiopus 
muš.

Jis sako, kad italų planus 
sugadino gamtinės kliūtys ir 
ethiopų labai drąsus kovoji
mas. Kada Gugsa su grupe 
ethiopų pabėgo pas italus, tai 
jie suskaitė 13 skirtingų rūšių 
šautuvus; tūli jų buvo labai 
seni ir niekam netikę. Miller 
mano, kad daugelis ethiopų 
kareivių yra ginkluoti tokiais 
prastais ginklais.

Bet jis toliau nurodė, kad 
italų yra daugiau užmušta, 
kaip ethiopų, kad besiartinan
ti lietūs gali daug pakenkti 
italams, kad daug italų serga, 
guli ligoninėse, bet ne tiek, 
kaip tūla spauda apie tai ra
šė. Miller tvirtina, kad italai 
bijosi aliejaus uždraudimo ir 
todėl turi ten 15,000 kupra
nugarių, kad jų pagelba pris
tačius armijai maistą ir amu
niciją. Tuos kupranugarius ir 
daug mulų susipirko pirm to, 
kaip buvo uždraudimas pra
vestas Tautų Lygoje.

Tas tiesa, kad italai turi 
daug kupranugarių ir mulų, 
bet eilė korespondentų jau ra
šė, kad daugelis kupranuga
rių žuvo, daugelį jų sušaudė 
ir sukapojo ethiopų partiza
nai, kiti kojas išsisukinėjo po 
kalnus ir dabar Italija jau ne
sirengia kupranugarius pirk
tis, bet bando apsieiti su mu
lais.

Miller buvo prie italų armi
jos pačioje karo pradžioje, jo 
telegramai labai garbino Mus-

yra 
du-
su-

Anglija iš naminio karo lai
vyno du šarvuočius—‘Rodney’ 
ir “Nelson”, kurie yra di- 
džiausi pasaulyje, kruiserį 
“Cairo” ir orlaivių vežiką 
“Furious” su mininkų flotile 
greitai pasiųs į Viduržemines 
jūras prieš Italiją.

Tiesa, tuom pat laiku iš ten 
bus atšaukta 2 šarvuoti krui- 
seriai “Hood,” “Ramillies” ir 
du mažesni kruiseriai “Orion” 
ir “Neptune,” bet vis vien 
daugiau pribus į Viduržemi
nes jūras jos karo laivų, negu 
bus atšaukta.

Kodėl Anglija daro tokį lai
vų pakeitimą, kada tarpe jos 
ir Italijos vis daugiau kyla 
ginčų, kuomet Afrikoje ant 
Anglijos pusiau kolonijos Ai- 
gipto ir Italijos kolonijos Li
bijos rubežiaus tiesiai rengia
masi prie karo ? Bene bus tik 
todėl, kad Anglija savo spė
kas nesumažina, dar daugiau 
jas sutvirtina, o kita ir todėl, 
kad per kelis mėnesius ten 
būdami laivai reikalauja tūlo 
jų apžiūrėjimo ir jūreiviai 
kiek pasilsėti.

Už dienos kitos “Lais
vėje pradėsime spausdin
ti atsiminimus vieno iš 
garsiųjų Sovietų Sąjun
gos orlaivyno didvyrių 
MAVRIKO SLEPNEVO, 
kuris anais metais prisi
dėjo prie išgelbėjimo če- 
liuskiniečių.

šie atsiminimai yra ge- 
riausis atvaizdavimas, iš 
kokių žmonių susidarė 
daugelis Sovietų Sąjun
gos sugabių ir drąsių ru- 
bežių sargų. Jūs sužino
site, ką jie pergyveno ir 
kaip dabar jaučiasi. Pa
tariant visiem mūsų skai
tytojam skaityti juos ir 
pasistengti gauti naujų 
skaitytojų d i e n r a š čiui 
“Laisvei.”

RED.

Dilgelių Pluoštas

Italai Susirūpinę

Šiomis dienomis Brookly- 
ne vieši du iš Lietuvos vai
kinai, kurie jau pusė metų, 
kaip važiuoja aplink pasau
lį. Jeigu tokios rūšies ke
lionė taip jau branginama, 
tai kodėl Brooklyn© Grikš
tui Smetona neprisiunčia 
kokio erelio ar ordeno; nes, 
pasak jo, jis yra keliom ei
lėm apjojęs mūsų žemės 
skritulį.

-o-o-o-o-o-
Manau, kad “Vienybės” 

ponai neužsigaus už primi-

J e,

mizernas

Į Ethiopijos miestą Dessye 
atvarė būrį italų belaisvių. Jie 
pasakoja, kad Italijos armijo- nimą, kad pereitą vasarą, 

kuri kariauna prieš Ethi- metiniam “Vienybės” pikni- 
opiją, yra nupuolęs ūpas. Ka- pe apgailėtinai
reiviai sako, kad jų draugai būrelis žmonių tepasirodė, 
kalba apie badaujančias šei- q pereitam “Vienybės” ba- 

zare, labiausiai išgarsintą 
i vakarą, dalyvių skaičius ne
perviršijo daugiau kaip 20 
asabų.

Tai veikiausiai tos prie-

mynas, gimines Italijoje. Ka
reiviai ir net tūli oficieriai jau 
nemano, kad jiems pavyks 
greitai ethiopus sumušti ir ka-j 
ra laimėti. Visi prisibijo besi
artinančių lietų.

Sako, kad jau sausio mene- žastys ir pastūmėjo “Vieny- 
bes” bosus griebtis bizniosį ten pereina maži lietūs, o 

balandžio mėnesį prasideda 
trijų—keturių mėnesių be per
traukos lietūs, kurie grūmoja 
pražudyti italų armijų.

Kalbama, kad Mussolinis 
reikalavo nuo savo vyriausio 
vado pradėti nauja ant ethio- 
pų puolimą, bet generolas Ba- 
doglio atsisakė tą daryti, kol 
jam nebus prisiųsta daugiau 
armijos.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964
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su mergų “feisais.” 
-o-o-o-o-o-

“Keleivis” sako, kad Bro- 
oklyno vienas lietuvių radio 
valandos vedėjas yra toto- 
ris. Tegul būna sau ir to* 
toris, bet reikia pripažinti,”*’ 
kad jis per kelis metus jau ** 
pusėtinai tame amate apsi- 
tašė ir jau kalba vidutiniš
kai lietuviškai. O be to, ne
svarbu paties esmė, bet 
svarbu, kad jis kitus ragina 
būti lietuviais. Jeigu ne ... 
tas amatas, reikėtų žmogui 
būti be duonos. -• ••

-o-o-o-o-o-
Dar vienas lietuviškos ra

dio valandos vedėjas, gar
sindamas tūlą lietuvišką už
eigą, apart kitko pranešė 
štai ką: “...užėję pas jį? 
gausite įvairių užkandžių ir 
šaltos košės, kurią jis pats 
su žmona gamina iš savo 
pieno...”

-o-o-o-o-o-
“Vienybėje” sakoma, kad 

minios žmonių sueina, kur 
būna garsinta, kad su lais- 
viečiais kalbės ir ponas Tys- 
liava. Kažin kodėl tos mi
nios nesueina, kuomet po
nas Tysliava kalba be lais- 
viečių? Nors, tiesa, vieny- 
biečiai viešų prakalbų arba 
diskusijų ir nerengia.—Jie 
bijosi!

-o-o-o-o-o-
Jeigu lietuviškiems laik-1' 

raščiams šiuo laiku būtų 
duodama kontestai už ne
švarumą, tai juos gautų 
“Vienybė”, nes šiuo tarpu 
“Vienybėje” labai daug ma- . 
tosi vietinėse žiniose ir šiaip 
straipsneliuose žodžių “pa
razitai” ir panašių. Po tais 
straipsneliais panaudoja pa
rašus poros vaikėzų, nese
nai iš Lietuvos atvažiavu
sių. Negražu taip, “boysai”!

Veismūniškis.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

“flfes Tik Pradėjome Kovoti”
Šitaip šaukia Socialistų Partijos “se

nosios gvardijos” organas “The New 
Leader,” sausio 11 d. laidoje ant pirmo 
puslapio. Tai prieš ką gi Waldmanas, 
Oneal ir Lee pradėjo tą kovą? Gal 
prieš kapitalizmą? Gal už darbo žmonių 
interesus?

Ne. Jie “tik pradėjo kovoti” prieš pa-

-

Visai Nenaudingas Lietuvių 
Kunigų Darbas

Katalikų srovės spauda rašo, kad Ame
rikos lietuviai kunigai išgalvojo nupirkti 
didelius namus Palestinoj (“šventojoj 
žemėj”) ir tenai įsteigti lietuvišką vie
nuolyną. Bus pasiųsta ir užlaikoma keli 
desėtkai vienuolių. Įtaisymas vienuoly
no ir užlaikymas grėpės moteriškių su 
kokiais dviem ar trim kunigais kaštuos 
krūvas dolerių. Tuos dolerius kunigai 
žada surinkti tarp parapijonų darbinin
kų.

Sako, kad darbas jau pradėtas, budin- 
kai vienuolynui jau apjieškoti, dabar tik 
reikia pinigų. Visai nęatsiklausta eilinių 
katalikų, ką jie apie tai mano, ar jie su
tinka kažin kokiam svieto krašte steigti 
vienuolyną ir užlaikyti dykaduonių gru
pę. Viską sumanė ir padarė kunigai. 
Parapijonai reikalingi tik tada, kada rei
kia pinigų.

ALDLD Nariai už Vienybę
Dabar eina Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos kuopose re
ferendumo balsavimas už vienybę ALD
LD ir LDD (Opozicijos) organizacijų. 
Referendumui paleista <ALDLD Centro

dmer A. ^Benson, naujas senatorius, paskirtas Minne
sota valstijos gub. Olsono, jo žmona ir vaikai. Benson 

yra Farmerių-Darbo Partijos žmogus.

Komiteto ir LDD Komisijos susitarimas.
Iki 9 d. sausio jau 16 kuopų prisiuntė 

balsavimų pasekmes. Ir štai kokios: 269 
nariai balsavo už vienybę, 2 nariai pries 
ir 6 susilaikė'nuo balsavimo. Tai dar tik 
pradžia balsavimų.

t
- Draugai iš Hudson, Mass., Youngs
town, Ohio, Montrealo, Kanados ir eiles 
kitų miestų prisiuntė dar ir savo pasvei
kinimus ALDLD Centro Komitetui už

skaitau “Laisvę” ir ma- 
daug jūsų gerų patarimų, 
esu moteris 32 metų, sve- 
220 svarų, 5 pėdų ir 3 co- 
Aš esu 13 metų vedus.

Svorio Daug—Sveikatos Maža

Drauge gydytojau, aš visa
da 
tau 
Aš 
rių 
lių.
Turiu dvejetą vaikų. Po pir
mam vaikui pradėjau sirgti. 
Turėjau eiti ant operacijos; iš
ėmė man kokį naujiką (tu- 
merį) ir dūdą ir kartu apen- 
diką. Po operacijai labai ne
sveika : skauda man kairį šo
ną ir kojos tinsta ir labai de
ga. Daktaras sakė, kad 
nieko nėra. Ir kai kada 
užeina širdis drebėti.

Atsakymas

Jums išėmė kokį auglį, 
viką,—tur būt, tai buvo

man
man

na- 
nes- 

veika kiaušidė—o varas ir jo 
dūda. Taip dažnokai pasitai
ko. O kad tuo pradėjimu iš-

daromą vienybę.
Reikia pastebėti, kad nesenai LDD CK 

du nariai, Katiliūtė ir Kriaučiukas, But
kaus pasekėjai, skelbė svietui netiesą, 
būk su ALDLD nariais niekas nesiskai
to. Į tai buvo atsakyta ir čia neužim- 
sim vietos.

ALDLD balsavimai šio- referendumo 
tęsis iki 31 dienai sausio. Patartina, kad 
visos kuopos dalyvautų balsavimuose, 
kad tūkstančiai narių balsuotų.

ėmė ir apendiką—priesagą, ' 
tai jau čia tokia mada. Nebe....
ką padarysi.

Jums skauda ?..*irį šoną. 
Gal tai turi ką bendra su bu
vusia operacija, o vėl—gali 
tai paeiti ir šiaip nuo vidurių ' ’ 
nepaslankumo, nuo gazų.

Kojos Jums tinsta. Čia daug 
priklauso nuo Jūsų didoko 
svorio. Riebumas, nutukimas 
visuomet reiškia kokią stoką " 
organizme — stoką vitaminų 
su geru, gyvu maistu.

Valgykite, Drauge, visai 
mažai krakmolų, miltinių vai-' ‘ v 
gių, saldžių ir riebių valgių. 
Bet valgykite sočiai visokių, 
daržovių ir vaisių, geriausia ’ 
žalių, nevirtų, šviežių, nes vi-’ 
rimas užmuša vitaminą C. 
Vartokite pieniškų, kiaušinių, " 
žuvų, šviežios mėsos (kepe
nų), kiek čielo grūdo duonos.

Thyroid gland, 1 gr., 1OO ” \ 
tablets, imkite po vieną prieA. 
valgį, per kelis mėnesius. 
Cod liver oil—10 D, P. D. im- 
kite po šaukštą kas diena iki " 
pat saulėtai vasarai. O tada 
būkite ant saulės. Brewers 
yeast tablets imkite po 5-—10 
prieš valgį. lodo po lašą kaS"/ 
pora dienų. Kūliu, ragočium * 
pasivartaliokite. Gerai pash, 
vaikštinėkite, giliai pakvėpuo-” 
kite pilvu. Suliesėkite, nu-" ’ 
meskite gerą dalį savo svorio, 
nestaigiai, pamažu. ; >-
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Puslapis TreSas

Vargas Bedarbių Kempėse nistracija neima atsakomybes 
už nelaimes, nes kiekvienas ei
damas į kempes pasirašo ant

LAISVOJI SAKYKLA
Parašysiu, kaip aš patekau 

“Dėdės Šamo” koncentracijos 
^stovyklą Clyda, palei Port 

Chicago, apie 40 mylių į ry
tus nuo San Francisco, Kali
fornijoj. Sveikatos silpnumas 
privertė, mane palikti šeimyną 
ir keliauti į Kaliforniją, jos 
jieškoti. 1934 metais pasie
kiau Los Angeles miestą ir at
siradau pas drg. Pūkius. Ne
tikėtai radau didelį jų draugiš
kumą: supažindino su vieti
niais draugais, davė geriausius 
patarimus, gelbėjo visaip. Bet 
ten darbo rinka perpilna, dar
bą nebuvo galima gauti, tai 
ir leidausi toliau į kelionę, lin
kui San Francisco, apie 400 
mylių, nes ėjo girdai, kad čia 
geriau darbai eina.

čia biskį geriau su darbais, 
nes unija yra stipresnė, kaip 
kur kitur. Bet ir čia atvyku
siam iš kitur sunku darbas 
gauti, o į uniją naujų narių da
bar .neima. Atvykęs užėjau 
pas drg. Mugienį į barzdasku- 
tyklą teiravausi, gavau daug 
patarimų. Tą patį vakarą nu-

| pės už pajuokimą dainų. Po 
i kalėdų visi žiūrim j programą, 
! ką kas turėsim daryti, nes tin- 
I ginių nereikia, visi turi dirbti 
su lyg savo profesija.

Du pilni busai važiuoja į 
Oakland dirbti, ten patenku ir 
aš. Mūsų busas pasiekė mies
tą laimingai, bet kitas su 20 
žmonių apsivertė nuo kalno. 
Sužeidė 17 ypatų. Vakare par
važiavome iš darbo, čia par
vežė ir sužeistus. Vieni dar 
patys paeina, kiti vedami, o du 
jau neša. Bet dar nevisi. Kur 
kiti? Paaiškina, kad jie pasili
ko ligoninėje. Tuomi nelaimės 
dar nesibaigė, ant rytojaus ki

tam tikrų popierų, kurie ad
ministraciją paliuosuoja nuo 
atsakomybės.

Maistas būtų pakenčiamas, 
bet tankiai sudarkytas. Patvar
kymai rodo, kad išbuvus tūlą 
laiką kempėje galima gauti 
rūbai, bet kitaip yra praktiko
je. J n ainiai be apatinių dra
bužių, naktimis šala ir vargs
ta, o dienomis sunkiai dirba. 
Rūbus neduoda, nei savo nega
li atgal gauti. Abelnai, čia su
varyti žmonės pikti, nepaten
kinti tokia tvarka. Daugelis 
laukia karo, kiti revoliucijos, 
bet savo spėkomis 'nepasitiki. 
J savaitę turi dirbti 5 dienas 
po 6 valandas, bet kol nuva-

tas mažesnis trokas apsivertė žiuoja į darbą ir parvažiuoja, 
su 6 žmonėmis. Po to buleti- tai į dieną pasidaro bent 15 
nas vis aiškino, kad sužeisti, valandų. Pirm i aus į mėnesį 
sveiksta ir greitai pargrįš na-'mokėjo $5, o dabar ir tą ne- 

1 mo, bet tikros žinios sako, kad duoda, duoda tik valgyti ir ta- 
■ du iš sužeistų jau mirė, žmo- bako, tai stačiai vergija.
nės kalba, kad kempės admi-| K. L.

Į Visus Lietuvos Spaustuvių Darbininkus

CHICAGO, ILL. 
Kupiškėnų Kultūros Drau
gija ir Kupiškėnų Bendras 

Kliubas Amerikoje
Užėjus epidemijai tveri- 

mosi kliubų (parapijinių 
kliubų) sykiu apsireiškia ir 
neaiškūs tikslai tųjų kliu
bų reikalingumo gyvavimo.

Pirmieji kliubai buvo tve
riami gana aiškiais tikslais, 
bet nukrypta ir duota pro
ga įsiskverbti neaiškumams, 
iš ko kilo nesusipratimai ir 
sutrukdytas darbas. Net 
prieita prie to, kad vieno 
kliubo beveik visi nariai iš- 
sibrauke ir sutvėrė naują, 
po kitu vardu; nes kliubo 
valdybos sauvaliavimą ne
galėjo suvaldyti jo nariai. 
Ir nenorėdami bereikalin
gai ginčytis su sauvaliavi
mu valdybos, pasitraukė iš 
kliubo.

Kalbu čia apie Kupiškė-

nansų knyga rodo, kad ati
ku surinkta netoli tūkstan- 4
čio dolerių. Iki šiol Kupiš
kiu nepasiųsta nei cento, 
nors pinigai buvo su aiškiu 
pažymėjimu rinkti statybai 
Liaudies Namo Kupiškyje. 
Dalis pinigų, apie $600, žu
vo Universal State Banke 
bankui subrankrūtijus. Bet 
jau ir likučius, $92, p. J. Ku
lis laiko ir iki šiol dar ne- 
pasiunčia Kupiškiu, nors 
Kupiškyje yra susitveręs 
komitetas Liaudies Namo 
statybai ir turi 242 litus 
tam tikslui.

Kupiškėnai, chicagiečiai, 
matydami tokį sauvaliavi
mą p. J. Kulio, prasišalino 
iš Kupiškėnų Bendro Kliu
bo Amerikoje ir susitvėrė- 
susiorganizavo naują po 
vardu Kupiškėnų Kultūrps 
Draugija. Naujai susiorga-

sprendžiau plaukti į kitą pusę 
•upės į Oaklandą pas drg. Ka
rosus. Drg. Karosai nurodė, 
kad su mano sveikata geriau
siai važiuoti kur nors ant ūkio, 
ramiai pagyventi, kalnuose. Jie 
nurodė vietą apie 150 mylių 
nuo Oaklando, pas lietuvį, ku
ris turi apie 500 akrų žemės ir 
esąs gana “turtingas”, nes turi 
ir aukso mainas. Maniau sau, 

>kad dabar būsiu laimingas,

Draugai. Spaustuvu inkų gy
venimas kasdien darosi vis sun
kesnis. “Varpo” spaustuvės 
darbininkų likimo greit susi
lauks “Spindulio,” “žaibo” ir 
kitų spaustuvių darbininkai. 
Jau dabar spaustuvių savinin
kai daro paskutinius pasiruo
šimus po naujii metų suma- 
žint visiems spaustuvininkams 
darbo algą. Gi generalinė

ri susijungt kovai prieš juos.
Susirinkę įvairių spaustuvių 

darbininkai (“žaibo,” “Var
po,” “Vagos,” “Raidės”) nu
tarė kreiptis į visus spaustu
vių darbininkus ir šaukti juos 
organizuotis ir kovot už šiuos 
spaustuvių darbininkų reika
lavimus :

1. Nesumažint šių metų 
gaunamą darbo algą.

nu Bendra Kliuba Ameri
koj. kurį vadovauja p. Jonas 
Kulis. Jau penki metai su
ėjo, kaip p. J. Kulis vado
vauja, bet atskaitų viešai iš 
įplaukų ir išlaidų neduoda 
iki šiol. Pas mane randasi 
pilnas nuorašas finansų 
knygos Kupiškėnų Bendro 
Kliubo Amerikoje, kuri p. 
Jonas Kulis vadovauja ir fi-

nizavus Draugija nieko ben
dro neturi su p. J. Kulio va
dovaujamu Kupiškėnų Ben
dru Kliubu Amerikoje, ku
ris tik ant popieros egzis
tuoja.

Kupiškėnų Kultūros Drau
gija, kurie prigulėjo prie 
Kupiškėnų Bendro Kliubo 
Amerikoje, savo susirinki
me buvo išrinkus komisiją,

nes gyvensiu ant aukso žemės. 
Draugas važiavo stirnų šaudy
ti, tai ir mane nuvežė. Už 
keturių valandų jau buvau vie
toje.

Išlipęs dairausi. Gražu, kal
nai medžiais apaugę. Susira
dau ir savininką. Jis tuojaus 
pasiteiravo ar nusimanau apie 
aukso kasimą... Vistik pata
rė pasilikti. Ryte vedžiojo ir 

ką jis nuveikė per 15 
Parodė, kiek daug iš- 

žemės. Maniau, kad , .. . . ,
aukso rado ir apie tai rankas pasiduosim savininkų 

malonei ar nemalonei? Ne
jaugi ir toliau leisim tyčiotis 
iš savo gyvybinių reikalų viso
kiems pardavėliams Šulcams'gų darbą 
ir kompanijai? Juk gyveni-, kestį. 
mas kasdien sunkėja. Savinin-| 
kai atsiims iki paskutinio cen-jkai turi savo pasitarimuose ir dovautų darbininkų kovai, 
to, o visus sunkumus teks susirinkimuose nustatyt darbo Jėgos ;

vo d ė, 
metų, 
kasė 
daug 
pasidalinau mintimis, bet at
sakė, kad nerado, bet mano 
rasti ir tapti turtingu. Gyvena 
šis lietuvis “milionierius” sau 

.vienas, nevedęs, jis jieško auk
so ir kol kas negali rasti jo. 
Bet ne jis vienas tokis, čia yra 
šimtai panašių į jį. Turi ir 
darželį, pasisodina biskį buro
kų, daržovių, tankiai neturi pi
nigų duonai, o žemė, tai vieni 
kalnai, netinkama darbui.

Taigi ir aš “aukso prisika
sęs” grįžau į Oklahomą, įsto
jau į bedarbių uniją, reikalau

ju šalpos iš biuro, bet šalpos 
neduoda. Tada su unijos ko
mitetu reikalavome, bet šalpos 
viršininkai prisinešė kalną po
pierų, gautų iš Washington© ir

Jos išdavikiš- 
pajuto “Var- 

darbininkai. 
pajusim, ką

2. Priverst savininkus per
kelt kasmet į aukštesnę kate- 

atatinkamai 
savininkai 

jėgą panau- 
d ar bin inkus

darbininkų atstovybė, kuri 
pasišovusi gint darbininkų 
reikalus, judošiškai darbinin
kus parduoda, 
kurną skaudžiai 
po” spaustuvės 
Greit mes visi
reiškia darbininkams būti ne-( 
organizuotiems ir patikėt savo 
reikalus darbo inspektoriui ar 
samdytojų įsteigtai organiza
cijai.

Draugai. Nejaugi sudėję

goriją ir kelt jų 
užmokestį, ' nes 
kaip pigią darbo 
do ja prieš senus
mažinant jiems užmokestį.

3. Kovot už 7 valandų dar
bo dieną, kad sumažint nedar
bą ir kad dirbant turėtų nuo
lat darbą.

4. Mokiniams turi būti pri
valoma dirbt tik 6 valandas, 
likusiąją valandą skirt jų ge
resniam išmokinimui.

5. Mokėt visų spaustuvių 
darbininkams, dirbantiems ly-

lygų darbo užmo-

kortelių apribavimą, prieš su
silpnintą medicinos 
teikimą ir prieš 
sauvaliavimą.

9. Protestu ot 
mą teroro prieš 
čius valstiečius

pagelbos 
ligonių kasos

6. Darbininkai linotipinin-

prieš vartoji- 
streikuojan- 

ir reikalaut 
patenkint jų reikalavimus.

šie reikalavimai ir kova už 
juos yra mūsų gyvybiniai die
nos reikalai. Kova turi būt 
organizuota ir sistematinga. 
Kiekvienoj spaustuvėj organi- 
zuokim profgrupes, kuriose 
būtų nuodugniai apsvarstomi 
šie reikalavimai ir varoma 
propagandą už jų įgyvendini
mą. Steikime spaustuvėse dar
bininkų komitetus, kurie va-

Jėgos 
mums pernešti, jei patys ne- normą ir reikalaut, kad spaus-! nai. Tik 

■ kovosim, susimylėt niekas ne-; tuvių savininkai ją pripažintų, 
susimylės ir niekas mums ne-1 reikalaut taipogi panaikint 
padės. Mūsų gyvenimas mūsų nakties darbą, 
pačių rankose. Apgint savo į 
reikalus mes galėsim, tik bū
dami organizuoti ir susijungę 
į bendrą (nežiūrint partijų 
pažiūrų ir įsitikinimų) darbi
ninkų kovos frontą. Savinin
kai mus visus išnaudoja vie
nodai, taigi ir darbininkai tu

pas mus yra užtekti- 
nesibijokime jos pa

naudot gerinant savo būklę 
ir atremiant savininkų—išnau
dotojų puolimus.

Tegyvuoja visų spaustuvių 
darbininkų vienybė jų. kovoj 
prieš išnaudotojus!

šalin pardavikiška genera

7. Sunormuot ir nustatyt 
kategorijas mašinistams, rin
kėjams, linotipininkams, knyg
rišiams, litografams, cinkogra- , 
fams ir kitiems darbininkams, line “darbininkų” atstovybė!

8. Kovot prieš darbo paja-j Spaustuvių darbininkų 
mų mokesčių padidinimą, Vienybės Komitetas, 
prieš ligonių kasos leidimo XI-15-1935 m.

kuriai pavedė sužinoti anie 
pinigų stovį ir del ko vilki
nama pasiuntimas Kupiš
kiu likučių $92.00 Liaudies 
Namo statybai. Komisija 
atsilankė pas p. iždininką 
Dr. J. Kulį ir pas p. iždo 
globėją Justiną Kulį ir pa
reiškė savo misiją. Kaip 
Dr. J. Kulis, taip p. Justinas 
Kulis pasižadėjo, kaip veik 
p. Jonas Kulis sugrįž Chica- 
gon, tuojau sušauks kliubo 
susirinkimą ir sutvarkvs fi
nansinius reikalus kliubo. 
Bet jau praėjo 30 dienų, o 
p. Jonas Kulis dar Chica- 
gon negrįžo, taip ir vilkinąs 
šalutiniai reikalai nesutvar
kyti. Bet visgi kada nors 
ateityj p. vedėjas Kup. 
Bendro Kliubo Amerikon 
sugriž, ir priverstas bus iš
duoti atskaitas, nes buvu
sieji kliubo nariai yra pasi
ryžę kreiptis teisman, ir 
sustabdyt sauvaliavimą val
dybos.

Tuom tarp-gi nieko kito 
nepasilieka, kaip laukti su- 
šrižtant Chicagon p. Jono 
Kulio.

Vienok visuomenei žinoti
na, kad Kupiškėnų Kultū
ros Draugija yra visai skir
tingas dalykas ir nieko ben
dro neturi su buvusiu Ku
piškėnų Bendru Kliubu 
Amerikoje, kuris buvo po 
vadovyste p. Jono Kulio.

D r. A. L. G Vaičiūnas.

Liga Nuo Dulkių 
Įkvėpavimo

įkvėpimas dulkių sudaro svar
bų industriališką pavojų šioje 
šalyje. Titnagžemė “silica” yra 
didžiausia skriaudėja. Beveik 
pusė miliono žmonių Suv. Vals
tijose išstatyti tam pavojui jų 
užsiėmimuose. Tarpe tų yra 
angliakasiai, akmens ir smil
čių darbininkai, darbininkai lie- 
jinyčiose, stiklo fabrikuose, 
puodinyčiose ir percelėno ir 
emaliaus išdirbystės darbinin
kai. Mūsų kasdien vartojami 
daiktai, kaip muilas, dantų va
lytojai, parvos, trąšos, fonogra
fo rekordai, ir akiniai turi tit- 
nagžemės.

Dalelės dulkių įsigauna į plau
čius ir susilpnina plaučius džio
vai. Ottawa apskrityje, O.klaho- 
mos valstijoje, kur yra svar
bios švino ir cinko kasyklos, 
— mirties rata nuo džiovos 
1930 m. buvo 241.3 del kiek
vieno 100,000 gyventojų, kuo
met visoje valstijoje rata buvo 
tik 39.9 del 100,000 gyventojų.

Kuomet “silicosis” užpuola 
žmogų, visų pirmiausia jis kva
po negali atgauti, labai sunku 
kvėpuoti, ir jo noras dirbti vis 
menkėja. Tai nėr pavojinga, 
bet tas tik atidaro kelią kom
plikuotiems užkrėtimams, kurie 
gali vesti prie mirties. Džiova 
paprasčiausia liga užpulti “si
licosis” sergantį, po ja seka 
plaučių uždegimas, influenza ir 
bronchitis. Išgydymas, kuris iš- 
tarpintų plaučių randų mazge
lius arba kuris atgaivintų pa
žeistą lymfatišką sudyną, nėr 
žinomas, sako Dr. Leroy U. 
Gardiner straipsnyje “Interna
tional Clinics”.

Asbesto dulkės irgi veda 
prie ligų, šitas mineralas turi 
daug industriališkų naudų ir 
nuo 1930 m. “asbestosis” yra 
kompensuojama liga, kitais žo
džiais, ta liga užsikrėtęs darbi
ninkas gali prašyti kompensa
cijos. Ar veda prie džiovos, 
nėr tikrai žinoma.

Baisūs dulkių šturmai vaka
ruose išgąsdino žmones, nes jei
gu jos pilnos ligų, tai miestai 
būtų buvę išnaikinti. Bet pa
bandymai parodė, kad tos dul
kės neturėjo patologiškų bakte
rijų.

F. L. I. S.

Paterson, N. J.

sako, kad aš šalpos negaliu 
gauti, kad jeigu noriu, tai ga
liu gauti į kempes. Taip ir pri
siėjo važiuoti į tas kempes, 
r Prieš kalėdas tą vakarą, kū-| 
čiose, sulipome į busą apie 20 ; 
žmonių, tų, kurie prisidėjo prie 
išbudavojimo puikiausių mies
tų, namų, gelžkelių, o dabar 
jau nereikalingi turčiams. Va
žiuojame, kelias kalnuotas, bet 
vežėjas leidžia po 50 mylių į 
valandą. Pasiekėm vietą. Vi
sus perrašė, mūsų skarmalus 

“perleido per karštą garą.
Viršininkas nuvedė mus į 

kazermę, davė lovų numerius, 
perskaitė patvarkymus, kurie 
yra verstini. Namas didelis, 
be padailinimų, žmonių yra 
apie 300, kurie Maksim Gor
kio piešiami “Ant Dugno” vi

ešuomenės. Visi kalbasi apie 
kalėdas.

Ant rytojaus davė valgyti 
kalakutą, viskas iš karto eina 
gerai. Vakare išdalino lape
lius su “šventomis” dainomis, 
po vakarienei sustatė kėdės, 
vienas monelninkas pradėjo 
Rainuoti ir ragino kitus dai
nuoti. Seni padeda, bet jau
nuoliai nedainuoja, erzina pa
ti dainų vadą. Ant rytojaus 
tuos jaunuolius išvijo iš kem- Prezidentas Rooseveltas sako prakalbą laike atidarymo 74-to Kongreso. Nors jis savo prakalboje* pasmerkė 

plutokratiją, bet taip pat prižadėjo stambiam bizniui mažiau taksų.

Philadelphia, Pa.
Sausio 20 d., pirmadienį, 

7:30 vai. vakare, 735 Fair
mount Ave., bus svarbios pra-

Sausio 7 dieną čia įvyko 
masinis susirinkimas prieš ka
rą ir fašizmą. Jį rengė Ame
rikos Lyga Kovai Prieš Karą 
ir Fašizmą ir buvo labai gerų 
kalbėtojų. Publikos buvo pil
na Carpenters svetainė.

Kalbėjo George Baldenzi, 
prezidentas federacijos dažy
tojų ir **finišerių” unijos. Jis 
nurodinėjo, kad Mussolinio • 
agentai ir Amerikoje apgaudi
nėja italus darbininkus, vilio
dami iš jų sunkiai uždirbtus 
centus, neva del Raudonojo 
Kryžiaus, bet tikrumoje tai 
ginklams. Jis šaukė darbi
ninkus aiškinti tą visui ita- -* 
lams darbininkams, kad jie 
neduotų nei cento Mussolinio 
karo reikalams.

Antras kalbėjo Rodgers 
Baldwin, narys Amerikos Ci
vilių Teisių. Unijos, kviesda
mas visus kovoti prieš karą ir 
fašizmą, ragino neiti į fašis
tų parengimus ir tt.

Trečias kalbėjo Luigi Anto- . d 
nini. Jis savo prakalbą pasa
kė italų kalboj.

Ketvirtas kalbėjo Rabbi • 
Goldstein apie abelną viso pa- • 
šaulio situaciją, karo pavojų, 
fašizmo žiaurumą, darbininkų 
vargus. Jis aiškino, kad Mor- 
ganai ir jiems panašūs Ame
riką į pereitą karą įtraukė, 
jie to ir dabar nori, nes iš to 
susikrauna sau milionus.

Taigi prakalbos buvo sėk
mingos ir skaitlingos.

Į Amerikos Trečią Kongre- 
są Prieš Karą ir Fašizmą se- • r H 
karnos mūsų organizacijos pri- 
sidėjo prie delegatų pasiunti- 
mo: LDS 123 kuopa su $6; 
ALDLD 84 kp. su $6; LDD 1 ... 
kuopa su $6; LNP Kliubas su ...... 
$6; Jaunuolių kuopa su $3 ir 
S. ir D. Pašalpinė Draugystė 
su $6. Delegatu pasiųstas __
jaunuolis J. Bingelis. Jis Pa- ./ 
tersono darbininkams yra ži
nomas, kaipo gabus ir drąsus. • - 
Jis drąsiai kovojo H. W. 
Hains įstaigoje prie laikraščio, 
ten vadovavo darbininkų 
streiką, skaudžiai buvo su
muštas gengsterių, kad net Ii- 
goninėje turėjo gulėti. Dauge
lis manė, kad jaunas kovoto- -y 
jas mirs. Bet jis pasveiko ir J 
vėl drąsiai stoja į kovą už 
darbininkų klasės reikalus. 
Dabar jis dirba prie “Printers 
Voice”. Gabus jaunuolis.

Pas mus mirė keli lietuviai. S.-z 
Nelabai senai mirė J. Gecia- ’ j | 
vičius ir J. Senkauskas. J. VĮ 
Senkauskas buvęs laisvas • - 
žmogus ir geras platintojas 
“Laisvės”, kelis kartus gavęs 
dovanas laike vajų, čerkaus- 
kienė nusinuodijo pati save, 
del nežinomų priežasčių. Da
bar sunkiai serga Jonas Ka
minskas. Atrodo, kad šiuom , i j•<O>. |1

kartu daug lietuvių mirė.
Greitoje ateityje įvyks ma- • / , (1 

sinis lietuvių mitingas užpro-
kalbos, kalbės drg. Guoba, testavimui prieš Hitlerio kėsi-
Kanados “Darbininkų žodžio” 
atstovas. Jis kalbės apie Ka
nados lietuvių darbininkų, gy
venimą ir sąlygas, kuriose ten 
randasi lietuviai darbininkai.
Su Kanados lietuvių darbinin- 

i kų gyvenimu labai svarbu su- 
1 sipažinti. Tad visi dalyvauki- 
i te kuo skaitlingiausia.

Sausio 18 d. bus balius Gi
rard Manor Hall, 911 W. Gi
rard Ave. Rengia ALDLD 
kuopos ir Lyros Choras. Tai 
bus pirmas tokis didelis pa
rengimas visų organizacijų. 
Kiekviena kuopa savo koloni
joj lenktyniuoja pardavinėjime 
tikietukų. Kaip girdėti, tai tu
ri neblogas pasekmes. Frank- 
fordiečiai yra pasiryžę neap
sileisti nei vienai kolonijai. 
Tad, visi dalyvaukite, turėsi
te progą linksmai praleisti lai
ką.

Reporteris.

j nimąsi ant Lietuvos nepri- 
. gulmybės ir reikalavimui Lie
tuvoje demokratinių laisvių 
jos gyventojams. Prie šio pa
rengimo prisidėjo sekamos or
ganizacijos: LDS 123 kp., 
ALDLD 84 kuopa, LDD 1 
kuopa S. ir D. Pašalpinė 
Draugystė, SLA 101 kuopa ir 
Lietuvių Piliečių Neprigulmin- 
gas Pašalpinis Kliubas. šios 
penkios organizacijos išrinko 
po du atstovus tam darbui. 
Gera pradžia. Buvo at
sišaukta ir prie katalikų Šv. 
Kazimiero organizacijos, bet 
kai kas ji dar neprisidėjo, 
nors sako tūli nariai už tai 
diskusavo. Gal būti ateityje 
ir jie supras tą taip svarbų 
reikalą ir bendrai su mumis 
stos.

Vabalas.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

V0
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Great Neck, N. Y Scranton, Pa

Darbinijn|<ai Pradėjo Bruzdėti prieš Uždėtą Naštą; 
Smetonoj Valdžia Siunčia Produktus Italijai del Vedi
mo Karo prieš Ethiopiją, o Lietuvoj Brangina Pragy
venimą; Visai Užgniaužė žodžio ir Spaudos Laisvę.

Pirmadienis, Sausio JL3; 1936*Puslapis Ketvirtas

Du Nauji Lietuvos 
Fašistų Įstatymai

visiems darbo žmopęms apsun
kinti ir padaryt negalimu laik
raštį leisti—įrašė' įstatyman 
punktą, kad laikraščio redakto
rius turi būti baigęs augštąjį 
mokslą.

Šis punktas vienas iš drako- 
niškiausių užsmaugimų.

Jei provincijos antifašistinės 
grupės kas savaimę galėdavo su
rasti naują redaktorių, vietoj 
areštuoto pastatyti—tai su aug- 
štuoju mokslu besurasi gerai jei 
vieną, du, o ko gero—nė vieno.

Ypač bus sunku rev. darbi-

rašė prie ALDLD 39 kuopoj 
tai Antanas Senelis. Narių vi- 
so dalyvavo 30. Buvo skaity
tas iš ALDLD C K laiškas, 
kas del vienybės tarpe
D ir LDD. 24 nariai balsavo^./ 
už vienybę, o 6 susilaikė. Su
silaikiusieji nesakė priežasčių. 
Bet vis vien tas parodo, kad 
ir Scrantono draugai nori grei
tos vienybės. Lauksime, ką 
Scrantono draugai iš LDD pa
sakys tuom klausimu.

.♦

Po susirinkimo kalbėjo drg.^ 
M. Guoba. Jis nėra profesio- 
nalis kalbėtojas, bet gerai nu
piešė Kanados darbininkų ko
vas, “Darbininkų žodžio” ro
lę tose kovose, atsiek-imus ben
dro fronto reikale ir tt. Buvo 
renkamos aukos “Darbininkų 
žodžio” linotypo nupirkimui. 
Surinkta keli doleriai, tais bus 
kanadiečiams parama nuo^ 
mūs.

valątybinį, ekonopiinį ar techni
kinį ąparatą. O tarnybos ke
liu fašistams nepaprastai leng
va ne tik kontroliuoti, bet ir 
terorizuoti. Atminkim, kad 
pastaruoju metu puolimas ant 
opozicinių organizacijų eina ne
tik socialdemokratus ir liaudi
ninkus uždarinėjant, bet įstaty
mais verčia net privačių kope- 
ratyvų tarnautojus, vadovybes 
ir tt. stoti į fašistų partiją, bei 
kitas jų organizacijas. Belieka 
laisvųjų profesijų inteligentija, 
kurios tarpe labai daug šunsnu
kių, labai daug karjeristų, pa
taikūnų, bet labai mažai liau
dies draugų.

Taigi, atsistoja nepaprastu 
smarkumu revoliuciniam avan
gardui klausimas—apie kovą už 
inteligentą.

Tačiau ir šiuo įstatymu fašis
tai neužgniauš antifašistiniam 
judėjimui žodžio galutinai. Nes 
tų įstatymų taikymas priklau
sys tiktai nuo to, kiek stipriai 
bendras antifašistinis

Sausio 5 d. pas mus įvyko 
kelių vietinių organizacijų 
bendrai rengtos masinės pra
kalbos Lietuvos gynimo klau
simu. Buvo kviesti visų srovių 
kalbėtojai, tačiaus pribuvo, tik 
dd. L. Prūseika ir D. M. šo- 
1 omskas. Nuo kitų kalbėtojų 
negauta nei atsakymai į pa
kvietimą. Ant šių prakalbi) 
publikos suėjo pilna Soben- 
kos svetainė, visokių įsitikini
mų žmonių.

Prieš atidarant prakalbas 
pirmiausia Choras Pirmyn 
žvainiai sudainavo keletą dai
nelių. Po to sekė prakalbos. 
Pirmutiniu kalbėtojom buvo 
d. šolomskas. Jis kalbėjo apie 
pasaulinę situaciją. Ypač Am
erikos padėtį ryškiai apibrė
žė, įrodinėdamas, kad šioj 

j šalyj darbininkų gyvenimas
liaudiesejna blogyn; nepaisant, kad 

frontas pajėgs tokiems ir pa- j valdžia steigia darbo projek-

ALDLD 39 kuopos susirin
kimas atsibuvo 5 dieną sausio. 
Jis buvo tris kartus “Laisvėje” 
garsintas. Sekretorius sakė, 
kad daugelį narių dar ir at
virutėmis šaukė.

šis susirinkimas turėjo būti 
visiems labai svarbus: viena, 
kuopos metinis susirinkimas, 
rinkimas viršininkų, o antra 
buvo garsinta, kad bus iš Ka
nados draugas. Taigi vis vien, 
buvo susirinkę nemažai pasi
klausyt svečio. Lankėsi drg. 
M. Guoba.

Baigus augštuosius mokslus 
inteligentijos dalis, kuri eina su 
proletariatu, daugumoj yra jau 
ne sykį perėję policijos arešti
nes, persekioti, kalėjime laiky
ti. Taigi, jie laikraščio leidi
mui negaus leidimo. O ta da
lis, kuri naujai ateina ir polici
jai dar nežinoma—dar tėra ne
skaitlinga ir vieną 
įkišus, kitą negreit 
viena.

Antra, 
augštąjį 
šistiniai,

Išrinkta kuopos valdyba 
1936 metams. Organizatorium 
—D. Praleika, finansų sekre
torium J. Gluogsnis, iždinin
ku—Ig. Klevinskas, susisieki
mų sekretorium—P. Pabalis, 
knygas peržiūrėti išrinkta J. 
Gluogsnis, D. Pabalis ir St. 
Šonas; korė spondentais—D. 
Praleika ir St. šonas.

Vienas naujas narys prisi-

kalėjimai!
berasi. Tai

D. K. Praleika,
ALDLD Koresp

baigusiųjųDauguma 
mokslą nusiteikę fa- 
arba bent nepalankūs 

darbininkijai—taigi, dirva ver
bavimui nedėkingai sunki.

Trečia—dauguma įtraukti į Kaunas - 19 - XII.

našiems įstatymams nulaužti 
ragus.

O šiam dalykui daug padės 
ir slapta spauda.

Bedarbis.

tus, vienok milionus bedarbių 
nepatenkina ir tt.

Drg. L. Prūseika kalbėjo 
vien tik apie Lietuvos dabar
tinę situaciją, apie Hitlerio 
rengimąsi užgrobt Klaipėdos 
kraštą ir atskirti nuo Lietu
vos. Bet kad apginti Klaipėdą 
ir visą Lietuvą nuo Vokietijos 
įsiveržimo, Lietuvos žmonėms 
reikia daugiau laisvės ir ben
drų demokratinių teisių šalies 
tvarkyme. Tik tada bus visų 
bendras frontas už Lietuvos 

: apgynimą.
Pertraukoje buvo renkamos 

aukos padengimui šių prakal
bų išlaidų. Po 25 centus auka
vo : J. Chalkis, J. Kupčinskas, 
Vizdžiunas, F.
K. Sauseris, Ad. Lukosevičia, 
F. Marcinkevičia
Anderson, Minkus, Kutkus. Su 

. mažesnėmis aukomis viso su-

DIDELIS NUPIGINTAS
* *■ * F <

Dviejų dolerių vertės knygfl
Dabar gausite už $1.25*'

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus:

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras RaškiąuČiaii 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mžneido 

vėl bus pilna kainą.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. KARKUS, 

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

viršvalandžius

mm
Griškevičia,

<t> Painters and Carpenters(28c),

prašome
<t>

<♦>

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Guo-

13 ir

ir 16

SUNDAY WORKER

Antrašas

Mi.estasjau prisiuntė $1.69..6Q au- 
ir 33 naujus skaitytojus, 
graži parama!

Naujienas”. 1927 m. 
terorizavo ir radikalų 
“Darbo žemaitis” ligi

Po to—tuos du 
taip “deržimor- 

Iš darbininkų, 
dideles šeimas,

nisterį ir švietimo

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ran
kiotų, yestųvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su .naujau
siais įtaisymais. Keturios boliij 

alleys.
KAINOS PąiĘINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8847

SUNDAY WORKER 
50 East 13th Street, 
New York, N. Y.

Vardas

Drg. J. Brogą Neįleido į J. V. Jo Vieton 
Važinėja drg. M. Guoba

Jau prieš kakie laiko fašistų 
valdžia įvedė naują darbo pa- 
jamą mokesčio įstatymą.

Ypač vienas to įstatymo 
punktas aštriai palietė darbi
ninkiją. Sulig naujuoju įstaty
mu, iš darbininką, uždirbančią, 
100 'litą į mėnesį—išplėšiami į 
fašistų valdžios iždą—2 litai 
kas mėnesį.

Nuo naujojo įstatymo įvedi
mo jau praėjo kiek laiko. Aiš
ku, prasidėjus pirmiesiems 
dviejų litų ištraukimams—dar
bininkai subruzdo. Visose įmo
nėse prasidėjo kivirčiai su sam
dytojais ir buhalteriais del at
lupamų valdžios naudai iš men
kučių darbininkų algų—2-jų li
tų. šis apiplėšimas sujungė 

, ’ darbininkus, kad net jaunalie- 
tuvės ir šaulės prie fabrikų bu- 

»tų verkdamos protestavo:
—Parūpo jums išplėšti ir pa

skutinius mūsų centus! Plėši- 
,. kai!

Iš uždarbio, kurį moka dar
bininkams už
(už darbą virš 8 vai.), mokes
čiu inspekcija išskaito dvigu-

* bą nuošimtį. Taip kad darbi
ninkai išdirbą normalią savai-

i tę ir kelioliką viršvalandžią — 
uždarbio tegaudavo tik už nor- 

'y" malią savaitę, o visą viršvalan
džių uždarbį pasisavindavo mo
kesčių inspekcija. Kai kuriuose

* trjkotažo fabrikuose ir konfek- 
- cionuose darbininkės atsisakė

dirbti viršvalandžius—pareikš
damos fabrikantams, kad ne
nori viršvalandžių dirbti veltui.

Po truputį bruzdėjimas įga
vo masinę ir organizuotą for
mą. Prasidėjo darbininkų tar
pe tarimąsis, pasitarimai vienų 
fabrikų su kitais.

Nelegalios profesinės sąjun
gos (legalių beveik nėra) neil
gai trukus pradėjo šaukti strei
kuoti ir pasipriešinti naujam 
plėšimo įstatymui. Be to, šį 
streiką siejo su valstiečių kova, 
kaip solidarumo pareiškimą.

Platesnis streikas neįvyko, 
kadangi jo paruošimas nebuvo 
plačiai pravestas—ištisi fabri
kai iki pat streiko dienos nie
ko nežinojo. Kaikur priėmė 
protesto rezoliucijas, kaikur i 
šiaip pareikštas nepasitenkini
mas.

Klaida, kad profsąjungos dar 
prieš įstatymo pakeitimą nesi
ėmė akcijos.

Bet ir šitoks sąjūdis apsvi
lino fašistų nagus: pajuto ma
sinį nepasitenkinimą ir organi
zuotą sąjūdį. 
Jitu jau nebe 
diškai” išlupa, 
kurie išlaiko 
padavus inspektoriui pranešimą 
•—ėmė nebeišskaityt tų dvie
jų litų. Bet tomis dalinėmis 
“lengvatomis” darbininkų kovos 

Tjįe nesustabdys, nes norėdami
* šiek tiek įsiteikti tebebruzdan-
* tiems valstiečiams—fašistų kai- 
*'hų tvarkytojai kaikuriems vals- 
ZLtięčių produktams pakėlė kai
mas. Be to plačiai kaime var- 
Ztojapių fabrikatų ir kolonialių 
riekių kainas provįncijose nu- 
Zfyušė, o tų pačių prekių, kaip 
XJibalo ir kt., kainas Kaune ir

miestuose pakėlė.
** Paskutiniu laiku Lietuva ‘są- 
Siriingai” vykdydama Tautų Są
jungos sankcijas prieš Italiją— 
!5>as luto “vežti traukiniais ir 
Sari laiviais į Italiją taukus ir 
^rulvęv. Taukai staiga nuo 

pakilo ligi. 2 litų ir dau- 
giąu kilogramui, o bulvės nuo 
480,c. ar 2 litų, ligi 250c. ir iki 
3-jų litų.

O šiuos produktus kaip tik 
daugiausia vartoja fabrikų dar
bininkai. Tokiu būdu—pragy
venimas brangsta, o algas ka- 

•poja. Taigi, apie viduržiemį
* tenka laukti pakylant naujai 
. fabrikų darbininkų ir ypač be-

darbių kovos. Ypač katastro
fiška bedarbių padėtis. Net tie, 
kurie gavo darbo viešuose dar
buose, kaip prie naujo strate
ginio gelžkelio statybos, ąžuo- 
lyne-parke, ar gatves grįsti—į 
dieną uždirba 3 litus 20c., ir iš
viso tedirba į savaitę keturias 
dienas, vadinas savaitinis už
darbis: 12 litų 80 c., o iš to dar 
išskaito į ligonių kasą.
Antrasis Įstatymas—Tai 

Spaudos Įstatymas
Protarpiais revoliucinė dar

bininkija ar inteligentija, pa
sinaudodama momentu, išleis
davo vieną kitą savo laikraščių 
numerį, kaip pav. “žaibą” liet, 
kalba, žydų laikraščių ir tt. ži
noma, juos fašistai tuojaus su- 
konfiskuodavo, uždarydavo, o 
redaktorius — į kalėjimą. Bet 
nežiūrint į nieką, vienas kitas 
laikraščio tūkstantis nuplauk
davo į mases.

Be to kitos įvairios opozicinės 
grupės, kaip liaudininkai, liau
dininkų jaunimas, socialdemo
kratai leisdavo savo organus,
kurie taip pat neilgą amžių te-j Amerikos Suvienytų Valsti- 
turėdavo, bet skaitytojų apie jų Imigracijos viršininkai ne- 
save sugrupuodavo.

Paprastai—sulig senuoju cen
zūros įstatymu — laikraščius 
uždarinėdavo karo komendan
tai, įkišdavo redaktorius į ka
lėjimus ir galas. Bet energin
gesnės grupės, kaip pav. Telšių 
liaudininkai, netekę vieno re
daktoriaus ir laikraštį uždrau
dus eiti vienu vardu—pastaty
davo kitą redaktorių ir laikraš
tį leisdavo toliau, keisdami net 
kas savaitę laikraščio vardą. 
Taip kurį laiką fašistai novijo 
“Šiaulių 
Taip jie 
laikraštį 
šiol.

Kad ir tuos likučius pabaigti 
smaugti, naujasis fašistų įsta
tymas padidino konfiskuotoją ir 
uždarinėtoją skaičią, prie senų 
pridėjo dar: vidaus reikalų mi- 

ministerį. 
Švietimo ministeris, radęs net 
kalbos klaidų, turi teisę, per 
vidaus reikalų ministerį, laik- 

i raštį uždaryti.
Naujuoju įstatymu—pats lai

kraščių likimas ir redaktorių 
apšnipinėjimas sutelktas į vi
daus reikalų ministeriją. Leidi
mą laikraštį leisti beduoda tik
tai vidaus reikalą ministeris.

Seniau opozicinė spauda, ap
sigynimui nuo visiško laikraš
čio sužlugdymo, turėdavo du re
daktorių — vieną, tikrąj į-fakti- 
nąjį redaktorių, o kitą—atsako- 
mingąjį redaktorių, kurio pro
fesija buvo kalėjime sėdėti. 
Taigi ir šitai progai panaudot 
buržuazinius įstatymus fašistai { 
užsmaugė gerklę. Į naują įsta
tymą fašistai įrašė—paaiškė
jus, kad laikraštį redaguoja ne 
pats redaktorius, laikraštis už
daromas.

Sušnipinėjimui, kokie asme
nys bei grupės remia laikraštį 
materialiai—kad ir tuos rėmė
jus terorizuoti—naujasis įsta
tymas vidaus reikalą, ministe
rial duoda teisę kontroliuoti 
laikraščio pajamą šaltinius.

Seniau konfiskuojant ar už
darinėjant laikraščius—fašis
tams susidarydavo šiokių tokių 
politinės reikšmės keblumų— 
leidėjai skųsdavo teismui, pa
rašydavo vidaus ir užsienio 
spauda. Taigi, kad išvengti bet 
kokių keblumų—jie užkirto ke
lią visai nepageidaujamiems 
liaudies laikraščiam gimt, ir ta
da nereikės jų uždarinėt. Taigi, 
į naują įstatymą netik įrašė, 
kad tebus leidžiami gyvuot tik 
tokie spausdiniai, kurie ugdą 
valstybinę ir tautinę mintį (su
prask : kurie giria fašizmą), 
bet kad iš viso darbininkijai ir

leido įvažiuoti į Suvienytas 
Valstijas d. Brogai ir iš Buf
falo grąžino atgal. Grįžus J. 
Brogai, jo vieton tuojaus pa
siųstas dr. M. Guoba, Kana
dos Veikiančio Komiteto na
rys ir buvęs delegatu “Pasau
liniame” Lietuvių Kongrese, 
Kaune, nuo Kanados lietuvių, 
pereitą vasarą.

Atsiprašome draugus ame
rikiečius, kurie jau buvote pa
skelbę, kad nuvyksta drg. 
Broga, bet nuvyko kitas. Tas 
įvyko ne iš mūsų kaltės.

Prašome draugus ir draugi
jas duoti kooperacijos drg. M. 
Guobai jo maršrute. Tikimės, 
kad amerikiečiai padėsite ka
nadiečiams įsigyti raidžių ren
kamą ir liejamą mašiną.

Sulig ALDLD Centro Sek
retoriaus drg. D. M. šolomsko 
išdirbto maršruto, drg. M. 
Guoba lankysis sekančiose 
vietose:

Iki sausio 12 d. turėjo įvykt 
prakalbos: Rę.chestery, Bing- 
hamtone, Scranton, Wilkes- 
Barre, Shanandoah, Miners
ville ir Eastone.

Jeigu vietiniai draugai ne
pasikeitė dienų maršrutui, 
kaip buvo paskirstyta Centro 
Sekretoriaus, tai drg. M. 
ba lankysis:
Brooklyn, N. Y., sausio

’ 14 dienomis.
Newark, N. J., sausio 15
Elizabeth, sausio 17 ir 18 dd. 
Philadelphia, Pa., sausio 19 

iki 22 d.
Baltimore, Md., sausio 23 ir 24 
Waterbury, Conn., sausio 25 
Hartford, Conn., sausio 26 d. 
New Britain, Conn, sausio 27 
Massachusetts valst. sausio 28- 

iki 31 d.
Brooklyn, N. Y., vasario 1 ir 2 
Schenectady, N. Y., vas. 3 d.
Jau Gavome Nemažai Aukų ir 
Naujų Skaitytojų Iš Vidurinių 

Valstijų.
Dar neturime žinių, kaip se

kasi maršrutas drg. M. Guo
bai rytinėse valstijose, bet iš 
vidurinių valstijų drg. A. Mor- 
kis jau turi gražių pasekmių. 
Jis rašo, kad amerikiečiai vi
sur gražiai priima ir remia. 
Dabar drg. Morkis jau Chica
go j.

Iš atlankytų miestų: Akro- 
ne, Youngstown, Clevelande, 
Detroite, Saginaw, Muskegan 
ir Grand Rapids, drg. A. Mor
kis 
kų 
Tai

Tikimės, kad chicagiečiai 
irgi neatsisakys paremti. Ten 
turime vieną gerą drg., kuri 
stovi pirmaeilių mūsų udar- 
ninkų eilėj, tai drg. J. Ske- 
berdytę, kuri prisiuntė 40 nau
jų skaitytojų “Darbininkų žo
džiui,”

Miestuos, kur mūsų draugai 
negalės atsilankyti, 
vietinių draugų bei 
apsitarti, kuom
padėti kanadiečiams 
mašiną del mūsų laikraščio.
Sėkmingas “Darbininkų Žo

džio” Vajus Kanadoje
Kanadoje vajų jau užbaigė

me su gruodžio 31 d. Kvotą 
turėjome $2000 ir 300 naujų 
skaitytojų, o sukėlėme $3000 
ir 400 naujų skaitytojų. Tai 
iš to galite spręsti, draugai 
ąmeriįki.ečiai, kaip Kanados 
lietuviai pasirįžusiai veikia. 
Tačiau m a šina kainuoja 
$4000, taigi t ū k stantinės 
mums trūksta. Prašome ame
rikiečius, padėti mums tą 
spragą užpildyti.

“Darbininkų žodžio” 
Administracija.

draugijų ' rinkta $9.23. Bendrų Prakal- 
galėtumėt Į bu Komitetas visiems aukavu- 

įsigyti į siems taria ačiū !
Po prakalbų iš publikos bu

vo statyti klausimai į kuriuos 
kalbėtojai atsakinėjo. Kadan
gi iš publikos buvo paklausi
mai statyti L. Prūseikai apie 
Butkaus-Stilsono suareštavimą | 
ir skleidžiamą abejojimą, ar 
tik kas iš pozicijos arba opo
zicijos, tautininkų ar katalikų 
nebus įskundę valdžiai Butkų, 
tai L. Prūseika atsakė, jog 
nėra mažiausios abejonės, kad 
minėtos organizacijos nėra 
įskundę. Bet jei koks gaivalas 
ir būtų padaręs tą išdavystę, 
tas neturi nieko bendro su mi- 
nėtom organizacijom.

Senai pas mus buvo tokia 
įvairių pažiūrų publika susi
rinkusi į prakalbas. Tas reiš
kia, kad išeiviai lietuviai, ne
paisant skirtingų pažiūrų ir 
įsitikinimų, visi bendrai susi
rūpinę Lietuvos gynimo klau
simu. Užtai ant toliaus rei
kėtų čia sudaryti dai’ stipres
nį visų esančių- organizacijų 
bendrą frontą, Lietuvos apgy
nimui nuo Hitlerio puolimų, už 
gavimą Lietuvos žmonėm de
mokratinių laisvių ir teisę sta
tyti savus atstovus ir tt.

F. Kl-ton.

• Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 
A. BALČIŪNAS

321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 1-6901

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTIS

VISADA ATDARA
DIENĄ IR NAKTĮ

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 5Oc. dieną ir naktį, bile laiku.
SPECIALĖS KAINOS PER SAVAITŲ

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

tik vyram. Moterim nebus.

VYKŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 

sekmadieniais

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
Šeštadieniais it 

atdara dieną ir 
ir naktj.

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

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

Sunday Worker
Pagelbekit darbininkiškam judėjimui skleist populiarišką darbi
ninkų |dąsės laikraštį tarpe tų darbipinkų, kurie dar neskaito jo.

Tai yra laikraštis, kuris užintere- 
suos jūsų sūnus ir dukteris, nežiū
rint, kaip jauni ar seni jie būtų.

Kalbindami užsirašyt Sunday Worker, pasakykit, kas jame yra 
rašoma... Sportas, žinios ir knygų peržvalgos; judžiai ir teat
ras; daileraščiai ir komikos, moterų skyrius, cross-word puzzles; 
4 lapai su paveikslais ir vėliausios Amerikos ir pasaulio žinios.

UŽSIRAŠYKITE 
šiandien

Metams ----------- $2.0.0
Pusei nietų-------- $1.25

Man. ir Bronx
Metams ----------- $2.50
Atskiros kopijos k. 5c.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, .

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St,
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San Francisco, Calif PRANEŠIMAI IŠ KITUR

153 kuopa laikytame susirin
kime apkalbant darbininkiš
kus reikalus vienbalsiai nuta
rė gerą dalį pelno paaukoti 
ir paskirstė sekamai: Trečiam

WORCESTER, MASS.
Moterų ALDLD 155 kp. susirinki

mas įvyks antradienį, 14 d. sausio, 
8 vai. vakare, 29 Endicott St. Visos 
draugės malonėkite dalyvauti, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvarg- 
tyt.

BAYONNE, N. J.
| Progresyviai jaunuoliai rengia

Puslapis PenktaB 
===========

bendrai, stot ir kovot už savo rei
kalavimus. šiame susirinkime bus 
diskusuojama sutartis vienybės AL 
DLD su LDD, turėsime balsuoti UŽ 
ar prieš. Ateikite visi ir mes tuos 
visus nesusipratimus ir keblumus 
išdikusuosime.

Org. V. Marinas.
(9-10)

San Francisco ALDLD;
153 kuopa su Oaklando kuo-'
pa lapkričio 16 dieną turė j o'prakalbas " draugui J. Orman, kuris 
bendrai parengę šokių vakarė- nesenoj grįžo iš Sovietų Sąjungos. 
Ii Vnknrpliq hnvn npnnnrnc- Prakalbos ivYks antradienį, 14 d. ij. vaxareiis ouvo nepapras sausj0( y Vt vakare, io w. 22nd st. 
tas ir davė gero pelno— Įžanga 10c. Programą išpildys jau- 
$67.35. Oaklando kuopa, kai-nuolių Stygų orkestrą; jaunuolių te- 

, t „ t-M !atrinė grupė sulos trumpą dramą.PO Savo dalį, gavo $36.o0, O Ą Višniauskas sudainuos solo. Tad 
Sail Francisco kuopai liko kviečiam visus atsilankyti ir išgirst 
$30.85 centai. Gruodžio 25 d. programą ir pasiklausyt ką jaunuo

lis Ormanas turės mums pasakyt.
Kviečia Rengėjai.

(10-11)

Pirmadienis, Sausio 13,1936
M ■ '■r—■***« .......

ŠALIN JUNGTINU) VAISTUI) AUGŠČ1AUSI0 
TEISMO SAUVALIĄ!

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Ponas prezidente, žmonės apie tamstą spręs ne pagal tamstos 

skambius žodžius, bet pagal tamstos darbus.”

Ką Darytų Farmerių-Darbininkų Valdžia
Komunistų Partijos Centro Komitetas, sako, kad jeigu Ameri

koj būtų farmerių-darbininkų valdžia, jinai tuojaus atmestų ža
lingus žmonėms Augščiausio Teismo patvarkymus; tokia val
džia siųstų miliciją ne streikams laužyti, bet streikieriams nuo 
skebų apginti; ji sutrumpintų darbo valandas ir pakeltų darbi
ninkams algas. Farmerių-Darbininkų valdžia parūpintų žmo
nišką pašalpą kiekvienam bedarbiui, nusenusiam bei nesvei
kam darbininkui ir farmeriui; ji išmokėtų buvusiems kareiviams 
bonus .kaštais bankininkų, trustų ir bilionierių; jinai remtų tik 
tikrąsias darbo unijas, o panaikintų kompaniškas unijeles. To
kia valdžia kaip reikiant paremtų smulkiuosius ir vidutinius 
farmerius. šalies iždo nepriteklius .jinai papildytų taksais, iš
renkamais iš turčių.

Tuos bilionus dolerių, kurie dabar yra eikvojami imperialisti
niam ginklavimuisi, Farmerių-Darbininkų valdžia panaudotų 
žmonių apšvietai ir gerovei. Ji panaikintų negrų lynčiavimus 
ir terorą prieš darbininkus abelnai. Ji suteiktų negrams visa
me kame lygias teises su baltaisiais.

O žingsnis linkui tokios valdžios tai yra sudarymas galingos 
masinės Farmerių-Darbo Partijos.

Išstokime Bendru Frontu!
Komunistų Partija šaukia Amerikos Darbo Federacijos ir So

cialistų Partijos vadus ir narius, farmerių organizacijas ir vi
sus darbo žmones rengti masinius bendro fronto susirinkimus 
ir demonstracijas su tokiais reikalavimais:

“ŠALIES KONGRESAS IR PREZIDENTAS TURI ATMEST 
AUGŠČIAUSIO TEISMO PASISAVINTĄ GALIĄ, IDANT JIS 
NEGALĖTŲ APŠAUKT ĮSTATYMUS PRIEŠINGAIS KONS
TITUCIJAI.

“IŠMEST Iš VIETŲ TEISĖJUS, KURIE UŽGROBIA DEMO
KRATINES ŽMONIŲ TEISES.

“TAIP PATAISYT ŠALIES KONSTITUCIJĄ, KAD BŪTŲ 
UŽDRAUSTA AUGŠČIAUSIAM TEISMUI SKELBTI ĮSTATY
MUS PRIEŠINGAIS KONSTITUCIJAI.”

Amerikos Komunistų Partijos vardu atsišaukimą pasirašo jos 
Centro Komiteto pirmininkas drg. WILLIAM Z. FOSTER ir ge- 
neralis sekretorius drg. EARL BROWDER.

Pardavimas Kelį Ap- 
gavingy “Gyduolių” 

Sustabdytas
Chemikališka kompanija, 

turėdama savo biznio vietą 
Tennessee valstijoje, aną 
dieną buvo nubausta ant 
$1,250 federaliame teisme, 
ir įsakymas išduotas su
stabdyti pardavimą šitų ap- 
gavingai paženklintų pro
duktų.

Šita kompanija pardavė 
net 16 mosčių, viduriams 
gyduolių ir kosmetiškų vai
stų ir visi peržengė Fede
ral Food and Drugs Aktą.

Šitos mostys: “Liberty 
Liniment,” “A Pain Killer” 
ir “Cly-Tono Pain Killer” 
ant bonkos pranešė, kad gy
dė reumatizmą, dantų skau
dėjimą, skaudančius pečius į 
ir skaudančius ir ištinusius 
kūno sąnarius. Bet tas vis
kas rasta neteisinga.

Keturi “tonikai” ir buvo 
ant sąrašo apgavingai pa
ženklintų produktų. Vienas 
gydė moteriškas ligas, kitas 
pilvo, kraujo, kepenų ir in
kstų ligas, neturėjo jokios 
vertės. Kiti produktai bu
vo “gylėms ir nervams” gy
duolės, “atgaivinimo” piliu
lės, odos vaistai, “sveikatos 
laxatives” ir daržovių mui
las visokiems odos išbėri
mams, ir t.t.

Kitas federalis teismas 
nubaudė kompaniją New 
Yorke, kuri per paštą par
davė gyduoles iš žolių, ta 
kompanija pranešė, kad gy-

»

John Baker.

pradėjus LICENSES

dėsiant į

ĮVAIRUMAI E. Vita.

ESTONIJOS FAŠISTAI!1 cmi
A A O A nTTAT ^CT/TAAA” 584 L

SU

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. BallasAr Nori Žinoti?

(BIELIAUSKAS)

van-

išsi
neš

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Iš-
ir

ną.
Arbata surinkta prieš lietų

(10-11) 
Komisija.

Lietuvos žval- 
ir

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

Fin. Sekr. D. Lukienė.
(9-10)

pasiekė Europos.
Dvišakė pypkė yra Pirmoji 

Pypkės Forma.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kuopos moterų susirin-

tabago. Tai buvo dvišakis 
vamzdis, kurio apatinėje an
goje smilko lapai, o viršuti-

reikalus rūpinsimės, reikia sykiu,

ir prieš 
gerai, 
sumaišius

sename krašte,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

MORDEN
Brooklyn, N. Y.

Chinijos “porter” (nešioto-

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Lietuvos Aidas” 
apie Sto- 
Smetonos

MARTIN RATII.IE
Avenue, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

to sell beer, at retail under Section 75 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

SQUERI
Brooklyn, N. Y.

Ritiniu- 
tabako lapus 

ir vidurinės 
Bet šiau-

taukuota, tai pamazgok 
amonija.

Visokios žymės geriau 
ima, jei tuojau valysi,

ilgiau lauksi, tuo sunkiau 
išimti.

turi
noje ir^taboką atgabeno į savyje daugiau vandens, negu

herbą inebriens, atseit svaigi- jas), turi nunešti 300 svarų 
nančia žole. Tik daug vėliau, arbatos šešias mylias per die
ta žolė imta vadinti taboka.1 
Dabartinis tabokos botaniškas 
pavadinimas herbą nicotina'—geresnė, negu surinktą po
kilęs nuo prancūzo žan Nikot, lietui.
kuris buvo pasiuntiniu Lisabo-. Tomaitė (pamidoras) 
noip ir^taBoka atgabeno i

Iš karpetos geriausia išima 
pienas, o jei pamazgojus su 
pienu da vis žymė yra, tai 
apipilk su “cornmeal” ir lai-

•>

Voldemarininkas Stosiunas 
Žvalgybininkas ir Vagis

“Laisvė” 1935 m.* lapkričio sunkiųjų darbų kalėjime. Iš- 
5 dienos numeryj rašo apie ėjus iš kalėjimo Stosiuno kar- 
voldemarininką Stosiuną Au-'jera, kaip matyt, nepasibaigė, 
gusta, kuris spalių 12 d. buvo'Jis pasidaro Hitlerio agentu 
areštuotas Kaune, kaip Vo- ir už Hitlerio markes stengias 
kietijos šnipas. “Lietuvos Ai-'suruošti Voldemarui pabėgi- 
das”, iš kur šią žinią paėmė 
ir “Laisvė”, nemaža faktų 
apie Stosiuną sąmoningai pa
slėpė.

Stosiunas Augustas ištikrų- 
jų buvo ir tebėra aršus vol
demarininkas, buvęs Smetonos 
ir Voldemaro įkurtos teroris
tinės “Geležinio Vilko” orga
nizacijos narys. Tuo pat metu 
Stosiunas buvo aktyvus Lietu
vos žvalgybos bendradarbis. 
Betarnaudamas 
gyboj Stosiunas apsivogė 
1932-33 metais sėdėjo Kauno

mą iš kalėjimo.
Smetonos 

ne be pagrindo tyli 
siuno tarnavimą
žvalgyboj ir apie jo vagystes. 
“Lietuvos Aidui 
daugiau teisybės rašyti, gali 
iškilti aikštėn ne tik Stosiu
no Augusto, o ir šimtų Stosiu- 
nų, patogiai prisiglaudusių 
kriminalinės policijos rūmuo
se, juodi darbeliai.

An. Ramutis. 
XII-17-1935.

kur mokslininkai tūkstantme
čiuose kapuose rado pypkių 
ir akmenyse iškaltų figūrų su 
pypkėmis.

Kokiu būdu indijonai suma
nė tabaką rūkyti, to nežino
ma. Bet manoma, kad jie 
bedėdami į laužus sausus la
pus užuodė savotišką kvapą, 
kuris juos svaigino ir jiems 
patiko. Tokiu būdu jie ėmė 
į save dirbtiniu būdu traukti 
tų lapų dūmus.
Indijonai tabaką naudojo ne

Tik Kaip Pramogą, Bet ir 
Kaip Vaistą.

Pav. Hispaniolos saloje ta
bakas buvo naudojamas kaip 
universalus vaistas nuo įvai
rių ligų. Tam tikruose na
miukuose, prileistuose tabako 
dūmų, uždarydavo ligonis net 
ištisai dienai, kad tas dūmais 
gydytųsi. Be to po nosimi pa
dėdavo indą su smilkstančia 
tabaka ir tol rūkydavo, kol 
sergantį išpildavo prakaitas.

Ano meto ispanų liudijimu, 
“baisių” vaizdų jiems tekda
vę matyti. Nuogi, raudona ir 
visaip išgražinta oda, plikai 
nukirpta galva, su ilga kasa 
užpakalyje, indijonai vaikš
čiojo pūsdami dūmus ne tik 
pro burną ir nosį, bet ir pro 
kiaurus žandus, kuriuos indė
nai dažnai prasidurdavo. žo
džiu, tokio indijono visa gal
va būdavo apsupta dūmų. 
Karštai tikintiems ispanams 
atrodė, kad šie žmonės iš pat 
pragaro dugno atsikraustę. 
Vėliau jau, pažinę tabaką, 
jie indijonus praminė “smilks
tančiais demonais”, 
kais susuktus 
rūkė visi pietų ir 
Amerikos indijonai. 
rėš Amerikos indijonai tepa
žino tik pypkę. Jie turėjo 
darbines, paradines ir “taikos duoles pagamintos kaip ga- 
pypke s”, šios pastarosios minamos 
atstojo dabartines mūsų tai- taipgi pardavė knygas apie 
kos sutartis, šitokia yra ta- dietą ir kaip ligas namie iš- 
bako istorija. Jei Amerika'

. nebūtų surasta iki šiol—mes 
nežinotume kas yra tabakas.

Amerikos Kongresui prieš Ka- kimas įvyks seredoj, sausio 15, 7:30 
„ v. , Ivakaro, 376 Broadway.rą ir Rasizmą aukavo su pa-; šiame susirinkime turėsim apkal-

SVeikinimu—$3.00; “Laisvės”.beti daug svarbių dalykų, taipgi pra- 
preso išmokėjimui —$3.00 ; dėsime praktikuoti valgių gaminimo 
..... „ . . m n mm mokyklą. Todėl visos drauges būti-AgltaciJOS Fondui $3.00 ; naj dalyvaukite ir atsiveskite savo

“Laisvės” 25 m. jubilėjaus pa-'pažįstamas ir drauges, nes dabar yra 
minėjimui $3; Lietuvos polit-'ALDLD vaJus už £avim{l nau^ na’ 
kaliniam $3.50 (153 kuopa,nų‘ 
pasipirko visą knygelę štam
pų) ; drg. Kapsuko Fondui— 
$3.00; Kanados “Darbininkų 
žodžio” preso nupirkimui — 
$3.00 ir pirko 10 egzemplio-

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. metinis susirinki

mas įvyks pirmadienį, 13 d. sausio, 
rių UŽ $1.00 Septinto Kongre- 7:30 vai. vakare, 775 Bank St.
so rezoliucijų. Taipgi pasiun-i YjsĮ nariai. dalyvaukite, nes tai

T. . c • • J • . . metinis susirinkimas. Mes draugaitem Lietuvos ministerių atsi- niekados nelaimėsim kovų jeigu vi- 
Šaukimo rezoliuciją į nurody- si atsiskyrę būsime, tiktai apie savo 
tas įstaigas.

ALDLD 153 kuopa narių
skaičiumi mažesnė, bet dau- Sergančių Vyrų ir Moterų

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Kaip Išimt Rašalą iš Audeklo
Visokių būdų yra išėmimui 

rašalo iš audeklo, bet gerai 
išimt, kad visai nebūtų žymės, 
labai sunku.

gydyti.
Šita firma plačiai garsi

no pakietus visokių žolių ir 
uogų, ir sakė, kad tai gydo 
inkstų ligas, kraujo tekėji
mą, žaizdas ir gangrinuo- 
tas votis. Žmogus, kuris ve
dė šitą biznį per paštą, pri
pažino teisme, kad paženk
linimo ženkleliai neturėjo 
jokio pamato.

giau negu* dvigubai prisidėjo 
prie darbininkiško judėjimo 
parėmimo, negu kad kadai 
pirmiau. Tas parodo, kad tarp 
mūsų sąmoningas supratimas 
laipsniškai kyla-gerėja. Prie 
pasekmingo pasisekimo pa-' 
rengimo daugiausia kredito 
priklauso del John King. Iš 
lietuvių jis daug kam ypatiš- 
kai pagelbėjo ir jo pasirody
mas parengimuose visados,su
kelia daug entuziazmo-drau- 
giškumo, kas duoda gerų pa
sekmių. Kita iš eilės, tai drau
gė Valiuliutė, ji visados šir
dingai už dvi moteris dirba. 
Taipgi Štas, Adomėlis, Michell 
nuo darbo niekados neatsisa
ko. Nuo Oaklando kuopos dir
bo Karosienė, Mugienienė, 
Jankauskas, R a dienė - Soba- 
lienė. Jų darbai patys už sa
ve kalba.

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

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn. N. Y.

kunigai, profesionalai, kapi
talistai, dvarininkai ir kiti 
ponai. ' ___

Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos 
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 
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

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

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

Užpylus pieno ant dėmės, 
reikia laikyt ilgai, per dieną 
ar dvi—kolei parunda, tuomet 
reikia vėl uždėt šviežio—ir 
dėmė išnyksta.

Kerosinas irgi išima, jeigu 
užpili tuojau, pirm 
vandenį.

Lemonu suvilgius 
saulę palaikius, irgi

Garstyčių miltelių
su vandeniu ir aptepus ant 
spalvuoto audeklo reikia pa
laikyt per dieną, paskiau iš
plauti su vandeniu.

Raudoną rašalą geriausiai 
išima amonija, sumaišius su 
vandeniu.

Kokioje Pasaulio Dalyje vadin0 ritiniukus su- i, • j n- • •• n i • • ko ir rūkė tik švenčių metų. Atsirado Pirmieji Pypkonai Namieje naudojo kitokį ins- 
• 1492 metų, spalių 11, nak-' trumentą, Jaipogi’ vadinamą 

tj, mėnuliui šviečiant, po 48 
dienų, plaukimo, Kolumbo jū
rininkai pamatė žemę Gva- ngS ^yį angos buvo įkišamos 
najani salą. Kitą dieną Ko- tiesiog į nosį ir tokiu būdu 
lumbas išlipo į salą dešinėje įtraukiami dūmai, šis rūky- kyk 24 valandas. Po to su Be
laikydamas kardą, o kairėje mo būdas, kurį ir dabar dau- pečių iššukuok ir jei atrodo 
Kastilijos vėliavą ir salą pa-• gelis indijonų tebevartoja, ne
vadino San Salvadoru. Is
panai pamatė daug nuos
tabių dalykų, bet vienas daik
tas juos ne tik stebino, bet 
ir baugino. Jie pamatė rau
donomis odomis žmones, iš 
kurių bumų ir nosių rūko dū
mai. Bet netrukus šį “ste
buklą” ispanai išaiškino. Pa
sirodė, zkad iš raudonodžių 
burnų einą dūmai buvo kilę 
iš susuktų sausų lapų rutuliu
kų. Stebėdamiesi ispanai žiū
rėjo i čiabuvius, kaip jie pa
sigardžiuodami traukia dū
mus, juos praryja ir paskiau 
vėl išpučia. Jie tada stebė-

kuo
Pirmas žinias apie ją šutei- bus 

kė Erenut Fray Romano Pane, 
kuris lydėjo Kolumbą antroje 
jo kelionėje. Jis pirmu syk 
lotyniškai pavadino tabago

’ • U * V KJ V fj KJ . V VV*

jos ir nenujautė, kaip jų ai-1 Prancūziją. Tabokos tėvynė pienas.
— ----- pavergs tie'yra Amerikos indijonų tautos,1 Seleris turi daugiau

teisingiau tabako tėvyne rei- dens, negu “watermelon.”
Pirmos karvės pradėta au-

nius paveiks ir
sausi lapai” ir tie dūmai._
Indijonai žolių, kurias jie kia laikyti vidurinę Ameriką,

ginti Amerikoj ne del pieno, 
bet del odų ir mėsos.

Anglijoj pirm 17 šimtmečio 
būdavo paprotys, kad ženo- 
ta pora turi valgyt iš vieno 
bliūdo.

Japonai savo ryžių pyragus 
užlaiko ilgai sumerkę į švie
žią vandenį.

ŽADA DUOT ‘‘SEIMĄ
HELSINFORS. — Dabar

tinė diktatoriška Estonijos 
valdžia žada vasario 23 d. 
paskelbti seimo atstovų rū
mo rinkimus. Būsią renka
ma 80 atstovų. “Augštesnį- 
jį” seimo rūmą, senatą, su
darys iš 40 narių pati val
džia. Į senatą bus skiriami

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10397 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
109—-5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

109—5 th

NOTICE 
A 10401

tho 
584 
County of Kingtk to 

remises.
VICTOR

584 Lafayette Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9194 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
3010 Avenue I), 
County of Kings, 
premises.

ELI 
3010 Avenue I),

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5356 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control I,aw at 
1409 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAN-HER DELICATESSEN & 
RESTAURANT, INC.

1409 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarą 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašom* 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1161 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7--661
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w NAUJOJE VIETOJE

tegali su-

rūpi

įvyko 
Draugi-

pamokos
Hali. Da-

pen- 
vie-

buvo 
“Sai- 

Pit” ir

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

PAJIEŠKOHMAI
Pajieškau Antano ir Povilo Bu- 

džinskų. Atsiliepkite sekamu antra
šu: Victoras čėkauskas, Bartolome 
Mitre 300, Buenos Aires,' Rep. Ar- 

(9-10)

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpo 12th ir 13th Sis., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 11-1 ; 5-8 ; Sekmai!.: 11 -1 ilieną
Tel.: Algonquin 4-8294

pasi- 
Centralinės Kuopos 
rezultatais. Mes norė- 

atsikreipti į tuos 
darbininkus, kurie

kai pamatys, kokių priemonių 
griebiasi tie, kurie nori sulai
kyt LDD nuo vienybės su ALD 
LD.

Lapelis

Drauge! 
pėtnyčią, sausio 10, 

Naujosios
grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
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

Puslapis Seifas EAISV1 Pirmadienis, Sausio 18,1936

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
LDD (Sklokos) Centralinė Kuopa Už Vienybę, 

Atmetė Labai Nešvarią Butkiniu Agitaciją
Pereitą penktadienį 

Lietuvių Darbininkų 
jos (Sklokos) centralinės (7) 
kuopos svarbus susirinkimas. 
Kiek teko patirti, susirinkime 
buvo labai smarkiai vėl disku- 
suotas vienybės klausimas ir 
rinkta delegatai į nacionalį 
LDD suvažiavimą ir į apskri
čio konferenciją. Visur laimė
jo darbininkų vienybės šali
ninkai. Rinkimų rezultatai 
yra tokie: į nacionalį suvažia
vimą išrinkta vienybės šalinin
kai P r ū s e i k a, Paukštienė, 
Kuodis, Kreivėnas ir Mika
lauskienė, ir Butkaus pasekė
jas Jankauskas. Į apskričio 
konferenciją irgi išrinkta 
ki vienybės šalininkai ir 
nas Butkaus pasekėjas.

Visi, kuriems tikrai
darbininkų klasės reikalai ir 
mūsų spėkų vienybė, 
džiaugs 
rinkimų 
tumėme 
draugus
taip aštriai šioj kuopoj nusis
tatę prieš vienybę. Draugai, 
jūs darote klaidą. Jūs esate 
sukurstyti Lovestono grupės 
žmonių ir nematote, kur jus 
veda peršama jums tolimesnė 
kova prieš komunistų judėji
mą. Rimtai pagalvokite ir per
sitikrinsite, kad darbininkų 
galybė yra jų vienybėje.

Dar vienas dalykas svarbu 
atžymėti. Mums į rankas pa
kliuvo Lovestono šalininkų ir 
vienybės priešininkų lapelis, 
išsiuntinėtas LDD 7 Kuopos 
nariams. Tai toks bjaurus, 
toks nešvarus tas lapelis, kad 

-net- baisu pamislyti, kur tie 
žmoTfės (lapelio autoriai) yra 
atsidūrę, čia tą lapelį paduo
dame ištisai. Tegul darbinin-

Gerb.
Šią 

7:30 vai. vakare 
Gadynes” patalpoj, įvyks LD
D 7 kp. susirinkimas. Jūs 
drauge, privalote atsilankyt, 
nes, kiek tenka girdėt, tūli 
Bimbos agentai vėl ruošiasi 
šturmuoti už bimbišką vieny
bę. Ypatingai jie dabar tikisi 
pasinaudoti drg. Butkaus ne
laime, nes jie mano, kad da
bar galėsią lengviau apgauti 
LDD narius ir viską atiduoti 
savo kontraktoriams—centra- 
biuriams. Todėl mes, kurie ne
norim tokios “vienybės”, o į 
laikomės teisybės ir stojam už] 
LDD ir “Naujosios Gadynės” 
išlaikymą, turime būt susirin
kime ir vienbalsiai pasiprie
šinti tiems “agitatoriams,” ku
rie siūlo mums atsižadėt opo
zicijos ir pult į veidmainiško 
bimbizmo žabangas!

“Naujoji Gadynė” ir LDD 
gali gyvuoti be Bimbos ir be 
jojo agentų! Ateikite ir dar 
sykį pasakykime, jog demora- 
lizatoriams opozicijoj ne vie
ta !

Draugiškai,
7 Kp. Narys.

Ragina Protestuot Prieš 
Maišto Bilius

Žymūs Direktoriai Ruošia 
Milžinišką Vaidinimą 

Lenino Minėjimui

Įdomios Prakalbos Brookly
no Lietuviams Darbininkams 

Ir Profesionalams

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- 

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

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

Mes tikime, kad visi Sklo- 
kos žmonės, kurie yra švarūs 
ir sąžiniški, šitą provokatoriš
ką agitaciją vienybės prieši
ninkų atmes su pasipiktinimu 
ir dar karščiau kovos už vie
nybės pravedimą.

Būsiantieji Lenino mirties 
minėjimo mitinge pirmadienį, 
20 sausio parsineš puikius 
įspūdžius. Ne tik kad jie iš
girs apie reikšmę Lenino mok- 
sklo, bet jie pamatys puikiau
si vaidinimą, kokį tik pakilęs 
revoliucinis menas 
teikti.

Tam vaidinimui 
laikomos Germania
lyvauja virš du šimtu geriau- 

'sios rūšies proletarinių artistų 
—aktorių ir šokėjų. Diriguoja 
keturi žymūs plačiai žinomi 
meno srityje direktoriai—Ma
ra Tartar, Charles Friedman, 
Irving Gordon ir Bill Matons.

Miss Tartar ką tik sugrįžo . 
iš Maskvos, kur ji beveik du] 
metus studijavo prie pasauli-1 

' niai garsaus direktoriaus 
i yerhold. Be abejo, ji daug 
1 prisidės prie pagerinimo vai-j 
dinimo technikos.

Gordon vadovybėje 
sulošti garsūs veikalai 
lors of Cataro,” “Black 
“Weep for the Virgins.” 
Friedmanas dabar yra Theat
re Unijos vaidinimų vedėju. 
Tad bus ko pažiūrėti šio ma
sinio vaidinimo.

Mitingas įvyks didžiojoj 
Madison Sq. Garden svetainėj. 
Įžanga 35, 55 ir 83 centai. Ti- 
kietai dabai* gaunami visuose 
darbininkų knygynuose, 
tetų įsigyti iš anksto, kol 
galima gauti ir yra iš ko 
sirinkti.

Brooklyno ir Apielinkės 
Lietuvių Bendro Veikimo Ko
mitetas rengia prakalbas 16 
sausio, 7 :30 vakaro, “Laisvės” 
svetainėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Kaip jau esate pastebėję 
dienraštyje “Laisvėj”, Cleve
land, Ohio, įvyko kongresas 
už taiką—prieš karą ir fašiz
mą. Tame kongrese dalyvavo 
ir mūsų komiteto siųstas dele
gatas, d. J. Siurba. Taipgi R. 
Mizara buvo siųstas nuo kitų 
organizacijų. J. Siurba jau su
grįžo. R. Mizara sugrįš iki 
mūsų prakalbų. Jiedu abu yra 
gabūs kalbėtojai, tad išduos) 

į gerą raportą apie tai, kas dė- 
i josi ir kas dabar bus veikiama 
i prieš kara ir fašizmą—tuodu Me-' , v. .‘ . vdu žiauriausiu žmonijos prie
šu ir kultūros naikintoju.

Draugams lietuviams darbi
ninkams, profesionalams ir 
kitiems bus žingeidi! ir svar
bu išgirst tokį raportą. Kon
grese dalyvavo daug lietuvių 
delegatų iš visų Jungtinių Val
stijų ir Kanados. Lietuviai de
legatai turėjo savo sesiją. 
Kongrese buvo svarstomas ir 
Lietuvos neprigulmybės klau
simas. Draugai J. Siurba ir R. 
Mizara plačiai paaiškins, ką 
svarstė lietuviai delegatai sa
vo sesijoj ir ką tarė kongresas 
Lietuvos neprigulmybės klau
simu. Tad visiems svarbu iš
girsti.

Ver- 
dar

• pa-

Apgulos Stovis Gelbėjo

Rep.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(ŠALINSKAS)

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

LWUV£M
GERIAUSIA DUONA

\SCHOLES BAKING
532 Grand St, Brooklyn

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

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

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Komitetas.

PAIN-EXPELLER
Nuo 

Neuralgiškų

Harlemo bedarbių delegaci
ja, skaičiuje 25, atėjo šalpos 
biuran 308 W. 133rd St. ir ne
žiūrint policijos bauginimų ir 
stumdymų atsisakė išeit, kol 

i rei
kalingoms šeimynoms. Dele
gacija išbuvo biure 36 valan
das, bet laimėjo reikalavimus. 
Viršininkai suteikė Mrs. Wil
liams su vaikais ekstra čekį 
savaitės pragyvenimui. še
šiem kitiem gavo drabužių 
davimo korteles ir prižadėji
mą, kad visi kiti greit bus ap
rūpinti.

i siumuymų aisisaKe iseic,
Dr. Condon Paspruko Pietų nebus suteikti drabužiai

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

Tol. StaRg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

HUDSON COAL
Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos

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

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

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

Amerikon

Nuteisė Bedarbių Vadų
(10-12)

*

Tat

■ Unijos Rūpinasi Menu kovoti prieš nuteisimą.si

Girdėjo Lenino Balsą

Brooklyno Bosų Rūpesčiai
Tel. Stagg 2-2996

Elektristų Streikas
ir brangus dokumen- Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
1811

Patarnavimas

Klauskite
BEN DUBIN

šeštadienį, da- 
Dubinsky ir J. 

unijos viršininkai, 
meno įtaka gauna 
ir senose unijose.

Huguenot, S. L, sudegė pa
mestinukų prieglauda. Minyš- 
koms pavyko 25 vaikus išvesti 
laiku.

depart- 
dirbėjų 
kalėj i-

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.

-• Komunistų Partijos New 
Yorko Distrikto organizato
rius d. Amteris pasiuntė tele
gramas

Sekr. P. Renken.
(9-10)

MIRĖ 
žilius, 17 metų,Milė

Lexington Ave., New York., 
mirė sausio 10 d. Laidos sau
sio 14 d., Kalvarijos kapinėse.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, sausio 13 d., 7:30 
vai. vakare. Neprigulmingo Kliubo 
kambariuose, 269 Front St. Visi na- ! 
riai būkite laiku, nes po susirinki
mui turėsime diskusijas temoje: “Ką 
Duoda Fašizmas Darbininkų Kla
sei?”

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.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt

šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrus mergina bei 

moteris dirbt prie lengvo namų dar- 
į bo, ir padėt prie valgio taisymo. Bus 
duodama atskiras kambarys, gera 
užmokestis. Turi turėt patyrimo raš
tą nuo kitų. Atsišaukite į saldainių 
krautuvę sekamu antrašu: Mrs. 
Bergman, 571 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y.

HYMAN BERGER
‘ SAVININKAS

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

i ------- i
• Whiskey A Bltndi 

sr*Aicrr watum-
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INgersoll 2-6761 Nllt

License 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.

A

Vyriausias Lindberghų vai
ko pagrobimo byloje liudinin
kas Dr. John F. Condon (Jaf- 

------ 1 k o n gresmanams šie) laivu Santa Rita išplau- 
Ąękstein, Bloom ir Sirovich, | kė Pietų Amerikon, kur ža- 
taipgi senatoriui Wagner. Jie dąs pasilikti gal metus laiko, 
raginami kovoti prieš Tyd- 
Ings-McCormack ir Kramer 
maišto bilius. Amter nurodo, 
kad tie biliai naikina žodžio 
ir spaudos laisvę. Jie leidžia 
klėsti namus ir mitingų vie
tas, neva apsaugojimui armi- 
jos ir laivyno interesų. Sulyg 
jų bile kritikas karo 
mehto ar amunicijos 
gali: būti patupdytas 
man.

Ta skandalinga byla įgriso 
daugeliui iš jos dalyvių. Buvu
si vaiko auklė Betty Gow se
nai apsigyveno Europoj. Ne
senai išvyko Lindberghai ir jų 
uošvė Mrs. Morrow. Dabar pa
spruko Dr. Condon.

Kas liečia Condoną, ant jo 
daroma nauji užmetimai. Tū- (Ra]ėjimo. Jis apkaltintas

Nicholas Casado, Harlem 
Bedarbių Tarybos organizato
rius tapo nuteistas 30 dienų 

_________ ....___,J “už
las lig šiol misteriškas asmuo, puolime” p0 to, kaip policija 
J. J. Faulkner, šiomis dieno- užpuolė ir sumušė jį už vedi- 
mis parašė apie^Condoną se- bedarbių delegacijos šal

pos stotin 227 E. 102nd St.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Int. Ladies Garment Work
ers Unija atidaro nuosavą sce
nos studijavimo mokyklą 106 
W. 39th St., N. Y. Atidarymo 
cereihonijose, 
lyvavo D.
Hochman, 
Proletarinio 
pripažinimą

Unijistai elektros darbinin- 
O kai paskelbė streiką federa

lism bildinge prie Foley 
Square. Jie žada laikytis tol, 
kol New Yorko Telefonų 
Kompanija susitars su unija, s
• Elektristai ką tik laimėjo 
sutarti su švietimo Taryba. 
Dešimtyje mokyklos namų šv. 
Taryba sutiko samdyti tik uni- 
jistus Int. Brotherhood of 
Electrical Workers Lokalo 

7^ 3-čio narius.

karnai: Imkit Condono žo- p0S stotin 227 E. 102nd St. 
džius su žiupsniu druskos. Jis Bedarbių Taryba organizuoja- 
turi priežastis.” Ar tie užme
timai pamatuoti, kol kas ne
aišku, nes jie ateina iš miste
riško “Faulkner,” kurio var
du buvo padėta bankan $2,- 
980 vaiko išpirkimo pinigų.

Brooklyno Chamber of Com
merce išsiuntinėjo visiems 
samdytojams laiškus, sulyg 
kurių įmatoma, kad bosai 
ruošiasi per savo vaizbos bu
tą (Chamber of Commerce) 
jieškoti prieglaudos J. V. 
Augščiausiam Teisme prieš 
unijas. Jie tuo reikalu krei
pėsi į N. Y. valstijos apelia
cijų teismą, bet 10 gruodžio 
jame pralaimėjo del techniš
kumų. Jie ypatingai skundžia
si organizavimu darbininkų 
pertuose.

žydai darbininkai surengė 
Lenino minėjimui mitingą, kur 
Robert Minor ir M. Olgin kal
bėjo temoje: “Leninas ir žy
dai.” Mitingan atgabenta už- 

' rekorduota Lenino prakalba 
prieš pogromus, pasakyta 
1919 metais, kada provokato
riai bandė iššaukti pogromus 
prieš žydus Sovietų Sąjungoj. 
Įdomus 
tas.

Izidorius Matonis, 50 metų, 
72 Columbia St., mirė sausio 
10 d. Laidos sausio 13 d., šv. 
Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Newarke po numeriu 

498-500 Ferry St. geras biznis. Per 
daug metų išdirbtas, yra karčiama, 
restaurantas ir 14 fomišiuotų 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 pirkinį, gera pro
ga tam, kuris nori eiti į biznį. Vi
suomet galite matyt arba šaukite: 
Mitchell, 2-9356.

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

(7-9)

SKAITYKIT IR PL A TIN 
KIT “LAISVĘ”

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems, 
šaukite dieną ar naktį.

Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė.

LN'1 'MasHAb NO h IRS rdh 50 Yf 0.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 25c
KIRPIMAS "

SKUTIMAS | gC
Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
88 Park Row, oppo.lt* City Hall 

NEW YORK. N. Y.
Room 405-8-7

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo




