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Prigėrė 34 Jūrininkai

Prezidentą Roosevelt?

Žuvo 3 Italą Lakūnai

O

Italija faktinai jau pri-

i

jas, 52 metų amžiaus.

'' b

KOMPANIJŲ SKUNDAS 
PRIEŠ VALDŽIOS BIZNĮ

WASHINGTON.— Kelios 
elektros kompanijos užvedė

DIDELĖ PAŽANGA PRA
MONĖJ IR KULTŪROJ

ASMARA. Eritrea. — Į 
kalno šoną ties Asmara su
sikūlė bombinis italu lėktu
vas ir užsimušė visi trys la
kūnai.

Keista, bet judomųjų paveik
slų artistų labai mažai yra se
nų. Man rodosi, jie didžiumoj j 
miršta gan jauni. Kame prie-1 
žastis? Ar tik ji nebus tame, 
kad labai daug jų ne visai nor- 
mališkai gyvena.

New York— Sausio 13 d. uždarė balsavimų vietą. Čia

Drg. Mažeika pažadėjo nuo
latos rašinėti “Laisvei” trumpų 
žinučių iš Clevelando. Tai ir 
gerai! Per tam tikrą laikotar
pį iš čia žinių mūsų dienraštyj 
buvo labai mažai.

Bostono draugai gerai sukru
to.

PASAULINIO KARO VE
TERANAMS “BONDSAI”

Drg. Maženskas yra pasiren
gęs laimėti LDS vajuj pirmą 
dovaną. Jau arti 20 naujų na
rių jis yra gavęs. Na, o vajaus 
pabaiga dar toli! Jis gerai ma
no apie monteliškį d. A. Baro
ną, kuris ten smarkiai darbuo
jasi Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo naudai. Tiesa, Ma
ženskas ir dirba!

TOKIO, Sausio 12 d.—Ja
ponijos imperialistų dien
raštis “Nichi Nichi” džiau-
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ja stengiasi bendradar-

KRISLAI
Clevelande.
Gilbert ir Bryant’čiūte.
Prisieis Daug Rašyti.
Drg. Maženskas Veikia.
Clevelando žinios.
Fašistukai Nusigandę.

Rašo /v. M.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart 

Sekmadienių

Darbminkai Vitų Salių 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsito 

Pasauli!

šie žodžiai rašomi Clevelando 
viešajam kyngyne. šiame mies
te tenka man išbūti istisa sa- 
-vaitė—ilgiau, negu kada nors. 
Apie mūsų veikimą šičia dar 
teks? platokai pakalbėti pačioje

i“.X“""" AMERIKA NEGALINTI
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Kai tik čion pribuvau, 
niau nerašyti spaudai nei 
džio, iki sugrįšiu New Yorkan.! 
Bet kur tu žmogus iškęsi! Ku-I 
rią dieną neparašai nieko, tai! 
jautiesi esąs ne visai normališ- 
ku. Tokis jau laikraštininko 
likimas!

ma
žo-

SULAIKYTI ALIEJAUS
IŠVEŽIMU ITALIJAI

Gaila Jono Gilberto, dar la
biau, žinoma, 
Bryant’čiūtės, 
Reedo našlės. Tuojau po John! 
Reedo mirties jinai, atsimenu, 
parašė labai puikų eilėraštį, pa
aukotą jam. Jis tilpo, berods, 
žurnale “Dial” ar kuriam kitam. 
Abu mirusieji buvo talentingi 
žmonės. Bryant’čiūte buvo lai
mingesnė už Gilbertą, nes jinai 
savo akimis matė Sovietų Są
jungos žmones budavojant nau- Perdaug Amerikos kapi- 
ją visuomenę. j ta]as turi pe]nų kariškos

prekybos, kad tokie politi
kieriai kaip sen. Nye norė
tų šį biznį sustabdyti.

WASHINGTON. — Sena
to užsieniu santikiu komisi
jos pirmininkas senatorius 
Nye sausio 12 d. pasakė, 
kad Jungtinės Valstijos “ne
galėsiančios” praplatint sa-

gaila LuizosjV0 bešališkumą (neutralu- 
buvusi Johno|mą) laike kar(; Italijos su 

j Ethiopija taip, kad uždraust 
išvežimus aliejaus, gazolino 
ir kitų karo medžiagų Itali
jai. Toks uždraudimas tai, 
girdi, savaimi būtų bešališ
kumo ‘laužymas,” ir Italija 
tuo jaus pradėtų skųstis, kad 
Amerika nebėra bešališka.

Apie Trečiąjį Prieš Karą ir 
Fašizmą Kongresą pradėsiu ra
šyti “Laisvėje,” kuomet sugrį
šiu Brooklynan. O rašyti apie 
jį yra .ko! Tai buvo pati di
džiausia Amerikos žmonių de
monstracija prieš karą ir fašiz
mą, kokią iki šiol matėme. Be 
abejo, tai tik pradžia. Pama-1 
tysime, kokis bus Ketvirtasis i 
Kongresas!

Reikalauja Pensijų Ex- 
Kareivių Šeimynom
WASHINGTON. — Ame

rikonų Legionas ir Ameri
kos Užsieninių Karų Vete
ranų Organizacija reikalau
ja, kad Jungtinių Valstijų 
kongresas nutartu mokėti 
pensijas taipgi našlėms bei 
našlaičiams tų buvusių kar
eivių, kurie mirė ne del ka
riškų priežasčių.

Iš pasišnekėjimų su tais, ku
rie žino padėtį apie vietinius 
SLA reikalus, yra aišku, kad 
vietiniai fašistukai labai nusi
gandę. Jie mato Rastenio ir 
Ko. pralaimėjimą. Jiems bus 
labai nesmagu, kuomet “jų mie
ste” jiems bus užduotas skau
dus smūgis SLA seime sekančią 
vasarą.

Tačiaus, reikia pastebėti, kad 
pažangieji šičia nemoka sudary
ti tvirto fronto. Reikalinga kuo 
tampriausia vienybe tų visų 
SLA narių, kurie yra nusistatę 
prieš fašizmą!

Hitlerininkai Panaikino
1,000 Laikraščių

BERLYNAS. — Apskait- 
liuojama, jog nuo Hitlerio
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v.. . !os įsi£alejin}o Vokie- nOma, kad daugelis ex-ka- 
tijoj jau liko panaikinta ar- reivių nesiskubins ju iškei- 
ba su nazių spauda “sulie- sti, o pasilaikys bondsus del 
ta” virš 1,000 laikraščių, ku- jų nuošimčių, 
riuosjeido katalikai, žydai 
bei kiti žmonės, kurie bent 
kame nesutiko su Hitlerio 
politika. Nuo 1932 m. skai
čius per paštą kasmet iš
siuntinėjamų 1 a i k r a š č ių 
Vokietijoj nupuolė 200,000,- 
000 kopijų.

Lietūs tai Didysis Italy Priešas Etiopijoj; EIW0PAIOUM įSovietai per Šiuos 
Išrausti Keliai; Gręsia Ligos TARpKALN£SEIšrausti Keliai; Gręsia Ligos

ADDIS ABABA.—Anks
tyvi “mažieji” lietūs nuolat 
pila sriovėmis, kaip ameri
konai sako, “paklodėmis.” 
Jie prasidėjo naujų metų iš
vakarėse ir dar nesiliauja. 
Lietus išrausė daugelį nu
tiestų kelių šiaurinėj Ethio- 
Pijoj-

Potviniai, kilę iš tų lietų, 
žymia dalim privertė italus 
pasitraukti iš kalnuotos 
Tembien srities, šiaurių ir 
vakarų šonuose nuo Makale.

Buvo pranešta, kad ethio
pai jau atsiėmę Makale iš 
italų, nors pranešimas dar 
iki šiol nepatvirtintas. Už
sieniniai tėmytojai, tačiaus, 
spėja, kad italams gal teks 
pasitraukt atgal iki Ado- 
wos ir Adigrato šiaurėj ir 
iki Ualual pietuose.

Vadinami “mažieji” lietūs 
paprastai tęsiasi 6 iki 8 sa
vaičių. Šiemet jie prasidėjo

anksčiau negu bet kada nuo 
1930 metų. Ethiopų bažny
čios suruošė tam tyčia pa
maldas padėkoti dievui už 
šią malonę prieš italus.

Didieji lietįs normaliai 
prasideda gegužės bei birže
lio mėnesį. O per vieną tik 
valandą tokie lietūs padaro 
nepervažiuojamais net ge
riausius kelius Addis Ababa 
apygardose.

O jau nuo dabartinių 
“mažųjų” lietų pasidarė ne
išbrendamos klampynės ir 
pasklido maliarijos drugio 
liga tarp italų, ypač pieti
niame fronte.

Ethiopai sako, kad italai 
jau apleido Gorahai fiestą 
pietuose. Raudonojo Kry
žiaus darbuotojai praneša, 
kad italai dar palike nedi
delę savo sargybą tame mie
ste; tačiaus ethiopai galėtų 
nesunkiai išmušt tuos sar
gybinius iš Gorahai.

ADDIS ABABA. — Ketu
ri italų belaisviai Dessye pa
pasakojo N. Y. Times’o ko
respondentui G. L. Steer’ui 
sausio 12 d., kaip ethiopai 
išžudė 1,600 italų pėstinin
kų Enda Selassi tarpkalnė- 
se.

Ethiopų užpultiems ita
lams buvo siunčiama talkon 
daugiau kareivių trimis di
deliais trokais. Pasislėpę 
krūmuose, ethiopai iššaudė 
ir visus šiuos pagelbinius 
fašistų kareivius, apart 
dviejų, kuriems pavyko nu
šliaužti į krūmus. Bet ten 
jiedu buvo ethiopų paimti 
nelaisvėn.

Metus Pakels Darbo
Žmonių Būvį 25%

Žada Išduot Visus Lindber
gho Vaiko “Kidnaperius”

Kalinys Dirbo Pinigus! Grūmojo Pasmaugti 
‘Tik iš Nuobodumo”?
SAN JOSE, Costa Rica. 

—Iš vietinio--kalėjimo buvo 
pasklidę daug netikru penk
tukų. Pasirodė, kad iuos 
dirbo kalinys Jose A. Sola
no, pas kurį rado formas 
tiem pinigam lieti. Paimtas 
tardvman. kalinys aiškinasi, 
kad jis nikelius dirbęs neno
rėdamas jais pasinaudot, 
“tik iš nuobodumo.”

Japonijos, Italijos ir 
Nazių Bendras Frontas

A u g š c i a usiame T eisme giasi, kad Vokietija ir Itali- 
skundą prieš valdžią, reika- ia stengiasi bendradar- 
laudamos, kad būtu sustab-.biauti su Japonija; gal bū
dytas Tennessee Valley di-į sįanti padaryta politiniai- 
dis valdiškas projektas pi- Rarįška visų tų trijų šalių 
gesniam elektros gamini-1 SąjUnga.
mui. Kompanijos nori, kad Italija faktinai jau pri- 
būtu^ teisrniskai^ uždrausta pa^in° Manchukuo valdžia, | 

būdu lenktyniuoti su priva- 
tišku bizniu.

valdžiai eiti į biznį ir tuo; paskirdama savo generalį 
konsulą Wellshatta tam 
kraštui. Laukiama, kad ją 
pripažins ir Hitleris. Man- 
chukuo valdžia, kaip žino
ma, yra pilnoj Japonijos 
komandoj.

WASHINGTON, Sausio 
13.—Pranešama, kad Jung
tinių Valstijų senatas nu
tars išleisti $50 ir $100 
“bondsus,” kurie bus siūlo
mi pasaulinio karo vetera
nams vietoj pinigu už ex- 
kareivių bonus. Tokius “bo
ndsus” jie galėsią išsikeisti 
pinigais bile pašte. Bet ma-

Washington.— Spėiama, 
kad Amerikos Augščiau- 
sias Teismas panaikins 
Bankhead medvilnės augi
nimo kontrolės istatvmą 
kaipo “priešingą” šalies 
konstitucijai.

ASTORIA, Oregon. —Ąu- 
dra sudaužė prekybos lai
vą Towa” į povandeninę uo
lą ties Peacock Spit sausio 
12 d. Vanduo jau išnešė 5 
jūrininkų lavonus į kraštą. 
Manoma, kad bus žuvę visi 
34 “Iowa” įgulos nariai.

T R E NTON, N. J.—Pra
nešta New Jersey valstijos 
gubernatoriui Hoffmanui, 
kad keli kaliniai Chicagoj 
sutiktų išduoti vardus visų 
asmenų, dalyvavusių lakūno 
Lindbergho vaiko pagrobi
me.

Taigi darbas atliktas ne 
vieno Hauptmanno, kuriam 
paskirta šį penktadienį mir
ties bausmė elektros kėdėj 
už tą piktadarystę. Haupt
manno advokatai žada vėl 
kreiptis į šalies Augščiausią 
Teismą, idant išvaduot 
Hauptmanną.

Hauptmanno Nužudy
mas Būsiąs Atidėtas

$1.000,000 REPUBLIKONŲ 
RADIO PROPAGANDAI

CHICAGO, Sausio 13. — 
Republikonų partijos komi
tetas nutarė išleisti $1,000.- 
000 savo politikierių kal
boms per radio prieš Roo- 
seveltą, o už republikonus.

Smarkiai Pakilo Aliejaus 
Išvežimas Italijai

WASHINGTON. — Vai- 
diško Amerikos kasyklų 
biuro skaitlinėmis, pernai 
spalio-lapkričio mėnesį bu
vo iš šios šalies išvežta 
222,164 bačkų daugiau alie
jaus į Italiją, negu tuo pa
čiu laiku 1934 metais.

NEW YpR^-- Areštuo
tas senyvas .mėchanikos in
žinierius A. P. Palmer, kad 
jis pasiuntė porą laiškų pre
zidentui Rooseveltui, grū
modamas jį “pasmaugti.” 
Palmer pyko, kad, girdi, per 
prezidento politiką jis pra
kišęs daug pinigų ant Wall 
Stryto šėrų.

Palmerį detektyvai suse
kė iš jo laiško voko, nuo ku
rio jis buvo nutrynęs savo 
sugrąžinamąjį adresą; bet 
nutrynimas buvo netobulas, 
kad per padidinamuosius 
stiklus tapo įžiūrėta jo ad
resas. Po grasinančiais lai
škais jis pasirašė “T. Nel
son.”

Nauja Marininkų Indus
trinė Organizacija

Išgelbėt Juos nuo 
Hitlerininką Kirvio!
NEW YORK. — Ateivių 

I Gynimo Komitetas kovoja, 
kad nebūtų iš Amerikos de
portuoti Vokietijon trys 
nazių priešai: Alf. Miller, 
Walter Baer ir Fred Werr- 
man, kuriems ten gręstų 
Hitlerio kirvis. Reikalauja, 
kad Jungtinių Valstijų dar
bo ministerija duotų jiems 
teisę pasilikti šioj šalyj.

NEW ORLEANS, La.— 
Sausio 12 d. tapo sukurta 
Gulf užlajos Marininkų Są
junga, industrinė unija, su
sidaranti iš 10,000 jūrinin
kų, laivų mašinistų, telegra
fistų, vairuotojų, radio ope
ratorių, laivakrovių ir kitų 
darbininkų. Šie darbininkai 
buvo nepatenkinti ardančia 
politika senosios Tarptauti
nės Laivakrovių Sąjungos 
vadų, J. Ryano ir kitų. Tie 
vadai daugiausia trukdė ir 
tramdė darbininkų kovas 
del būklės pagerinimo.

Naujoji marininkų orga
nizacija žada laikytis bend
rų Amerikos Darbo Federa
cijos principų. Laikinas jos 
pirmininkas yra T. K. Van 
Ermin ir sekretorius Chas. 
Kertell.

Meksikos Audėjai Kovoja, 
Nepaisant Kariuomenės

MEXICO CITY.— Val
diška komisija paskelbė, 
kad tai esąs “neteisėtas” 
streikas, kurį veda audėjai 
Torreon’e, Meksikoj. Bet 
darbininkai nepaiso to pa
tvarkymo ir tęsia streiką, 
reikalaudami, kad samdy
tojai mokėtų jiems tokią al
gą, kaip buvo nuo seniau 
nustatyta valdžios įstaty
mais.

Prezidento Cardenaso val
džia atsiuntė net kareivius 
apsaugot norinčius grįžti 
darban, arba streiklaužius. 
To nežiūrint, visas audyk
los darbas tebėra sustabdy
tas.

MASKVA.—Sovietų Pla
navimo Komisijos pirminin-

I kas V. I. Mežlauk sausio 12 
d. raportavo susirinkimui 
Sovietų Sąjungos Centro 
Pildančiojo Komiteto, jog 
šiais metais planuojama pa
kelt pramonė taip, kad per 
12 mėnesių būtų pagamin
ta įvairių produktų už 11 
bilionu rublių daugiau, ne
gu 1935 metais. Taigi vien 
šis priedas prie Sovietų ga
mybos būtų didesnis, negu 
buvo visa Rusijos pramonės 
gamyba 1913 metai< Šie
met yra ketvirti metai Ant
ros Penkmetės Plano vyk
dymo.

Didinant gamybą, pigi
nant jos produktus ir ke
liant darbininkams algas, 
darbo žmonių būklė bėgyj 
šių metų bus pagerinta ko
kiais 25 nuošimčiais.

Pernai Sovietų šalyj buyo^ 
24,700,000 samdomų darbi- * 
ninku ir tarnautojų. Šiais 
metais prisidės jų dar mi- 
lionas. Pereitais metais al
gomis buvo išmokėta 56 bi- 
lionai rublių, o šiemet bus 
67 bilionai. Žvmiai padidės 
ir piniginės įplaukos valstie
čių ir sodžiaus darbininkų. 
Numatoma, jog iki šių me
tų galo visi kolektyviai ūki
ninkai, apart bendros ūkių 
nuosavybės, jau turės pri- 
vatiškai sau karvių ir kitų 
gyvulių.

Gamyba tiesioginio varto
jimo daiktų: audimų, dra
bužių, šilkų, avalinės, mažų 
metalinių dirbinių, maišto 
produktų, dviračių, muzika
lių instrumentų ir kt. šie- # 
met bus pakelta 24 nuošim
čiais.

Sovietų valdžia skiria

TRENTON, N. J.—Pra
nešama, kad New Jersey 
valstijos gubernato rius 
Hoffman ketina atidėti bent 
vienam mėnesiui B. R. 
Hauptmanno numarinimą 
elektros kėdėj. Hauptmann, 
kaip žinoma, buvo nusmerk- 
tas už lakūno Lindbergho 
vaiko pagrobimą ir nužudy
mą.

Dabar esą “liudijimų,” 
kad ne pats Hauptmann, o 
kas kitas vaiką nužudęs.

Gubernatorius Hoffman 
gavo laišką nuo tūlo J. J. 
Faulknerio, kuriam buvo 
kokiu tai būdu pakliuvę 
$2,980 tų pinigų, kuriais bu
vo išmokėta vaikvagiams, 
kad jie gyvą sugrąžintų 
Lindberghui jo sūnų. Jo 
laiško rankraštis toks, kaip 
ir to raštuko, su kuriuo bu
vo tie 2,900 iškeisti viename 
New Yorko banke. '

Tūli rankraščių specialis
tai sako, kad tai ne Haupt
mann, bet Isidor Fisch ra- 3,600,000,000 naujiems na- 
šęs Lindberghui laiškus, mams statyti; taigi ši staty- 
reikalaujančius išpirkimo ba bus padvigubinta, lygint 
pinigų už vaiką. Fisch, bu- su pereitais metais, 
vęs Hauptmanno sėbras, pa
skui sugrįžo Vokietijon ir 
mirė. O ant mirusio leng
viau kaičią suversti.

Išrinktas Naujas Kubos 
Prezidentas G. Arias

Fašistai Drumsčia Amerikos 
Santikius su Sovietais

MASKVA. — “Izviestijo- 
se,” Sovietų vyriausybės or
gane, rašydamas, drg. Kari 
Radek nurodo, kad Ameri
kos fašistai stengiasi su
drumsti gana sklandžius 
prekybos ir ekonominius ry
šius tarp Jungtinių Valstijų 
ir Sovietų Sąjungos.

Radek sako, kad santikiai 
tarp šių dviejų šalių galėtų 
pasidaryt dar draugiškesni, 
negu dabar, ir tatai patar
nautų pasaulio taikai palai- mirė Roxy teatro įsteigė- jau du asmenys liko nušauti 
kyti.

HAVANA, Cuba, sausio 
11. — Pereito penktadienio 
balsavimuose Kubos prezi
dentu tapo išrinktas Migu
el M. Gomez y Arias, bend- 
dras kandidatas respubliko
nų, liberalų ir tautininkų 
partijos.

Per susidūrimus rinkimų 
metu užmušta iš viso 5 žmo
nes.

Camaguey mieste kariuo
menė šovė į piliečius, pro
testuojančius, kad peranksti

Bus pastatyta 4,300 nau
jų mokyklų. Ligoninių bus 
tiek naujų pastatyta bei se
nų praplatinta, kad jose pa
sidarys vietos dar 29,900 li
gonių.

Pedagogiškų universitetų 
studentu skaičius pakils nuo 
92,700 iki 111,000.

Bus atidaryta 8,000 nau
jų teatrų judamiems pa
veikslams rodyti,

1936 m. mokslą baigs 8,- 
750 gydytojų; inžinierių 
skaičius per metus padidės 
85,000 ir kursus užbaigs 
dar 137,000 technikų.

Savo paskelbtus planus 
Sovietai visuomet įvykdė ir 
dar su kaupu. Tą padarys 
ir šiemet.

Sovietų Sąjungos tokia 
pažanga liudija, kaip moka 
šaliai vadovauti Sovietų 
Komunistų Partija su Sta
linu priekyje.ir 5 sužeisti.
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Dar Du Laimėjimai
Nepaprastai yra platus Komunistų 

Partijos veikimas. Jisai turi apimti ir 
apima visas liaudies gyvenimo sritis. 
Metai du ar kiek atgal leidimas didelio 
žurnalo “New Masses” savaitiniu atrodė 
negalima svajone. “Negalimas daiktas,” 
sakė tūli draugai. Bet kas pasirodė? 
Kaip atsakė Komunistų Partijos nariai? 
Jie ėmėsi už darbo. Aplinkui save su- 
spietė būrį gerų intelektualių spėkų ir 
pradėjo “New Masses” leisti kas savaitę. 
Pasisekimas stebino visus. “New Mas
ses” dabar turi apie 24,000 skaitytojų— 
beveik tiek, kiek turi du liberaliniai sa
vaitiniai žurnalai—“The New Republic” 
ir “The Nation” daikte.

Dabar mūsų judėjimas rengiasi prie 
kito, ’visus stebinančio žygio. Tai bus 
žygis mūsų draugių moterų. Planai jau 
padaryti ir kampanija varoma del išlei
dimo didelio, gražaus žurnalo “Woman’s 
Magazine.” Šių žodžių rašytojui teko 
kalbėtis su drauge Cowell, kuri stovi to 
darbo priešakyje. Ji sako, kad jau su
mobilizuotas didelis žymių moterų, ko
votojų redakcinis štabas. Tai bus toks 
moterų žurnalas, kokio anglų kalba nėra 
buvę visam pasaulyje.

Tame darbe mes, lietuviai, turime da
lyvauti. Labai svarbu, kad “Woman’s 
Magazine” (sako, šis vardas tik laikinas) 
iš anksto gautų daug prenumeratorių. 
Atsekimui to, dabar užsiprenumeruojan
tiems-.žurnalą padaryta nepaprastai dide
le nuolaida. Iki kovo 8 dienos bile kas 
gali žurnalą užsiprenumeruoti tik už $1 
dviem metams! Paskui gi bus $1 vie
niems metams. Mūsų draugės moterys, 
o taipogi ir vyrai, turėtų ne tik patys, 
kurię skaito angliškai, užsiprenumeruoti, 
]bet ir kitus prie to pakalbinti.

Nacionalis Negrų Kongresas
Vasario mėnesį Chicagoje šaukiamas 

Nacionalis Negrų Kongresas. Tai bus 
kongresas negrų liaudies bendro fronto. 
Kiek mums žinoma, kongreso šaukime 
dalyyvauja labai daug negrų organizaci
jų, kurių tarpe yra ir visos revoliucinės 
organizacijos. Ir čia, draugai, darbas ei
na Komunistų Partijos iniciatyva. Šis 
sumanymas išėjo iš mūsų judėjimo.

Tai bus pirmas tos rūšies kongresas 
Amerikoje. Jeigu neklystame, kongrese 
dalyvaus socialistinės organizacijos taip 
pat. ; Kongreso šaukimo komitete skam
ba vardas garsaus negro socialisto ir uni- 
jisto'Crosswaith.

Nesenai įvyko skaitlingas Trečias 
Kongresas Prieš Karą ir Fašizmą. Kiek 
pirmiau buvo suvažiavimas Amerikos 
studentų, kuris suorganizavo Amerikos 
Studentų Uniją. Studentų suvažiavime 
jaunieji socialistai padavė ranką jau
niems komunistams ir visi susivienijo. 
Prieškariniam Kongrese socialistai irgi 
turėjo tėmytojus ir paskui visa Socialis
tų Partija nutarė prisidėti prie sudary

Turčių ir Hearsto Algos
“Nęw York Times”, 8 d. 

sausio, 1936 metais, paskelbė 
iš Washingtono žinią, kiek 
turčiai gavo algų per 1934 
metus, štai mes paduosime 
keletą davinių.

William Randolph Hearst, 
fašistas, niekintojas Sovietų 
Sąjungos ir abelnai darbinin
kų judėjimo gavo algos $500,- 
000. O tai ne viskas, dar jis 
turi milionus arba dešimtis 
milioflų kitokių įplaukų, štai 
kode^jis taip baisiai neapken
čia darbininkų.

Hearsto kolumnistas Arthur

mo plačios suvienytos prieškarinės fede
racijos.

Tai vis Komunistų Partijos bendro 
fronto politikos laimėjimai. Pamatysite, 
socialistai ir komunistai studentai pradė
jo organinę vienybę, o juos paseks suau
gusieji draugai. Komunistai kelia obal- 
sį, kad Komunistų Partija ir Socialistų 
Partija laipsniškai eitų prie organinės 
vienybės, kuomet gyvenimas išdildins 
principinius skirtumus. Prie to veda 
bendro fronto taktika ir patyrimai. O 
Negrų Nacionalis Kongresas bus dar vie
nas kertinis akmuo į tos ateinančios vie
nybės namo pamatus.

Ir Mes Džiaugiamės Draugų 
Kanadiečių Laimėjimais

Kanados “Darbininkų Žodyje” (sausio 
9 d.) draugas J. Broga rašo apie rezul
tatus jų vajaus:

Mažai kas tikėjosi, kad tiek galėsime su
kelti. Beveik trys tūkstančiai dolerių jau 
gauta! Tačiau dar gerokai blankų negrą
žintos. Taipgi du draugai tęsia maršrutą 
Suvienytose Valstijose.

Netikėta, kad ir naujų skaitytojų tiek 
bus galima gaut.

Smarkiai dirbome, nuoširdžiai draugai rė
mė, užtat nuo 13 dienos vasario turėsime 
jau 6 puslapių laikraštį. Su mašina tvarko
mos kaip reikiant.
Mes irgi nesitikėjome tokių laimėji

mų. Kai kam iš mūsų atrodė, kad ka
nadiečiai perdaug siekia. Jie buvo pasi
ryžę sukelti $2,000 nupirkimui raidžių 
mašinos ir gauti 300 naujų skaitytojų 
“Darbininkų žodžiui.” Na, o jie jau turi 
sukėlę $3,000 ir jau yra gavę 400 nau
jų skaitytojų? O dar palaukite, dar ne
turite sąskaitos iš draugų Guobos ir 
Morkio maršruto Jungtinėse Valstijose. 
Jie parveš gerai pinigų ir nemažai nau
jų skaitytojų.

Tai Didelės Svarbos Pripažinimas
“Naujienps” sausio 9 d. atspausdino 

savo kauniškio korespondento straipsnį 
“SSSR Spaudos Paroda Lietuvoje.” Sa
ko straipsnio autorius: “Taip pat pra
vartu įsidomėti, kad Rusijoje prieš karą 
buvo daugiau kaip 60 nuoš. visų gyven
tojų neraštingų, o dabar jaunoji karta— 
visi raštingi, o senesnės kartos tarpe ma
žai paliko neraštingų.” Tai matote, ko
kius stebuklus Sovietų valdžia padarė bė
gyje tų keliolikos metų.

Kas liečia korespondento sapaliojimą, 
“kad laikraščiai dabar SSSR beveik pu
siau prievartos keliu platinami”, yra ne
sąmonė. Jokios prievartos Sovietų val
džia nevartoja. Tą puikiai žino straips
nio autorius, bet veikiausia tą nesąmonę 
įspraudė, kad savo straipsnį padarius ko- 
šernu del Grigaičio, kuris dar ir šian
dien negali atleisti bolševikams už nu- 

j vertimą kapitalizmo ant vieno šeštadalio 
pasaulio.

“Naujienų” bendradarbis pasako ir se
kamą: “Bet visviena, kaip tenais bebū
tų, kultūros, mokslo ir švietimo srityje 
SSSR per porą dešimtis metų atsiekė 
tiek, kiek carų buvusi Rusija per ištisus 
šimtmečius negalėjo padaryti.” Tokio 
pripažinimo pats “Naujienų” redaktorius 
niekados nėra padaręs. Jis ir šiandien 
tebesapnuoja apie bolševikų “nelaimę” 

•: Rusijai. Jis ne kartą yra pasakęs, kad 
Sovietai ne tik nepakėlė krašto kultūro
je, moksle ir apšvietoje, bet dar šimtais 
metų atvarė atgal. Atrodo nei šis nei 
tas, kad korespondentas šitaip smarkiai 
įkirto dienraščio redaktoriui. Grigaitis 
dabar turėtų atšaukti visas savo nelai
mingas filozofijas apie Sovietų Sąjungą, 
arba bent jau dabar turėtų liautis ją 
šmeižęs ir niekinęs.

t Brisbane į metus laiko turėjo 
$265,000 algos.

S. S. Kresge, prezidentas 
Kresge dešimtukinių krautu
vių, turėjo metinės algos 
$107,000. Ponas Kresge pir- 

i mai savo rankai C. B. Van 
Dusen sumokėjo $106,365 
algos, vice-prezidentui C. B. 
Tuttle—$107,000 ir kasieriui 
R. R. Williams $107,000.

Edsel Ford, prezidentas 
Ford Motor Co., į metus gavo 
$90,036 algos.

P. E. Ford, vice-preziden-

vardu elektros kompanijos 
galva, metinės algos turėjo 
$100,000.

George W. Hill, preziden
tas American Tobacco Com
pany, metinės algos turėjo 
$187,126. Tos pat kompani
jos vice-prezidentai Paul M. 
Hahn, T. R. Taylor ir V. 
Riggerobb visi gavo po $150,- 
275 algos.

F. L. Fuller, prezidentas 
Liggett and Myers Tabacco 
Co. gavo algos $107,448; vi
ce-prezidentai W. W. Flowes

tas tos kompanijos, $107,341 (ir G. W. Whitaker po $57,- 
ir generalis superintendentas' 448, o pirmas vice-preziden- 
Charles E. Sorensen gavo tas C. W. Thomas gavo $89,- 
$103,435. 080.

Henry L. Doherty, tuo pat Pulkininkas Frank Knox,

Lietuvos Nepriklauso- 
mybės Gynimas

Z. Angarietis. į

šalies nepriklausomybę. Lietu
vos komunistų partija pakvies 
visą Lietuvos liaudį į tautinio 
pasiliuosavimo karą savo ša
lies gynimui nuo imperialistų, 
nuo naujų okupantų.

Cleveland, Ohio
Drg. James W. Ford Kalbės 

Clevelande

Drg. James W. Ford, buvęs

Rusijos carų laikais Lietu- tam nacionalizmui, kurį skie-
vos darbininkai kovojo del ca
rizmo nuvertimo. Nuvertus 
carizmą Lietuvos liaudis nega
lėjo turėti laisvės. Krikščionių 
demokratų ir tautininkų pirm- 
takūnai tuo metu ne tik ne
rėmė tos darbininkų kovos, 
bet dar meilinosi prie carizmo 
ir rėmė jį jo kovoj su revoliu
ciniu darbininkų judėjimu. 
Panašiai elgėsi ir tų laikų de
mokratai. Kada Lietuvą oku
pavo Vokietija, tai Lietuvos 
liaudis susilaukė naujo jungo. 
Lietuvos buržuazija su Sme
tonomis, Voldemarais, Stul
ginskiais ir kitais Lietuvos 
liaudies reikalų pardavikais 
meilinosi prie kaizerio val
džios ir rėmė ją, o kada 1918 
m. visoj Lietuvoj pakilo plati 
revoliucinė kova prieš oku
pantus, tai buržuazija metėsi 
į okupantų glėbį ir šaukėsi 
imperialistų, kad jie neapleis
tų Lietuvos ir tvirtai lakiytų 
ją savo rankose. Kada iš Lie
tuvos didžiumos buvo išvaryti 
Vokietijos okupantai ir jos 
didžiuma liko nepriklausoma 
sovietinė respublika, tai Lietu
vos buržuazija su Vokietijos 
pagelba paskelbė karą sovie
tinei Lietuvai ir tą karą pava
dino Lietuvos liuosavimu. 
Nors po sovietų valdžios nu
vertimo Lietuva ir liko nepri
klausoma buržuazinė valsty
bė, bet ji kartu buvo didelėj 
Vokietijos imperialistų pri
klausomybėj.

1918 metais priešaky darbi
ninkų ir valstiečių kovos del 
Lietuvos paliuosavimo nuo 
Vokietijos imperialistų stovė
jo komunistų partija. 1923 m., 
kada imperialistai ruošėsi į 
naują karą prieš SSRS ir Len
kija pakeliui rengėsi Lietuvą 
pagrobti, Lietuvos komunistų 
partija aiškiai ir atvirai pasi
sakė už Lietuvos nepriklauso
mybės gynimą nuo Pilsudskio. 
Ir vėliau nevieną kartą Lietu
vos komunistų, partija savo ta
rimuose, atsišaukimuose pasi
sakė už Lietuvos nepriklauso
mybės gynimą nuo pilsudski- 
nės Lenkijos ir hitlerinės Vo
kietijos.

pija fašistai, kurstydami lietu
vius rieš kitas tautas. Komu
nistai kovoja prieš nacionaliz
mą. Komunistai už brolišką 
visų tautų sugyvenimą. Lietu
vos gi fašistai persekioja ma
žesnes Lietuvos tautas, tuo 
metu, kai Lenkijos ir Vokie
tijos fašistai persekioja lietu
vius. Lietuvos fašistai perse
kioja ir klaipėdiečius. Jų 
autonomiją beveik visai pa
naikino.

Komunistai sako, kad negal 
būt laisva ta tauta, kuri pati 
kitas tautas persekioja. Todėl 
komunistai kovoja del pilnos 
laisvės klaipėdiečiams spręst 
apie savo likimą. Ir kartu 
komunistai žino, kad jei klai
pėdiečiai iškovos sau plačią 
autonomiją, jei mes nuversim 
fašistų diktatūrą Lietuvoj ir 
įvesim pas save demokratišką 
tvarką, tai klaipėdiečiai nebe
norės išsižadėt demokratinės 
tvarkos, kad, prisidėjus prie 
hitlerinės Vokietijos, vieton 
jos pamatyti hitlerinį jungą. 
Iš kitos pusės, komunistai sa
ko, kad visa Lietuvos fašistų 
politika Klaipėdos krašte, tai 
politika tų provokatorių, ku
rie kurstą karą ir kartu stu
mia žymLį klaipėdiečių dalį 
į Hitlerio pusę.

Komunistai stovėdami už 
pilną laisvę klaipėdiečiams, 
kartu aiškiai pasisako prieš 
Klaipėdos krašto prijungimą 
prie Vokietijos. Klaipėdos 
krašto prijungimas dabartiniu 
metu prie Vokietijos—tai ne 
tik naujas dar žiauresnis fa
šistinis jungas ant klaipėdie
čių sprando, bet kartu tai bū
tų pradžia’Pabaltės šalių už
grobimo Vokietijos ir Lenki
jos imperialistais. Po Klaipė
dos krašto sektų, Lietuvos, 
Latvijos ir kitų Pabaltės kraš
tų grobimas. Tai būtų nau
jos, dar didesnės, kaip 1914— 
1918 m., skerdynės pradžia. O 
ką neštų toks karas Lietuvos 
ir visos Pabaltės valstybėms, 
Lietuvos liaudis puikiai su
pranta, atsimindama 1914— 
1918 m. karo žiaurumus. To

Jei ne SSRS taikos politika 
ir komunistų šaukimai gint 
Lietuvą nuo naujų okupantų, 
Lietuva jau seniau būtų Len
kijos ar Vokietijos pagrobta 
arba bent tarp jų pasidalinta.

Nors fašistinis jungas Lietu
voj ir žiaurus, nors darbo ma
sės Lietuvoj be teisės ir Lie
tuvos fašistai vis labiau jas 
smaugia, bet Lietuvą užgro
bus hitlerininkams ar pilsuds- 
kininkams ta padėtis ne tik 
nepalengvėtų, bet dar labiau 
pasunkėtų ir dar prisidėtų 
tautinis pajungimas. Naujiems 
okupantams Lietuvą pagrobus 
jungas ant darbo žmonių 
sprando liktų dar sunkesnis, 
ir kartu kova prieš tą jungą j 
būtų daug sunkesnė, nes pri
sieitų kovot su daug stipres
niu priešu.

Komunistams rūpi visų, tau
tų laisvė, todėl komunistai ko
voja ir del Lietuvos tautos 
laisvės ir gina jos nepriklauso
mybę. Vienok tai nereiškia, 
kad komunistai gali pritart

del kiekvienas Lietuvos pilie
tis, kam rūpi Lietuvą apsau
got nuo naujų karo nelaimių, 
su visu griežtumu tur stot į 
kovą prieš imperialistinių ka
rų ruošimą ir prieš visus tuos, 
kas padeda ruošt.

Jei Vokietija ar Lenkija už
kluptų Lietuvą, nors ir po 
priedanga Klaipėdos užgrobi
mo, Lietuvos komunistų parti
ja pakvies visą Lietuvos liau
dį imtis ginklo ir ginti savo

Vienok, nepakanka vien 
šaukti liaudį imtis ginklo, ka-

kandidatas į vice-prezidentus
1932 metų rinkimuose, kalbės

leidėjas ‘Chicago Daily News’ 
turėjo $75,000 algos.

R. R. McCormick, preziden
tas ir redaktorius “Chicago 
Tribune Co.” išleistuvės, turė
jo $50,000 algos. Nast Pub
lisher Co. sumokėjo savo re
daktoriui Conde Nast $49,999 
algos.

Tai čia yra tik kelių algos, 
o kur dar jų dividendai ir tie
sioginiai pelnai? štai kodėl 
jie yra darbo žmonių priešai.

D. M. Š.

da imperialistai užklups. Tam 
karui reikia iš anksto pasi
ruoši. Mes nei trupučio ne
tikini, kad fašistų valdžia su
gebėtų gint Lietuvos nepri
klausomybę. Fašistų valdžia-- 
tai Lietuvos liaudies pardavikų 
valdžia. 1918-1919 m. Smeto
na ir smetonininkai kekšavo 
tai su Vokietijos imperialis
tais, tai su Lenkija pilsudski- 
ninkais. Ir smetoninkai iri 
voldemarininkai pešasi tarp 
savęs, žiūrėdami, kam pato
giau parsiduot, pešasi tarp sa
vęs, kokiam judošiui daugiau 
tur kliūt hitlerinių markių ir 
pilsusdskinių zlotų.

Kad sėkmingiau eitų liau
dies kova prieš naujus oku
pantus, ta liaudis turi būt lais
va, ji tur turėti pilną galimy
bę organizuotis savo reikalų 
gynimui. Lietuvos gi fašistų 
valdžia kliudo Lietuvos lan
džiai organizuotis ir ruoštis at
remt naujus okupantus. To
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės gynimas reikalauja fašistų 
valdžios nuvertimo, o kad tas 
nuvertimas sėkmingai eitų, 
reikia sudaryt platų liaudies 
frontą!

Kam rūpi Lietuvos liaudies 
reikalai ir jos gerovė, tas turi 
dirbti plataus priešfašistinio 
liaudies fronto sudarymui.

Liaudies fronto sudarymas

Lenino mirties paminėjimo mi
tinge. Mitingas įvyks sausio 
19 d., 2 vai. po piet, Music 
Hall. Toj salėj telpa 3,500 
žmonių ir yra didžiausia salė 
bent kada Kom. Partijos pa
samdyta.

Bus ir puiki muzikališka 
programa. Įžanga tik 25c.

Plymouth, Pa.
Klaidos Pataisymas

“Laisvėje” 10 d. sausio, ma
no korespondencijoje sustaty
ta klaidingai, kad būk dabar 
Lietuvių Kapų Korporacija iž
de turi $900. Mano buvo pa
rašyta, kad ižde pinigų yra 
labai mažai; kad daugelis na
rių skolni už lotus ir asses- 
mentus, tai jeigu jie visi tas 
skolas sumokėtų, tai tik tada 
ižde būtų apie $900. Taigi ir 
yra raginami visi tie nariai 
pamokėti savo užvilktas sko
las.

J. Staskevičius.

ITALAI K ANUOLĖMIS 
SUMUŠĘ ETHIOPUS

ASMARA, Eritrea. —Ita-
lų karo štabas praneša, kad 
jie savo kanuolių ugnim i • • * ii •prieš fašizmą—tai geriausias!

'ramstis liaudies kovoj del Lie- smarkiai sumušę ethiopus,
i tu vos gynimo nuo naujų oku- kurie buvo susibūrę ties
pantų. Mai Ghibba į pietus nuo

(“Tiesa”)

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

Tel.: Humboldt 2—7964

Mai Ghibba į pietus nuo 
Makale.

DARBININKŲ
SVEIKATA

Išėmė Apendiką, o vis 
Viduriai Nesveiki

Aš esu “Laisvės” skaityto-

durius, kuomet aš daugiau už- 
valgau. Apetitą turiu nepras- 
čiausį. Nugarą taipgi man 
skauda.

jas ir norėčiau pasiklausti 
apie savo nesmagumą. Aš esu 

i vyras, 40 metų, vedęs, 140 
j svarų, penkių pėdų ir pussep- 
tinto colio. Ir man skauda pil
vą jau kelinti metai. Kar
tais pasidaro valni po porą 
dienų. Kiti daktarai vis man 
sakė, kad man apendikas. Tai 
pora metų atgal man padarė 
operaciją—išėmė tą apendi
ką, bet vis tiek nieko negel
bėjo. Man dažnai skauda vi-

Tai du darbininkų klases didvyriai—kairėje, Wil
liam Hightower ir, dešinėje, Elzie Philips. Jie dabar 
tapo paleisti iš kalėjimo, kuriame jie išsėdėjo penkius 
metus už dalyvavimą Harlano, Kentucky, mainierių 
streike. Drg, Hightower yra 80 metų amžiaus senelis.

ATSAKYMAS

Tai sena istorija. Jei vidu
rius skaudinėja, tai yra palin
kimo manyt, kad tik tai nebū
tų apendikas, priesagos įdegi
mas—apendicitas. Ir labai 
dažnai daktarai prapjauna 
pilvą, atranda visiškai sveiku
tėlį apendiką, bet ką gi jau 
padarysi? Pilvas prapjautas, 
tai reikia kas išimti. Tai šnai 
ir išpjauna kad ir sveikiausį 
apendiką... Na, ir kas gi? 
Ne apendiko čia buvo kaltė, 
tai viduriai, kaip ir pirmiau, 
vis nusiskundžia. Ko jiems 
trūksta? Kas juos pataisytų? 
Ogi visų dažniausia trūksta 
vitaminų ir mineralų, trūksta 
natūralinio, gyvo maisto. Ot, 
Drauge, šitai ir įsitėmykite 
sau gerai galvon. Ne vaistų 
Jums, ne piliukių reikia,. o 
žmoniško, nepagadinto mais
to. Daugiau žalių daržovių, 
vaisių, vidutiniai pieniškų ir 
kiaušinių, žuvų, šviežios mė
sos, rupesnės duonos. Visai 
mažai arba ir visai nereikia 
baltos duonos, pyragaičių, 
blynų, makaronų ir kitokių 
negyvų valgių. Jums ir gi bus 
naudinga imti džiovintų mie
lių, žuvų aliejaus, vaisių sun
kos : tatai greičiau atpildo vi
taminų trūkumą. lodo, žino
ma, reikia. Kreidos miltelių, 
po trečdalį šaukštelio po val
gio. Gaukite kviečių, čielų 
grūdų, kramtykite po žiupsne
lį dažnai per dieną: kviečiai 
yra turtingiausis vitaminų šal
tinis—vitaminų A. B. E. ir G. 
Naudinga kviekvienam, nau
dinga ir Jums.
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Didžioji Draugystė
Pertekliaus dovanas atnešė 

j apskritą posėdžių salę Krem
bliu j e geriausių Tadžikistano ir 

Turkmenistan© kolchozų dele
gacijos. Pasitarimas tik ką 
prasidėjo. Drg. Molotovas tik 
ką davė žodį pirmam kalbėto
jui—geriausio T a d ž i kistane 
kolchozo “Komintem” orga
nizatoriui drg. Pulatui Bobo- 
kalanovui. Pasiliejo graži ta- 

.^džikiška kalba, ir, tarsi ilius- 
truodamos ją nešė prasidedan
čio kolchozinio pertekliaus 
dovanas.

Po pusvalandžio išstojo Bo- 
bokalanovo Pulato vienapa- 
vardis—Bobokalanovas Džu-
ra. Pertekliaus pavyzdžiai ne
nustojo plaukę iš salės ant 
prezidiumo stalo. Turtingas 

^kraštas—Sovietų Tadžikista
nas. Puikius vaisius augina jo 
žemė—ne tik medvilnę, bet ir 
uriuką, mindalius, riešutus, 
vynuoges, stebuklingus obuo
lius, kriaušes. Tadžikistano ir 
Turkmenistano kišlakuose ga
mina šilką, geriausius kilimus
audžia dabar talentingi dech- 
kanai, kurių dideles kūrybines

* jėgas išaugino kolchozinė 
santvarka. Kolchozininkų at
vežtuose kilimuose išausti ir

Tai iš vieno, tai iš kito salės 
kampo džiaugsmingas kolcho- 
zininkas ar kolchozininkė su-

būrius. Ir mūsų, tadžikų tau
ta ir turkmėnų tauta liko nu
galėtojais. Sulyg biblijos, 
dievas padarė žmogų iš mo
lio, iš žemės,—sako drg. La
ch uti. —Mūsų tautos nebuvo 
dargi žeme, jos buvo palai
dotos giliai po žemėmis. Sta
linas mirusius žmones padarė 
gyvais, ir tie Stalino žmonės' 
nugalėjo žemę ir pradeda iš
tik rujų gyventi.

Poetas Lachuti skaito pas
kutinio savo ketureilio verti
mą, kurį jis parašė čia pat, sa
lėj, tuo momentu, kada Enė 
Geldijeva išvyniojo kilimą-pa- 
veikslą :

Kada žiūrėjo ryškiam tadži
kų apvalkale. .

Į savo pastangų vaisių Sta
linas—bolševikas,

Iš šviesių spalvų turkmeniš- 
kos kūrybos,

Nušvitęs laime iškilo Leni
no paveikslas.

Be galo įdomius skaičius ir 
savo kolchozų pasiekimų fak
tus patiekė išstojusieji—skai-

šukdavo “Ura Stalinui! Tegy
vuoja mūsų mokytojas, mūsų 
vadas Stalinas! Tegyvuoja 
mūsų gerbiamas, mūsų myli-' 
mas Stalinas!” Tik truputį ap
rimdavo audra, kai naujas 
balsas šaukė sveikinimą Stali
nui turkmėnų, tadžikų ar ru
sų. kalbomis, ir po to vėl vis
kas susiliedavo bendram 
džiaugsmo ūžime. . .

Dovanos kolchozininkam— 
pasitarimo dalyviams, apie 
kurias kalbėjo draugas Sta
linas, tuojau po jo kalbos bu
vo išdalytos: tai buvo patefo
nai su plastinkomis ir aukos 
laikrodžiai.

Džiaugsmas ir linksmybė 
viešpatavo vakarykščiam pasi
tarime. Pasitarimas jo daly
viams buvo didelė šventė; jie 
išsinešė1 iš Kremliaus salės di
delį džiaugsmą, kad pasima
tė su Stalinu. O Enė Geldije
va iššsinešė dar ir mylimiau
sio ir gerbiamiausio žmogaus 
foto atvaizdą su užrašu:

Draugei Ene Geldijevai J 
nuo J. Stalino 

už gerą darbą. /
4.XII—35 m. /
žinoma, ir mergaitė MamlA- 

kat Nachangova taip pat pa
prašė iš. Stalino jo paveikslo 
Ir gavo. Taip pat su užrašu 
Spausdama prie krūtinės ji išA 
sinešė ir nuveš toli nuo Mask
vos į kišlaką prie Stalinaba- 
do, kaip brangiausią dovaną 
ir simbolį Stalino sukurtos di
džiausios ir nepajudinamos 
Sovietų Sąjungos tautų drau
gystės.

(“Pravda”, 1935. XII.5.).
PAAIŠKINIMAI i

Gruodžio 4 d. Maskvoj 
Kremliuje buvo sušauktas Ta
džikistano ir Turkmenistano 
priešakinių kolchozininkų ir 
kolchozininkių pasitarimas su 
komunistų partijos ir sovietų 
vyriausybės vadovais. Pasita
rime dalyvavo 76 kolchozinin- 
kai ir kolchozininkės iš Tad
žikistano ir Turkmenistano, 
kurie šiais metais surinko re
kordinį medvilnės derlių, šis 
rašinys ir pasakoja, kaip ėjo 
tas pasitarimas.

Gal jis mano prisitaikyti 
prie jo, nežinau. Bet kas ki
ta su tais socialistais, kurie 
nemano kapituliuoti prieš 
fašistus. Jiems grūmoja 
toks pats baisus pavojus, 
kaip ir komunistams? Fa
šizmui laimėjus, vieni iš jų, 
kaip kad jų broliai Vokieti
joj ir Austrijoj, atsidurs 
kartu su komunistais kon
centracijos stovyklose, kiti, 
kartu su komunistais, atsi
guls po fašizmo kirviu. Štai 
koks principas šaukia mus į 
bendrą frontą. Šito princi
po Grigaitis nepripažįsta, ar 
gal nesupranta.

A. B.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 11-1 ; 5-8 ; Sekmad.: 11-1 dienq
Tel.: Algonquin 4-8294

čius ir faktus apie aukštą der
lių, aukštą darbo mokestį, apie 
gerus naujus gyvenamus bu
tus. Kalbėjo ir teisėtai gyrėsi 
pasisekimais ir kapitalais tur-
tingi “kolchozai-milionieriai”, 
—o tokių jau ne mažai. Bet 
pačiu vertingiausiu kapitalu, 
kuris taip vaizdžiai pasirodė 
pasitarime, buvo patys žmonės, 
kolchoznikai—turkmėnai ir ta
džikai, degantieji didžiąją ug
nimi ir patosu naujos žmo
nijos naujoj, Stalino epochoj. 
Ir kada buvo išskaičiuojami 
didžiuliai būsimų, medvilnės 
metų uždaviniai—surinkti ne
mažiau kaip 40 milionų pūdų 
medvilnės,—buvo aišku : šis

gerai”, uždavinis bus be abejonės iš- 
Geldijevai pildytas, nes nėra didesnės jė- 

čoch- gos, kaip draugingos vieno 
tikslo ir vienos valios sutelk
tos Sovietų Sąjungos tautos.

Šia didžiąją draugyste buvo 
persiėmę visi išstojimai, visos 
valandos ir minutės vakarykš
čiam pasitarime. Apie tą 
draugystę kalbėjo ir draugas 
Molotovas, savo kalbos pra
džioje kreipęsis į susirinkusius 
tadžikiškai ir turmeniškai. 
Draugas Molotovas kalba apie 
sukurtą didžiąją socializmo 
industriją, apie mūsų laimėji
mus, apie tai, kad mieste ir 
kaime aiškiausi faktai rodo 
visą Stalino žodžių galybę: 
gyventi pasidarė geriau, gy
venti pasidarė linksmiau. Jis 
kalba apie didelę Lenino-Sta- 
lino tautinės politikos jėgą ir 
baigia savo 
mu tadžikų 
boj.

Audringa 
nikai atsakė

prasme drebėjo vo kalbą 
Mokinė Mamla- užbaigos žodžius apie dra.ugą 

mokosi “pui- Staliną.
medvilnę renka daug menkas žodis, kad juo

kalbą pasveikini- 
ir turkmėnų kal-

ovacija kolchoz- 
į draugo Moloto- 

ir sveikinimą, į jo

Deja, ovacija per-

Politines Pastabos
“Vienybės” r e d a k toriui 

Tysliavai pagailo D r. Šliu
po. Sako, kad Šliupas labai 
norėtų apsilankyti Jungti
nėse Valstijose, tik bėda ta
me, kad jis neturįs pinigų 
kelionei. Bet, girdi, šliupui 
vasario 10 d. sueis 75 metai 
amžiaus, ką “turėtų įsidėti 
Amerikos lietuvių spauda ir 
organizacijos, kurių pareiga 
—šio mūsų tautos Mozės 
amžiaus sukaktį tinkamai 
paminėti.”

Taip, taip, labai gražiai 
Dr. šliupas apvainikuoja
mas net “tautos Mozės” 
vadu. Bet kaip’ pono Tys- 
liavos vienminčiai pasielgė 
su tuo “Mūsų tautos Moze” 
Pasauliniame Lietuvių Išei
vių Kongrese, kuris įvyko 
pereitą vasarą Kaune? To-\ 
kie didvyriai, kaip Vitatitis, 
Karpius, Trečiokas, susidė
jo su klerikalais ir Dr. šliu
pui uždarė burną, neleido 
nei kongresą pasveikinti. 
Jeigu aš neklystu, tai ponas 
Tysliava niekur nėra pa
smerkęs savo kolegų už tą, 
atsiprašant, kiaulišką pasi
elgimą su “mūsų tautos Mo- j 

< Bet ką turime daryti 
šiandien? Ar turime laukti, 
kol ateis fašizmas ir abiem 
galvas kirviu nukapos? Ar
gi mes neturime jieškoti to
kių ‘principų,” kuriais gali
me bendrai veikti ? Pav., ko
munistai ir socialistai savo 
milžiniškoj daugumoje yra 
darbininkai. Tai jau vienas 
“principas,”

“senosios gvardijos” šulus, 
kurie, kaip ir mūsiškis Gri
gaitis, serga prieškomunis- 
tine liga.

^Naujienose” sausio 8 d. 
vėl Grigaitis išeina prieš 
bendrą frontą. Jis vėl rei
kalauja, kad komunistai iš
sižadėtų savo principų ir 
idėjų. Girdi, kol to jie ne
padarys, tol negalimas ben
dras frontas tarpe socialis
tų ir komunistų. “Bendram 
veikimui turi būti bendras 
principų pagrindas,“ jis sa
ko. Ir šiuo arkliuku jis jo
ja prieš bendrą frontą.

Grigaitis nežino nė to pa
prasto dalykėlio, kad žmo
nės, kurie turi vienodus 
principus, susispiečia į vieną 
organizaciją. Mes manome, 
\kad tas laikas ateis, kada 
principiniai skirtumai tarp 
komunistų ir socialistų iš
nyks. Bet tada jau nebe
itus kalbos apie bendrą 
fjrontą. Tada mes susivieny
sime ir sudarysime vieną 
'Ąmerikos proletariato revo
liucinę partiją.

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į
“Laisvę” ir įsigykite

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

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

Kas norite medaus prisiųsti 
jums į namus, rašykite bitinin

kui adresuodami sekamai:

KONČIAUS BITININKYSTE
57 Battery Street

NO. ABINGTON, MASS.
Kaina 5 svarai $1.25 

už 10 svarų $2.25

ze.”

Gal netikėsite, vyrai, betį 
faktas yra, kad Išeivijos' 
Kongrese tik Amerikos lie
tuvių darbininkų atstovai 
(komunistai ir jų simpati- 
kai) kovojo už “mūsų tau
tos Mozės” teisę kalbėti/ 
kongrese. To irgi niekur 
nėra atžymėjęs ponas Tys
liava.

DIDELIS NUPIG1NIMAS
Dviejų dolerių vertes knyga 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsonu 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

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

I jas-kolchoznikas spaudė ran- 
Mamlakat ką draugui Stalinui ir kitiems 

prezidiumo nariams, kiekvie-1 Jjs turi klausyti savo bosų, 
kai besišypsantis1 jis gjna smetoninį fašizmą

Tysliava dirba už algą.

iš medvilnės sėklų padaryti 
paveikslai tų, kuriems kol- 
chozninkai dėkingi už laimin
gą gyvenimą—Lenino ir Sta
lino paveikslai.

Kada Enė Geldijeva, anks
čiau vergė, o dabar Turkme- 

enijos Farabo rajoninio vykdo
mojo komiteto pirmininkė, po 
savo karštos kalbos išviniojo 
dovaną—kilimą su Lenino por
tretu, kurį , padarė draugės 
Biašim Nur-Ali ir Aman Sol- 
tan Nur-Ali, visa salė susiža
vėjo. “Puiku, labai 
—tarė Stalinas
turkiškai: “čoch-jakši!
jakši”. Ir gražus, šypsantis 
Geldijevos veidas nušvito lai-

♦ me. “Mūsų moterys,—tarė 
Geldijeva, — įgaliojo mane, 
draugas Stalinai, perduoti šitą 
kilimą-paveislą tau, Lenino pa
vaduotojui, ir stipriai apkabin
ti tave, kuris davei mums lai
mingą gyvenimą”. Stalinas iš
ėjo iš už stalo priešais nušvi
tusiai Enei Geldijevai ir ją 
apkabino.

Tuo metu prie Stalino pri
ėjo pati jauniausia pasitarimo 
dalyvė — pionierė Mamlakat 
Nachangova, iš Stalinabado 
rajono Lachuti vardo kolcho
zo. Ji padavė draugui Stali
nui knygą—jo straipsnių rin
kinį apie Leniną, kurie yra iš
versti į tadžikų kalbą. Kalbė-

* jo Mamlakat truputį vėliau. 
s Mažutė mergaitė kalbėjo taip

drąsiai ir rimtai, juokėsi taip 
viliojančiai, kad visa salė tie
sia to žodžio 
nuo ovacijų, 
kat ne tik 
kiai”, bet ir
puikiai—iki 100 kilogramų per išreikšt tą džiaugsmą, tą entu- 

> dieną, tuo tarpu kai papras- ziazmo audrą, kuri kildavo 
ta norma rinkėjai —40-50 ki- kiekvieną kartą, kada kalbėto- 
logramų.

Skambiu bąjsu 
sveikina Staliną:

—Tavo knyga,—sako Mam- ną kartą, 
lakat,—pas mus kiekvienam.Stalinas paleisdavo oratoriui 
po ranka, sulyg jos mes toliau drąsinančią ir linksmą repli- 
gyvensim ir dirbsim. Il"' ------- -

Stalinas sujudintas... Grei-
* tais žingsniais jis prieina prie 

pionierės Mamlakat ir uždedaigui Stalinui”, — jaudinimasis, 
laimingai mergaitei ant rankos džiaugsmas, entuziazmas sa- 
auksinį laikrodį, paskui tėviš- lėj pasiekė aukščiausio laips

nį. kai stipriai ją apkabina ir bu- 
x čiuoja.

Kalbėjo kolchoznikai savo 
k gimtąja—tadžikų ir turkmėnų 
4^ —kalba. Kiekviena kalba tuč-
• tuojau buvo verčiama į rusų 

. ir po to, atatinkamai į turk
mėnų ar tadžikų kalbas. Ta- 
Čiaus visose kalbose, visomis 
kalbomis skambėjo vieninga 
mintis, buvo išreiškiami vieni 
jausmai.

<1 Puikiai tai išreiškė tadžikų 
poetas Lachuti.

—Beveik kasdien priiminėja gė savo kalbą.
Stalinas vis naujus laimėtojų j Ilgai negalėjo nurimti salė

ką. O kada draugas Moloto
vas pasakė “Pavelykit pa
siūlymo žodį suteikti drau-

džiaugsmas, entuziazmas sa-

nio.
Kaip visuomet, ramiai, ne

paprastai aiškiai, paprastai, 
giliai ir jaudinančiai draugas 
Stalinas pasakė savo trumpą 
kalbą. Jis kalbėjo, kad visus 
pasitarimo dalyvius pasiūlyta 
apdovanoti aukščiausiu orde- 
nu. Daugiausia jis kalbėjo 
apie didžiąją draugystę tarp 
Sovietų Sąjungos tautų. Ta 
draugystė stiprėja ir stiprės, 
ir SSRS tautos bus nenugali- 

jmos!—taip tautų vadas užbai-

ne iš įsitikinimo. Taip saP 
ko brooklyniškiai ir aš esu 
linkęs su jais sutikti. Pas 
jį nerasi to karštumo ir a t
sidavimo toms idėjoms, ku
rios dabar vyrauja “Vieny
bėje,’’ kokį, pav., rodyda\ 
senis Sirvydas. Tysliav 
raštai neturi sielos.

r-

o 
s

Dar kartą Socialistų P 
tijos vadas Norman T 
mas numetė gana prielankų 
žodį Komunistų Partij 
amerikoniško organo “DaĄ- 
ly Worker” adresu. Sausi 
11 dienos “Socialist Calle/’ 
ji sako, kad “D. W.” “ 
komunistinės naujos linijas 
darosi pusėtinai geru darbi 
ninku laikraščiu.” Jis pa 
smerkė Jim Oneal ir kitu

kuris pasako 
labai daug. Antras, kaip 
Vokietijos, Austrijos ir Ita
lijos fašizmas parodė, fašiz
mas nesigaili ne tik komu
nistų, bet ir socialistų. Ar 
neužtenka to, kad komunis
tai ir socialistai bendrai gin
tųsi nuo šio bendro priešo? 
Taip jau ir daro Italijos, 
Vokietijos ir Austrijos ko
munistai ir socialistai. Gri
gaitis nebando mums išaiš
kinti, kaip gi tų šalių komu
nistai ir socialistai galėjo 
perlipt per tą jo “demokra
tijos” principą ir sudaryti 
bendrą frontą? Jų nelaimė 
tik tame, kad jie pusėtinai 
pavėlavo. Toks bendras 
frontas buvo komunistų siū
lomas daug anksčiau ir jis 
turėjo būti sudarytas.

Mes gi pasimokinome iš 
jų klaidos. Grigaitis atsisa
ko mokintis. Gal persenas, 
nežinau. Gal jis nemato sau 
avojaus iš fašizmo pusės.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

Sekmadieniais 10 A. M. iki. 3 P. M.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

AR STEBUKLAI PAGYDO?

KAIP TAPTI J. V. PILIEČIU?

TA KNYGĄ PARAŠĖ R. MIZARA
64 puslapių, kaina 15c.; šį mėnesį 10c. 
naudinga perskaityti laisvamaniams ir ti-

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

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

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

Ji labai
kintiems, nes yra gausybė faktų, stebuklų klausimu.

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

Knygutė patogi nešiotis kišeniuje, kaina 25c. Šj mėnesį 15c.
REIKALAUKITE JOS TUO J AUS.

DARBININKŲ KALENDORIUS
METAMS
Gerų straipsnių iš politikos,

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų rr Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ.

Nauja Literatūra
Tuojau jsigykit ir skaitykit šias labai svarbias ir 

tik dabar išleistas knygas:

1936
Tai turiningas kūrinys.
abelno mokslo ir sveikatos klausimais. Iliustruotas 
paveikslais žymiausių pasaulio revoliucionierių ir 
mokslininkų. Taipgi yra atvaizdų iš statybos ir iš 
industrijos. Puikiai priruošta informacįjiniais davi
niais iš geografijos, gamtos, istorijos ir kitų mokslų.

KNYGA 144 PUSLAPIŲ. KAINA 25 CENTAI.

LIETUVA
1935 METAIS

Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 
Smetonos Diktatūrą 

Parašė FREDAS ABEKAS
KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

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

KRIKŠČIONYBE
IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?

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

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

KRIKŠČIONYBE
Ar

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

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

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ Iš 33 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Parašė MARGARETA UNDŽIENĖ.

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

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

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Garbingas Kovos už 
Socializmą Istorijos 

Puslapis
Vakar (17-XI-35 m.) užsibai

gė pirmas visasąjunginis sta
chanoviečių pasitarimas. Ketu
rias dienas dirbo šitas nuosta
bus partinių ir bepartinių, Sta
lino ir Lenino partijos išauklė
tų, bolševikų suvažiavimas, su
šauktas drg. Stalino iniciatyva 
ir praėjęs jam tiesioginiai va
dovaujant.

Eilinis bolševikų partijos tri
umfas, triumfas didžiojo Stali
no, ilgametinės ir įtemptos bol
ševikų kovos su visais revoliu
cijos priešais už socializmo per
galę mūsų šalyj triumfas—štai Į 
toks yra šitas istorinis suvažia
vimas.

Jis vėl ir vėl visam pasauliui 
prademonstravo t a m p r iausią 
tarp partijos ir masių vienin
gumą, begalinį darbo žmonių 
atsidavimą ir meilę leninistinei 
ir stalinistinė! partijai, neribo
tą pasirįžimą Centro Komitetui 
ir draugui Stalinui vadovau-

mokiniai. Pas didįjį Staliną jie 
mokinosi, mokinasi ir mokinsis 
ateityj nugalėt sunkumus, ko
vot su liaudies priešais. Cha
rakteringas stachanoviečių ju
dėjimo bruožas yra tas, kad jis 
prasiveržė per visas užtvaras ir 
kliūtis, kurios stovėjo jo kelyje. 
Jam kliudė senos technikinės 
normos, seni projektuose numa
tyti pajėgumai, kurie jau nea- 
tatinka naujam techninio darbi
ninkų pasiruošimo lygiui ii’ ku
rie paėjo iš mūsų seniau buvu
sios technikos. Mokslą visuomet 
patikrindavo praktika. Tie in
žinieriai, ūkio darbuotojai, ku
rie šito nesuprato, turi suprast 
vieną dalyką: mokslas patikri
namas praktikos.

Stachanoviečių judėjimas lau
žo senas normas, ir tame pasi
reiškia jo tikras revoliucingu
mas. Bet ar reiškia tai, kad 
normų, kaip kiti mano, visai 

. .. „ .nebereikalinga? Ne, tai netiesa.
vo paruoštas tuo, kad mūsų ša-1 Normos reikalingos, jos—orga

nizuojanti jėga, bet reikia, kad į . - - .
jos atatiktų naujai techninei ba-j barties galima, bet jeigu lauk-

tas judėjimas gimė apačiose, 
liaudies gelmėse, jis yra gajus.

Stachanoviečių judėjimas ne
paprastai ir greitai išsiplatino 
po visas mūsų tėvynės įmones. 
Ar gali būt nors bent kiek atsi
tiktina ta aplinkybė, kad kai 
tik Stachanovas, Busiginas, 
Smetaninas ir kiti šito judėjimo 
pionieriai pastatė savo rekordus, 
stachanoviečių judėjimas nema
tytais tempais apima visą šalį. 
Tai reiškia, kad judėjimas bu
vo paruoštas viso ankstyvesnio 
mūsų partijos darbo.

Stachanoviečių judėjimas bu-

bandyta, geležine siena susitel
kę apie savo partiją, apie myli
mą vadą ir mokytoją draugą 
Staliną, prie naujų ir naujų lai
mėjimų žengs didžios Socialisti
nių Sovietų Respublikų Sąjun
gos proletarai, kolchozninkai ir 
darbo žmonės.

“Rabobcbja Moskva?’ No. 266.
m.
vertė 

Juraitis.

18-XI-35
Iš rusų kalbos

29-XII-35 m.

New Haven, Conn
Delko Dainos Choras Jau 

Nedainuoja
“Vilnies” No. 6-tam teko 

pastebėti, kad Dainos Choras, 
New Havene, likviduotas. Tai 
padaryta didžiausia
kokią New Haveno draugai 
galėjo atlikti. Mano 
mu, New Haveno draugai turi 
tą klaidą atitaisyti, dar da-

klaida,

svarbiais reikalais.
Draugas Guoba kalbėjo 

dviem klausimais, pirmiausia 
apie Kanados darbininkus, 
apie lietuvius, kokius svarbius 
darbus jie atlieka darbininkiš
kam judėjime. Taipogi nuro
dė, kaip yra svarbu turėt dar
bininkišką spaudą, nes ji yra 
vienas iš geriausių įrankių ko
vai prieš darbininkų išnaudo
tojus.

Kalbėtojas nurodė, kokią 
svarbią rolę atlieka jųjų laik
raštukas “Darbininkų žodis,” 
kurį Kanados darbininkai iš
leidžia ir kaip jie trokšta tą 
laikraštuką ištobulinti į ga
lingą darbininkų laikraštį.

Draugas Guoba ir buvo at
silankęs pas Amerikos darbi
ninkus, kad sukelt nors kiek 
finansinės paramos del to 
taip svarbaus dalyko, kad jie 
galėtų įsigyti savo mašineri
ją, kad nereikėtų savo prie
šams, kapitalistams, mokėt 
už spausdinimą “Darbininkų 
žodžio.”

Gaila, kad Wilkes Barre 
lietuviai darbininkai negana 
įvertino tą taip svarbų darbą. 
Prakalbose daug daugiau tu
rėjo būt ir daugiau reikėjo su
kelti paramos del tokio 
baus darbo.

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 1® iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Painters and Carpenters
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 1-6101

suprati-

lis, kurią veda nuo vienos per
galės iki kitos didysis Stalinas, 
kasdien vis stiprėja, turtėja, 
kad vis geriau, džiaugsmingiau 
ir linksmiau darbo žmonėms gy
venasi. Nes mūsų revoliucija, 
tai vienintelė pasaulyj revoliuci
ja, kuri ne tik perdavė politinę 
valdžią į proletariato rankas, 

panai- 
išnaudojimą, bet davė ii’ 

> rezul-

jant ko\ot už naujas ir naujas sutriuškino kapitalizma, 
pergales. Užbaigiamajam šito j<jno į............
pasitarimo posėdyj, .kaip ste- didžiulius materialinius 
būklinga socializmo pergalės | tatus 
simfonija, praskambėjo nuėsta- i 
bi draugo Stalino kalba, ugnin
gais žodžiais nušviesdama di
džiąją stachanovičių judėjimo 
esmę, jo pradus, kelią ir toli
mesnes kovos už 
perspektyvas.

Stalino įkvėptas 
čių judėjimas—tai 
judėjimas. Jis įeis į mūsų so
cialistinės statybos istoriją kai- 
po vienas iš garbingiausiųjų jos 
puslapių. Jis išreiškia naują, 
augštesnį socialistinių lenktynių 
etapą; etapą, kuris skiriasi nuo 
ankstyvesnio tuo, kad šitame 
etape lenktynės tampriai suriš
tos su nauja technika. Ir Sta
chanovas, ir Busiginas, ir Kri- 

^A^pnosas, ir Smetaninas, ir Vi
nogradovas—tai darbininkai ir 
darbininkės, kurie pilnai susi
pažino su savo darbo technika.

Stachanoviečių judėjimas nu
gali senas technines normas, se
nus projektuose numatytus pa
jėgumus, senus planus. Jis lau
žo senas pažiūras ir sudaro pa
matą naujoms techninėms nor
moms. Savo esmėje jis yra gi
liai revoliucinis.

Kapitalizmas nugalėjo feodą-, nauJ°s technikos; ją pažabojo ir 
Hstine tvarka todėl, kad nakėlė, išspaudžia iš jos visą, ką iš jos 

tik galima išspausti. Prieš po
rą metų tokių kadrų pas mus 
buvo labai mažai. Ir mūsų par
tijos vadas iškėlė tuomet obal- 
sį—naujos statybos pafosą pa- 
pildyt technikos išmokimo pato
su. Per pios du metus sovieti
niai žmonės, kuriuos veda, or
ganizuoja, auklėja Lenino-Sta
lino partija, išaugo, įveikė tech
niką, išmoko jos.

Bet stachanoviečiai — tai ne 
vien darbininkai, išmokę techni- 

’kos. Jie bolševikiški kariai, 
sunkumų nugalėtojai, Stalino

pergales.

komunizmą

stachanovie- 
nepaprastas

su-
so-

kad 
kad 
yra

pa-
ne-
ke-

Stachanoviečių judėjimas bu
vo paruoštas tuo, kad revoliuci
ja panaikino išnaudojimą, 
triuškino kapitalistų klasę, 
vietinis darbininkas žino, 
jis dirba sau, savo klasei, 
mūsų santvarkoj darbas
garbės, pasididžiavimo ir didvy
riškumo dalykas, kad mūsų ša
lyj darbas turi visuomeninės 
reikšmės, jis pakelia į didvy
rius, apvainikuoja garbe.

Stachanoviečių judėjimas 
ruoštas tuo, kad mūsų šalis 
nuilstamai eina leninistiniu
liu ir šituo keliu Stalinui vado
vaujant sėkmingai pravedė so
cialistinę industrializaciją, sutei
kė mūsų. industrijai galingą 
techniką, kuria išimtinai re
miasi stachanoviečiai. Juk tik
tai techniką pasikinkę žmonės 
gali būti pavadinti stachanovie- 
čiais.

Stachanoviečių judėjimas pa
ruoštas, pagaliau, tuo, kad mū
sų partijos leninistinės-stalinis- 
tinės politikos rezultate pas mus 
išaugo nauji darbininkų ir dar
bininkių kadrai, kurie išmoko

listinę tvarką todėl, kad pakėlė i 
gamybos jėgas, visuomenę pada
rė daug turtingesne, kaip prie 
feodalizmo. Socializmas duoda 
daug augštesnį darbo našumą, 
kaip gali ir sugeba kapitaliz
mas. Stachanoviečių judėjimas 
jau dabar duoda takius darbo 
našumo pavyzdžius, kokių nega
li duot kapitalizmas.

Bet ne vien tame didžioji sta
chanoviečių judėjimo reikšmė, 
jis slepia savyje būsimos ko
munistinės santvarkos grūdus, 
kur nebus skirtumo tarp proti
nio ir fizinio darbo, kur kiekvie
nas dirbs, kiek galės, gaus 
tięk, kiek jam reikės, kur rem
sis produktų gausumu bei gal in-; 
gu darbo našumu. Marksizmas- [ 
leninizmas mokina mus, kad pa
naikint skirtumą tarp protinio! 
darbo ir fizinio darbo galima 
tik tuomet, kuomet darbininkų i 
klasė, jos didžiuma pasieks tech-' 
ninj ir kultūrinį inžinieriaus ly-1 
gį. Tik ant šitokio pamato ga- ( 
Ii būt padėtas ūkiškas komuni
stinės visuomenės pamatas. Sta
chanoviečiai žmonės, kurie jau! • 
dabar pabalnojo techniką, kurie 
pataiso daugelį inžinierių ir pro-1 
fesorių; žmonės, kurie jau pra- Į 
deda kilt iki inžinieriniai-tech- 
ninio darbuotojo lygio.

Stachanoviečių judėjimas dar 
visai jaunas. šiandien mes 
randamės prie jo lopšio. Bet 
kai kurie charakteringi jo buro- 
žai išsiskiria jau ir dabar. Jis 
prasidėjo sauvališkai, beveik 
gaivaliniai, iš apačios, be jokio 
spaudimo iš administracijos pu
sės, dar labiau—kai kuriose 
įmonėse prieš administracijos 
porą. Ir kaip tik todėl, kad ši-

site ilgiau, pakol liga įsigalės, 
tai tada jau bus sunku ir rei
kės daug darbo ir energijos 
padėti ir gali išeiti taip, kad 
visai nebus galima atgaivinti, 
žinote, kad numirusį atgaivin
ti negalima. Pasirodo, kad jūs 
chorą norit galutinai numa
rini;. Jūs galite skaudų smūgį 
užduot darbininkiškam judė
jimui New Havene iš ko prie
šai galės pasinaudot ir gar
džiai pasijuokt ir jūs ateityje 
daug turėsit nukentėt, o atsi
griebt daug laiko ims. Aš ne
kaltinu vien tik jaunuolius, 
bet kartu ir senus

zei. Bet būtų neteisinga, ža
linga, pavojinga tuč tuojaus pa
skelbt kaip bendrą vidutinę nor
mą, kaip tai kiti galvoja, di
džiausius augšto našumo meis
teri ų-stachanoviečių atsiekimus. 
Reikia šitam paruošt žmones, 
darbininkus.

Galinga srove vystosi stacha
noviečių judėjimas mūsų šalyj. 
Kovingas ir prie to artimiausios 
ateities uždavinys — pažabot 
tuos, kas stojosi stachanovie- 
čiams skersai kelio. Partinės 
organizacijos privalo įsijungt į 
šitą didelį darbą.

Atsakominki ir painūs yra 
ūkio darbuotojų, inžinierių ir 
techniku uždaviniai. Partinės 
organizacijos turi padėt persi- 
organizuot tiems ūkio darbuo
tojams, kur atsiliko nuo didžio
jo judėjimo, padėt šiek tiek 
atsilikusiems inžinieriniai-tech-, palaikyme ir, žinoma, jaunuo- 
niniams darbuotojams nugalėt 
savo atsilikimą ir eit koja ko
jon su nauju galingu Sovietų 
liaudies judėjimu.

Pasibaigė geriausiųjų mūsų 
šalies žmonių pasitarimas. Ge
riausieji angliakasiai, mašinis
tai (garvežių vedėjai), mūrinin
kai, audėjai, tekintojai pasako
jo apie savo stachanovietiško 
darbo patyrimus. Kartu su par
tijos ir vyriausybės vadovais, 
tiesioginiai draugui Stalinui va
dovaujant, jie apsvarstė savo 
artimiausius uždavinius ir toli- 

i mesnius kelius. Jie jau šian
dien išnešiojo po mūsų šalies 
fabrikus, laivų statybos įmones, 
šachtas ir laukus didžiausius 
vado žodžius. Jie tampriai, į 
vieną vienetą su savo partija 
susijungę, jie begaliniai atsida
vę eina paskui savo partiją, pa
skui savo vadą, kuriam vado
vaujant jie su pergale perėjo 
pilietinio karo metus, šiltinės, 
intervencijos, kontr-revoliucijos 
metus, kuriam vadovaujant tve
ria stebuklingus dalykus Sovie
tų žemėje. Po 
vėliava nugalėjo proletarinė re-- 
voliucija mūsų šalyje. Po ta 
pačia vėliava, klasių kovoj iš-1 kuris čionai lankėsi su labai

Lenino-Stalino

svar-

Guo- 
apie

Po pertraukos draugas 
ba gana plačiai aiškino 
Lietuvą, kokia ten yra padėtis 
ir kaip Lietuvos darbininkai 
yra skriaudžiami visokių iš
naudotojų ir sykiu valdžios. 
Šis draugas Lietuvoj praleido 
ilgoką laiką ir su tuom yra

draugus, gana gerai apsipažinęs ir jis 
Kadangi yra žinoma, kad per susirinkusiems kuo aiškiausia 

Dainos; išaiškino, kokia yra darbiniu-daugelį metų prie 
Choro vien tiktai priklausė 
jaunuoliai, o suaugę draugai 
nedalyvavo chore. Jaunuoliam 
prisėjo visą naštą nešti choro

liams nusibodo.
Choro palaikymas yra ne 

tiktai vienų jaunuolių darbas, 
čionai yra visų sąmoningų 
darbininkų reikalas.

Choras labai svarbią rolę 
lošia darbininkiškame judėji
me, tą turėtų žinot kožnas są
moningas darbininkas. Aš ma-l 
nau, kad New Haveno drau
gai tą žino, bet bėda tame, 
kad biskį buvo apsileidę. Ma
no supratimu, turėtų visi 
draugai, seni ir jaunuoliai, 
bendrai suburt visas spėkas ir 
atgaivint Dainos Chorą.

Ir aš tikiu, kad New Haveno 
draugai tą padarys, kadangi 
dabartiniu momentu darbinin
kiški chorai yra reikalingesni, 
negu kada pirmiau, nes aštrė
ja klasių kova už geresnes 
darbininkų sąlygas.

J. Strižauskas.

kų padėtis Lietuvoj.
Draugo Guobos kalba visi. 

buvo patenkinti, taipogi buvo 
ir keletas klausimų, į kuriuos ' 
tinkamai atsakė.

I

Dabar Wilkes Barrėj ir 
apielinkėj darbininkų pareiga 
remt kiek galint Kanados 
draugų spaudą “Darbininkų 
Žodį”. Pirmą progą gavę užsi
prenumeruokite tą taip svar
bų laikraštuką.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
X PIRTIS

VISADA ATDARA
DIENĄ IR NAKTĮ

Garinis kambarys, Turkiškas Kambarys, 
■H Rusiškas Kambarys, didelis plaukymui 
Vj prūdas, šviežus šaltinio vanduo, moksliniai t 

[ į mankštymai, restauracija, barbernė ir J
\ 1 ir prirengimai miegojimui. Į

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

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

tik vyram. Moterim nebus.

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 

sekmadieniais

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir
ir naktį.

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

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

Laukiame Dovanu iš Kitu Miestu
"Laisvės” Jubilėjiniam Bazarui

Wilkes-Barre, Pa
Prakalbų

Prakalbos buvo surengta 
draugui Guobai, kanadiečiui,

Šis paveikslas parodo Minnesota valstijos miliciją, kurią valstijos 
gub. Olson pašaukė į Minneapolj, kuomet įvyko susikirtimas tarpe 
skebų ir streikierių prie “Strutwe ar” dirbtuvės. Milicijantai nelei
džia streikierių prie dirbtuves.

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

BAZARAS BUS TRIS DIENAS

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

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

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

daiktų už pigią kainą.

Kas vakaras šokiai. Įžanga 10
Visais vakarais grieš gera orkestrą

Šeštadienį ir Sekmadienį Bazaras prasidės nuo piet ir tęsis iki vidurnakčio.
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TĖVO PATARIMAS
lL... - -= MAVRIKI

Karas, Gyvenimas ir Skrajojimai
Karo griausmuose ir audrose gimė 

1915 metų vasara. Plieninis kumštis su
jungtų Vokietijos-Austrijos karo jėgų 
sudaužė rusų frontą Tarnovo rajone, ir 
rusų armija susiūbavo—ji traukėsi atgal.

Tuo laiku 19-kos metų oficierius Mav-
* riki Sliepnev vedė maršinę kuopą nuo 

Čitos į Galicijos karo frontą. M. Sliep
nev buvo jaunas, žalias ir žinomas kaipo 
karštas patriotas.

Dabar, kada prabėgo tiek metų, aš tų 
laikų atrodau patsai sau juokingu, bet 
tada atrodžiau išdidus ir drąsus. Ant 
manęs buvo karo mundieras, kuris nuo 
kūdikystės judino mano jausmus, kardas

• painiojosi tarp kojų, o kišeniuje gulėjo 
paliudijimas, kad ne kas kitas, kaip aš, 
Mavriki Sliepnev, esu komandierium ka
rinio traukinio.

Traukinys su kareiviais važiavo per 
visą Sibirą ir europinę Rusiją į tolimus 
vakarus. Kareiviai buvo didžiumoje pa
gyvenę žmonės, palikę namie šeimynas ir 
valstiečių darbus; jie važiavo į frontą 

r nesmagūs ir labai tankiai vakarais, su- 
skaitliuodamas kareivius, aš keleto iš jų 
nerasdavau. Traukinys ėjo į vakarus. 
Aplinkui buvo Sibiro miškai, dykumos, 
ant stočių būriai žmonių pasitikdavo ir 
palydėdavo mūsų traukinį; kareiviai sto
tyse šoko, arba nesmagiai dainavo “Er- 
mak” dainą, o aplinkui stovėjo moterys 
ir verkė.

Bet visa tai, kas apsupo, kažin kaip 
praeidavo nepaliečiant mano nusistaty
mo, nepaliečiant mano jausmus. Ant 
manęs buvo oficieriaus antpetys, ir aš, 
valstiečio sūnus, Mavriki Sliepnev, bu
vau neapsakytai išdidus.

“Sūneli, Laikykis su Darbininkų ir 
Valstiečių Valdžia”

Kaip tai atsitiko taip, kad iš pat jau
nų dienų mane traukė prie karinių rei
kalų. Reikia pasakyti, kad mūsų Kin- 
gisepskas rajonas senuose laikuose visa
da buvo vieta, kur būdavo dideli manev
rai Peterburgo kariuomenės. Ginklų 
skambėjimas, kanuolių dundėjimas, dun
dėjimas karo vežimų nuo kūdikystės at
simušė į mano ausis. Nuo kūdikystės 
tėmijau griausmingus maršus ir manev
rus cariškos gvardijos, kur nors užsilipęs 
su savo draugais ant tvoros, medžio, ar 
akmens.

žodžiu, dar būdamas 10 metų berniu
ku, aš su dideliu pasigėrėjimu skaičiau 
knygelę “Vadovėlis Paoficieriui,” kas la
bai stebino mano tėvus. Su ypatinga 
atyda studijavau skyrių apie šautuvo su
dėtį. Visiems namiškiams pareikšdavau, 
kad būsiu karinis žmogus, nepaisant kiek 
tas man kainuotų. Mano tėvas juokda- 

. vosi:
—Jaunas ir žalias,—sakydavo jis. — 

Mes su tavimi, Mavriki, esame mužikai. 
Mūsų broliui patekti į oficierius—darbas 
nelengvas.

Motina, moteris gera ir jautri, pritar
davo mano troškimams:

—Mavrikas bus, bus oficierius. Bū
si,—kalbėjo ji, glostydama mano galvą.— 
Na, tik gerai mokinkis, geriau mokin
kis. .. Būsi.

Mokytis mane leido į prekybos mokyk
lą Petro Didžiojo vardo, matomai many
dami, kad tas atims pas mane norą tap
ti kariniu žmogum. Bet mokindamasis 
rusų gramatiką ir prekybos reikalus, aš 
nuolatos galvojau apie karo reikalus ir 
slapta nuo mokytojų skaičiau “Vadovėlį 
Paoficieriui.”

Mūsų šeimyna buvo neturtinga. Jams- 
kovičių Sodžiuje, dabartinio Kengisepo 
rajone, mes turėjome namą, aštuonias de
šimtines žemės ir valstietišką ūkį. Ma
no tėvai turėjo šešis vaikus ir aš buvau 
patsai vyriausias sūnus. Jaunesni mano 
broliai dabaigdavo nešioti mano drabu
žius, apsiavus ir mokinosi iš mano kny
gų. Mokinosi visi. Mano tėvas dėjo vi
sas pastangas, jėgas, kad mums kiekvie
nam davus nors kiek mokslo. Pinigų, 
pamenu, niekados namie nebuvo. Moti
na vedė pačią griežčiausią atskaitą kiek
vienai kapeikai.

Mokyklą baigiau labai sėkmingai, bet 
pas mane nebuvo jokio patraukimo bųti 
raštinės darbininku. Pradėjau dirbti 
Simens-Galske fabrike. Bet mano min-

SLIEPNEV — ■
tys vis buvo nuolatos sujungtos su karu. 
Parėjęs namo iš darbo skaitydavau kari
nius vadovėlius iki vėlyvos nakties. Bū
davo jau prasideda ankstyvas Peterbur
go rytas, jau švinta, o aš dar vis sėdžiu 
su knyga, norėdamas nugalėti ir sužinoti 
karo strategijos slaptybes Fridriko Di
džiojo.

Savo siekinius galop pabandžiau at
siekt tuom, kad korespondencijų pagel- 
ba užbaigiau kadetų korpuso mokslą ir 
išlaikiau egzaminą, bet nuo to mano sie
kiai nepasistūmėjo nei vieno žingsnio pir
myn: užbaigimas to mokslo neleido pro
gos tapti oficierium, bet tik suteikė pro
gą įstoti į karinę mokyklą.

Čia prasidėjo karas.
Ant namų sienų buvo išlipinti dideli 

manifestai skelbianti karą, kurie prasi
dėjo keista fraze: “Iš dievo valios, aš, 
Nikalojus Antras.”

Buržuazija negalėjo atsidžiaugti pat
riotinėmis demonstracijomis ir lankė ke- 
kelius, praeinant pro Žieminį Palocių. 
Gatvėmis jodinėjo padidintame skaičiu
je raitelių ir žandarų patruliai.

Aš liuosa valia stojau į 148-tą Kaspijos 
pulką. Ten išbuvau savaitę ar dvi laiko. 
Paskui visus “volnoperus,” kaip mus va
dino mobilizuoti kareiviai, pasiuntė į Pe- 
terhofą, į Leib-Gvardijos pulką, kur bu
vo atidaryta oficierių mokykla. Paga- 
liaus išsipildė mano mintis: čia proga 
gauti karinį žinojimą ir tapti oficierium.

Oficierių mokyklą užbaigiau su dideliu 
pasisekimu. Mane turėjo pasiųsti į gvar
diją, bet Volyniaus pulko oficieriai savo 
susirinkime, kur buvo skiriama man tar
nauti, pareiškė protestą prieš mano pa
skyrimą į tą pulką. Priežastimi pasitar
navo tas, ką aš neturėjau mintyje, kad 
mano tėvas buvo viso labo tik Trofim 
Sliepnev—valstietis, ir į klausimą apie 
nejudinamą turtą turėjau atsakinėti 
“turto neturiu.” Iš to sekė aiški išvada, 
kad pas mane nėra palocių, pilių, turtų, 
ir pagal Leib-Gvardijos oficierių supra
timą, man, paprastam mužikui, nelei
stina būti oficierium gvardijoje. Vieton 
gvardijos, aš atsidūriau Čitoje, iš kur ir 
vedžiau maršinę kuopą į karo frontą.

Ir štai aš ir mano sibiriokai jau užru- 
bežyje—Galicijoje. Rusų kareivių užka
riautas miestas Lvovas?prieš mūsų akis. 
Mes pamatėme gražias gatves, plačius 
prospektus, didelius parkus, didelius na
mus krautuvių ir galvojome, kad mūsų 
Kalūgoms ir Rezaniams neprisilygti prie 
užsienio miestų.

Lvovas mintyje pasiliko kaip sapnas. 
Mus ilgai ten nelaikė, nes krauju plan ja
mas karo frontas reikalavo vis daugiau 
ir daugiau naujų jėgų. Rusų kariuome
nė, vadovaujama netikusių vadų, netu
rinti reikalingiausių karo priemonių, tu
rėjo labai daug nuostolių. Neveltui tuom 
laiku buvo sudaryta daina, kurią mes vi
si karštai dainavome:

“Kalnų viršūnės miega nakties tamsumoj, 
Karpatų kloniai—didvyrių kapai.”

Mes pribuvome į karo frontą ties Sa
dovaja Višnia. Pirmi susipažinimai su 
karo frontu išsklaidė visus mano persi- 
statymus karo, sudarytus iš Vadovėlių.- 
Aš persistačiau sau gerai įrengtus apka
sus, tvarkingų eilių atakas būbnams tra
tant ir muzikai griežiant. Man persista- 
tydavo piešianti vaizdai, kada su durtu
vais puola viena armija ant kitos. Nie
ko panašaus tikrumoje karo fronte ne
buvo. Buvo labai prasti grioveliai, pilni 
vandens ir purvo, kuriuos vadino apka
sais. Miškas pilnas pripildytas kulkų 
kaukimo, sprogimo, mirtis ir kraujas. 
Jokio priešininko su iškeltomis vėliavo
mis nesimatė. Mano kūdikiška vaidin- 
tuvė apie karą greitai, išsiblaškė, kaip ko
ki dūmai. Karas pasirodė kruvinas ir 
bjaurus dalykas!

Mano kuopoje (rotoje) buvo keli ka
torgos dalyviai, paliuosuoti tam, kad ga
lėtų dalyvauti kare. Jie buvo puikiausi 
žvalgai. Manyje buvo didelis paveldėji
mas medžiotojo, nes iš kūdikystės vaikš
čiodavau po girias, krūmus, jieškodamas 
zuikių ir laukinių ančių. Pirmiausiai nu
sprendžiau sudaryti gerą būrelį žvalgų.

Vertė D. M. šolomskas.
(Daugiau bus)

LAISVI

(11-13)

BALTIMORE, MD.

ir

Komisija

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Neapolis. — Sausio 12 d. 
iš čia dviem laivais išplau
kė dar 3,500 Italijos karei
vių į rytinę Afriką karui 
prieš Ethiopiją.

Visi lietuviai darbininkai dalyvau
kite sausio 26 d. Lenino mirties pa
minėjime, Lehman Hali, 848 N. Ho
ward St., 7:30 vai. vakare. Kalbėto
jas bus Ben Gold. Šiame masiniame 
mitinge bus perstatyta jaunimo Te
atras iš New Yorko.

Šis masinis mitingas bus demons
tracija prieš karą, ir fašizmą. Impe-

Kviečia Rengėjai.
(11-13)

Komisija. 
(10-11)

PROTESTAS HITLERIUI 
PRIEŠ LENKŲ 

VARŽYMĄ

BINGHAMTON, N. Y.
Darbininkų Kliubas rengia masi-

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU 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, MICH.

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 141 kp. susirinkimas 

įvyks nedčlioj, 19 d. sausio, 2 vai. 
po pietų, pas drg. Tureikį, 143 
Pierce St. Visi draugai malonėkite 
dalyvauti, nes yra daug svarbių da
lykų apsvastymui. Nepamirškite 
nauju narių atsivesti.

(11-12)

1

d

Atsitikimai, Kuriuos 
Reikti) Dramatizuoti 

BOSTON, MASS.
Kaip visur, taip ir pas mus, 

yra keletas visuomenės sluoks
nių : paprasti darbininkai, pu- 
siau-inteligentai ir inteligentai 
profesionalai—medžiaga trims 
dramos aktams.

Kiekvienas sluoksnis turi sa
vo skirtingus’ nuopelnus ir 
ydas. Bet inteligentų ydos yra 
didesnės, kadangi jie turėtų 
geriau žinoti. Jie turėtų būti 
visuomenės priešakyje ir savo 
asmeniniu gyvenimu turėtų bū
ti kitiems pavyzdžiu. Kol kas 
to nėra, štai pavyzdžiai:

Tolimam miesto kabarete 
sėdi graži pora. Abu profesio
nalai, abu ženoti, bet vienas 
palikęs namie pačią, o kita— 
savo vyrą. Rodos, nieko ypa
tingo. Bet... žmonės kalba. 
Pačiai ir daug kalba, ir tos 
jų kalbos girdisi visais kam
pais. — Jis taip ir taip daro; 
ji taip ir taip daro. Nesugy
vena. Apgaudinėja viens kitą 
Bet nesiskiria del kokios tai 
“šventos ramybės”. Todėl 
dažnai galima juos rasti toli
muose miesto kabaretuose.

Kiek čia.medžiagos komedi
jai, kuri kartais baigiasi tra
gedija. Visokiom kančiom yra 
ribos. Galima kentėti tik iki 
tam tikro laipsnio, bet toliau 
kantrumas trūksta ir eksplio- 
duoja pilname savo baisume, 
žinoma, linkėtina, kad taip 
neatsitiktų.

Kitur ant “burdo” apsigyve
no vedusi pora pas dorą ir ge
rą senbernį. Senbernis turtin
gas, visko turi, tik vienam gy
vent “markatna”. Dabar jam 
geriau. Bet už kiek laiko vy
ras palieka savo pačią senber
niui, pasitraukia ir desperatiš
kai pradeda gerti. Pasakoja 
visiems, skundžiasi ir vėl ge
ria. Pagaliau girtą paima ne
laiminga mirtis, žuvo drau
giškas, gabus, dar jaunas lie
tuvis. Kas nors, kaip nors 
pastūmėjo jį į kapą. Ar bus 
kas iš to laimingesnis?

Keista, kad taip atsitinka 
parinktos rūšies žmonėms, ku
rie, rodos, yra draugiški, tei
singi, širdingi žmonės. Tartum 
jie būtų aktoriai, lošianti tik 
kokias likimo nuskirtas ro
les.

Taip, matot, valdo žmones 
aplinkybės ir dabartinė supu
vusi socialė santvarka ant ka
pitalistinių. pamatų. Komuniz
mo ideališkoj gadynėj tokiom 
ydom dirvos nebus.

Rex.

BERLYNAS. — Lenkijos 
valdžia vėl protestuoja Hit
leriui, kad Vokietijoj yra 
varžoma lenkų gyventojų 
kalba, mokyklos ir tautinė 
jų kultūra apskritai. Lenki
jos vyriausybė sako, kad 
Vokietijoj gyveną 1,500,000 
lenkų. Bet naziai skaitliuo- 
ja, kad Vokietijoj esą ne 
daugiau kaip 500,000 lenkiš
kai kalbančių žmonių.

HSINKING, Manchukuo. — 
Vyriausias Japonijos atsto
vas Manchukuo krašte ge
nerolas Jiro Minami žada 
sugrąžint prekybos laisvę 
ten kitom šalim.

rialistinio karo pavojus dar nėra 
nn 1 HFXTRff 11 IX VITIID prašalintas, o (jį tik gali sulaikyti PRANEŠIMAI 18 K11UK darbininkų masinis išstojimas.

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. rengia prakalbas, 

ketverge 23 d. sausio, 1936 m. Lietu-1 
viu svetainėje, 853 Hollins St., pra- ’lcs Plakalbas nedėlioję, 19 d. sausio, 
džia 8-tą vai. vakaro. Kalbėtojas M. ° v. va^are Central Labor Union

t- i it - • svetainėj, 91 State St. Tema bus:Guoba js Kanados. Jis kalbės apie “Kodel turi būt Labor party”. Kal- 
padėtį Lietuvoje ir kaip apginti Lie-^bėtojas bus Ed. Richards iš Buffalo, 
tuvą nuo Hitlerio užpuldinėjimu, ir N. Y. Kviečiam visus “Laisvės” skai- 
apie lietuvių gyvenimą Kanadoje. jtytojus atsilankyti, ir atsivesti savo

Kadangi pirmu syk bus kalbėtojas draugus, 
iš Kanados, tai bus svarbu išgirsti! 
Kanados darbininkų padėtį. Kviečia-j 
me vietos lietuvius kuoskaitlingiau-' 
šiai atsilankyti į šias svarbias pra
kalbas.

nesenei grįžo iš Sovietų Sąjungos. 
Prakalbos įvyks antradienį, 14 *d. 
sausio, 7 v. vakare, 10 W. 22nd St. 
Jžanga 10c. Programą išpildys jau
nuolių Stygų orkestrą; jaunuolių te
atrinė grupė sulos trumpą dramą. 
A. Višniauskas sudainuos solo. Tad 
kviečiam visus atsilankyti ir išgirst 
programą ir pasiklausyt ką jaunuo
lis Ormanas turės mums pasakyt.

Kviečia Rengėjai.
(10-11)

LINDEN, N. J.
A.L.D.L.D. 165 kp. susirinkimas 

įvyks trečiadienį 15 d. sausio, A. Te- 
nio svetainėje, 16th St. Visi nariai 
dalyvaukite, nes apart daug svarbių 
dalykų apsvarstymui turim apsvars
tyti ir antro apskričio konferencijos 
raportą, tad visi dalyvaukite ir savo 
draugus atsiveskite prirašyt.

Sekr. O. Vertelicnė.
(11-12)

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Tcl. 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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kčj 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.

Reikalinga vyry ir motery 
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.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kuopos moterų susirin

kimas įvyks seredoj, sausio 15, 7:30 
vakaro, 376 Broadway.

Šiame susirinkime turėsim apkal
bėti daug svarbių dalykų, taipgi pra
dėsime praktikuoti valgių gaminimo 
mokyklą. Todėl visos draugės būti
nai dalyvaukite ir atsiveskite savo 
pažįstamas ir drauges, nes dabar yra 
ALDLD vajus už gavimą naujų na
rių.

BAYONNE, N. J.
Progresyviai jaunuoliai rengia 

prakalbas draugui J. Orman, kuris

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užėikite 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 tiesioginė 
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.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Praiom* 
jsitėmyti adresą ir telefonų.

Telefonuokite: Evergreen T-K61 
arba užeikite pasikalbėti į ofisų 
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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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Lietuviu Kriaučių 

Skurdas
Žiūrint į dabartinį kriaučių 

gyvenimą jis keistai atrodo. 
Darbai kas sezonas mažėja. 
Tūlos dirbtuvės visai negauna 
darbo, o katros ir gauna, tai 
darbininkai turi dirbti už uba
gišką atlyginimą, kad ir dirb
dami negali žmoniškai pragy
venti.

Nueini į unijos raštinę, tikė
damas gauti darbą, bet pama
tai, kad raštinė kaip kimšte 
prikimšta norinčių gauti dar
bą, tai daugelis neturi progos 
nei į listą užsirašyti. Kuo la
biau spaudžia bedarbė, tuo 
giliau išnaudotojų klasės žvė
riškos iltys lenda j darbinin
ko kūną, išgrauždamos mus
kulus ir po tokia krauge- 
ringa priespauda išnaudotojai 
susikrauna milionus dolerių. 
O ką darbininkai gauna?— 
kupras, slabnesnes akis, tiesį- 
jį petį žemesnį ir bedarbę di-
desnę.

Broliai kriaučiai, šito pa
vergimo gražumu, tylėdami 
neprašalinsim. čia jau reikia 
susiburti į bendrą veikimą ir 
stoti už didesnį duonos 
už geresnį gyvenimą.

Prisiminus lietuvius 
čius senesniais laikais,
13 metais, net gražu minėti, 
kaip jie gerai kovojo, nebijo
dami policijos buožės nei ka
lėjimo. Tas pats Joint Boar- 
das tuomet lietuvius vadino 
drąsuoliais šauliais.

kąsnį,

kriau-
1912-

1 Worker” vieton buržuazinio 
i laikraščio, kurį kas sekmadie- 
i nį pirkdavom — greit atsakė 
1 užklaustieji.
{ Be abejo, “Sunday Worke
rs” augs ir vis gerės, bet mes 

I visi turim prie to prisidėti.
D.

Newark, N J.
Sausio 15 d., 7 vai. vakaro, 

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
j Literatūros Draugijos 5 kuopa 
i šaukia nepaprastą susirinkimą 
pasitikimui draugo Mato Guo
bos iš Kanados. Jisai yra lie
tuvių darbininkų Kanadoje 
leidžiamo laikraščio “Darbi
ninkų Žodžio’* atstovas.

Susirinkimas įvyks Lietuvių 
Salėje, 180 New York Avė. 
Draugai ir drauges, atsilanky
kite ir išgirskite teisybės žodį 
apie mūsų draugų Kanadoje 
gyvenančių lietuvių žiaurią 
padėtį ir apie gražų jų veiki

amą.
i Užkviečia Valdyba.

Sėkmingas ALDLD Kp. Vaka
ras; Gražiai Parėmė Kana
dos “Darbininkų Žodį”

Sekmadienio vakarą “Lais
vės” svetainėje įvyko Ameri
kos Lietuviu Darbininku Lite
ratūros Draugijos 1 kuopos 
smagus ir naudingas vakaras. 
Parengime dalyvavo svečių ir 
iš apielinkės, kadangi tą dieną 
įvyko ALDLD 2 Apskričio 
konferencija. Apie pačią kon
ferenciją ir jos darbus apra
šys kas kitas, man rūpi apra
šyti vakarą ir kas jame at
likta.

Įdomiausia vakaro dalimi, 
tai buvo mūsų senai laukto 
svečio, Kanados lietuvių dar
bininkų atstovo Mato Guobos 
pasakyta prakalba.- Draugas 
Guoba čion atvyko kaipo at
stovas vienintelio Kanados lie
tuvių darbininkų laikraščio 
“Darbininkų žodžio”. Trum
poje, gražioje prakalboje jisai 
supažindino mus su tos šalies 
lietuvių darbininkų padėčia ir

'A. Kairys, J. Orman, V. Za- 
blackas ir Helen Kavinukė.

Kadangi ALDLD 2 apskri
čio konferencijoje buvo sukel
ta $18, tai šiuom trumpu laiku 
viso “Darbininkų žodžiui” su
kelta $55.20.

Rep.

kėsinasi nukramtyti muzikan
tų laimėjimus, pažadėtus su
tartyje su unija pereitą mėne
sį.

Hunter Kolegijoj šaukiama 
nužiūrimi revoliuciniai stu
dentai specialiams “egzami-l 
nams”, kada jie pareikalauja 
mokytojavimui leidimo. Klau
sinėjama, ką jie mano apie 
Studentų Uniją, ar jų tėvai 
atvykę iš Rusijos ir tt.

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, kurių New Yorko Miesto Sveikatos Sky
rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš
valymui ir sutvarkymui paįrusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

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

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

MIRĖ

Daktaras J. J. Kaškiaučius 
Kalbės Ir Aido Choras 
Dainuos C. Brooklyne

resnes sąlygas,
vo išnaudojami.

Tiesa ir dabar

jų darbais.
Draugas Guoba nurodė, kad 

reakcijai padidėjus, Jungtinių 
Valstijų darbininkų spauda 
retai beįsileidžiama Kanadon. 
Gi norint organizuoti lietuvius 
darbininkus, kelti jų klasinę 
sąmonę, apšvietą ir kultūrą 
būtinai reikalinga savo spau
da. Dėlto Kanados lietuviai 
darbininkai, nors būdami ma
žame skaičiuje, palyginus su 
J. Valstijomis, tačiaus jau tre
ti metai, kaip pradėjo leisti 
savo laikraštį

. žodį”. Iš karto 
žas lapelis, 
didino.

, žiu savaitraščiu, kurio prenu
merata yra tik $2 metams.

Bet to negana, sako d. 
Guoba, mes turime vis žengti 
pirmyn, kad padaryti “Dar
bininkų žodį” visų. Kanados 
lietuvių laikraščiu. To atsieki- 
mui būtinai reikia įsigyti ma
šiną—Lynotipe, — 
pagelba 
laikraštį 
gražiau, 
atidavus
spaustuvėms.
čiai, nors nepaprastai skurdžio
se sąlygose gyvendami, tačiau 
trumpu 
$2,000.
draugai 
kreipia
draugiškos pagelbos.

Buvusieji parengime brook- 
lyniečiai gražiai atsiliepė ir 
ant vietos suaukota $31.70. 
Draugas Guoba dar pasiliks 
čion porą dienų. Kurie drau-

“Darbininkų 
buvo tik ma- 

Jie vis gerino ir 
Dabar jau išeina gra-

Gerbiami Central Brooklyno 
lietuviai, štai jums didelė nau
jiena !

Ketvirtadienį, sausio (Jan.) 
16-tą dieną, 8-tą valandą va
kare, Lietuvių Neprigulmingo 
Kliubo kambariuose, po num. 
269 Front St., Central Brook
lyne, kalbės daktaras J. J.

Ir per! Kaškiaučius iš Newarko, ir 
tas kovas kriaučiai turėjo ge- duos patarimus kaip užsilai- 

mažiau tebu- kyti, kad būt sveikais ir kaip 
išsigydyti sergantiems. Taipgi 

kairieji bus galima daktaras paklausti
kriaučiai permato tą skurdaus apie visokias ligas, jisai duos 
gyvenimo priežastį—kriaučių tinkamus atsakymus, 
surambėjimą. Tą permatyda
mas kriaučių delegatas K.'nuos Aido Choras, kad net sa- 
Jankaitis su pilna energija rū-įlė drebės ir taipgi dainuos so- 
pinasi suorganizuoti jaunus listė L. Kavaliauskaitė, kuriai 
ktiaučius, padėti atgaivint se-' pianu akompanuos II. Depsiu- 
nus unijistus, kad visi stotume te. 
| bendrą veikimą prieš išnau-- 
dotojus. i

Prakalbos pertraukoje d ai-

S. Marinka.

Puikus Atsiliepimas Apie 
“Sunday Worker”

Sekmadienį, 12 sausio, 
jo iš spaudos pirma 
“Sunday Workerio”. Gimimas 
tokio žymaus kūdikio sukėlė 
didelį entuziamą. šeši šimtai 
reguliarių platintojų ir šimtai, 
o gal ir tūkstančiai, partijiečių 
su simpatikais pasileido su 
juo po gatves ir namus. Atsi
liepimas buvo puikus.

—Kaip patiko 
Workeris” ?—klausiu 
nos, kurią mačiau 
“Sunday Workerj”.

—Nusprendėm kas sekma
dienį užsisakyti “Sunday

išė
jai d a

Taigi visi ir visos, vyrai ir 
. moterys, merginos ir vaikinai 
ketvirtadienio vakare eikit į 

į Kliubo svetainę ir išgirskit 
daktaro prakalbą ir daininin
kų dainas, nes Central Brook
lyne retai esti tokie parengi
mai.

Įžanga visiems dykai.
Rengia ir kviečia

ALDLD. 24-ta Kuopa.

su kurios 
galėsime padaryti 
pigiau, greičiau ir 

negu galima padaryt 
darbą privatiškoms 

Patys kanadie-

laiku jau sukėlė virš 
Bet to negana, todėl 

kanadiečiai atsi- 
ir i J. V. lietuvius

Mirė Buvęs Majoras

“Sunday 
šeimy- 

skaitant

Sekmadienį mirė John F. 
Hylan, buvęs New Yorko ma
joru nuo 1918 iki 1925 metų. 
Prieš tai buvo teisėju. Pasta-j 
raišiais 5 metais taipgi buvoti ^ar išgalėtų prisidėti, pra- 
teisėju vaikų teisme, Queens.' šomi tuojaus priduoti aukas 
Gyveno 2 Olive Place, Forest J Laisvės antrašu.
Hills. Miestas paskelbė for
mali gedulą, kaipo buvusiam 
viršininkui.

PIRMAS TRIMITO CHORO

Koncertas ir Šokiai
Rengia Trimito Choras Bendrai su L. D. S. 50-ta Kuopa. 

ŠEŠTADIENĮ, 18 SAUSIO, 1936 
Darbininkų Centro Salėje

723-5th Avė., Įėjimas iš 23rd St., Brooklyn, N. Y. 
šokiai prasidės 7-tą vai. Programa 9-tą vai. vakare. 

GRIEŠ LEON SEPUTAS ORCHESTRA

2
3

PROGRAMO PILDYME DALYVAUS:
Trimito Choras, vadovystėje H. Mantuškaitės.
Max Žižūnas, smuiko solo.
Geo. Klimas, lyriškas tenoras.

4. Stella Račka ir Felix Lepinsky, duetas.
5. Hejnry Schnevich, Baritone
6. Sir Medum ir Madam Felicia, in their waltz.
7. Sietyno Choras iš Newarko vadovybėje B. Šalinaitės.
8. Accordian solo ir kiti.

Hat Check 35 cents. KVIEČIA RENGĖJAI.

Stambesnes Sumas Aukojo:
P. Taras, J. Siurba ir S. 

Sasna po $2; K. Joneliunas, 
P. šolomskas, T. Stankevičius, 
Ch. Alex, G. Stasiukaitis, F. 
Kazokienė, M. Vaicikauskai- 
tė, J. Ežys, V. Bovinas, G. 
Warrison, P. Fulton, A. Bim
ba, D. M. šolomskas, M. Ma
tulevičius, J. Grubis, J. Kli
mas, Kalakauskienė ir J. Pra
naitis po $1; Misevičienė, P. 
Buknys, A. Sinkevičius, P. Pa
kalniškiai, K. Karpavičienė 

i ir A. Gilmanienė po 50 c.; 
,P. Poškaitis, Johnnie Stasiu- 
lis, Zablackienė, J. Juodeikis, 

. J. Zajankauskas, N. Pakalniš- 
! kis, Dulkė, Lideikis, K. šo- 
lomskienė, I. Levanienė, Pra
naitienė, Sinkevičienė, Kuršė
nų Studentas ir Malin po 25c.
Po Parengimo Prisidėjo Auko

mis “Darbininkų Žodžiui”

Ant rytojaus “Laisvės” ir 
LDS darbininkai dar tam pa
čiam tikslui sekamai aukavo: 

j H. Jeskevičiutė $1. Po 50 cen- 
, tų: M. Krance, V. Tauras, J. 
Briedis, J. Valatka, J. Barkus,

Pratęs Hauptmanno 
Gyvenimą
Daroma reikalingi dokumen

tai perkėlimui Bruno Haupt
manno bylos į federalį aps
kričio teismą. Sakoma, dadėta 
dar du žymūs Washington o 
advokatai į Hauptmanno gy
nėjus ir byla būsianti vedama 
net iki augščiausio teismo. 
Padavus apeliaciją, atideda
mas sudeginimas elektros kė
dėj, kuri buvo prirengta 
Hauptmanną nužudyt 17 sau
sio.

i Išgirskite Įdomų Raportą
Šį ketvirtadienį, 16 sausio, 

7:30 vakaro, 419 Lorimer St., 
Brooklyne, šaukiamas svarbus 
masinis susirinkimas. Draugai 
J. Siurba ir R. Mizara išduos 
raportą iš Trečio J. V. Prieš
karinio Kongreso, kuris įvyko 

i 3-4-5 dienomis šio mėnesio, 
į CIevelande. Jiedu ten atstova- 
' vo Brooklyn© ir nacionales lie
tuvių organizacijas. Rengkitės 
patys dalyvauti ir praneškite 
kitiems. Įžanga veltui.

Gera Lietuvių Piliečių 
Kliubo Vakarienė

Pereitą šeštadienį Lietuvių 
Piliečių Kliubas turėjo suren
gęs didelę vakarienę savo pa

rties patalpoj ant Union Avė. 
| Svečių buvo gana daug, nors 
I įžanga buvo $1.25 ypatai. Da- 
jvė daug valgyti ir gerti už tą 
• pačią įžangą. Raporteriui teko 
j nusistebėti, kaip daug tūli lie
tuviai gali išgerti šalto alaus 
—uzbonas po uzbono plaukė 
iš bačkų, ant stalų ir į svečių 
pilvus. Publikos nuotaika bu
vo graži, draugiška, taip pat 
įvairi.

Pirmo stalo svečiams pasi- 
valgius, buvo perstatyta ke
lios dainininkės, kurios, man 
atrodo, labai gražiai padaina
vo, nors, tiesa, kai kurios jų 
dainos pusėtinai “šiurkščios”. 
Reikėtų mūsų dainininkams 
susirasti gražesnes, švelnesnes 
liaudies daineles. O jų lietu
viai turi nemažai.
■ Kliubo ir vakarienės pirmi
ninkas pašaukė keltą iš kliubo 
narių ir svečių pakalbėti. Kal
bėjo berods šie: Draugelis, 
Kalvelis, Žukauskas, Dr. Pet
riką, A. Bimba ir L. Prūseika. 
Tose kalbose buvo keliama 
mintis, kad reikėtų visoms 
Brooklyno lietuvių organiza
cijoms susikalbėti ir pasista
tyti didelę patalpą—namą. 
Drg. Bimba priminė, kad rei
kėtų taip pat visų sriovių žmo
nėms sudaryti bendrą frontą 
prieš karą ir fašizmą.

Rep.

TRUMPOS ŽINUTĖS

Juozas Burbulas, 63 metų, 
130-13 Hillside Ave., Rich
mond Hill, N. Y., mirė sausio 
11 d. Laidos sausio 15 d.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

į SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

A.L.D.L.D. 138 ir L.D.S. 14 
kuopų susirinkimas įvyks tre- 
čiadiėnį, 15 d. sausio pas 
draugus Laukaičius, 64-45, 
Perry Ave., Maspethe, 8 vai. 
vakare

Pereitą ketvirtadienį susi
rinkimas neįvyko delei blogo 
oi-o, bet šį susirinkimą visi tu
rit būtinai dalyvauti. Sekr.

BROOKLYN, N. Y.
T.D.A. lietuvių 17 kp. susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 15 d. sausio, 8 vai. 
vakare, “Laisves” salėje, 419 Lori
mer St. Visi nariai dalyvaukite, nes 
šis labai svarbus susirinkimas, ne
pamirškite ir naujų narių atsivesti 
prirašyti .

Or g. G. W.
(H-12)

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugijos metinis susi

rinkimas bus trečiadienį, sausio 15 
d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliube, 80 Union 
Ave.. Brooklyn, N. Y. Turime daug 
svarbių reikalų svarstyti. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti.

Sekr. J. A. Draugelis.
(1M2)

REIKALAVIMAI
X

Reikalinga patyrus mergina bei 
moteris dirbt prie lengvo namų dar
bo, ir padėt prie valgio taisymo. Bus 
duodama atskiras kambarys, gera 
užmokestis. Turi turėt patyrimo raš- 

I tų nuo kitų. Atsišaukite į saldainių 
krautuvę sekamu antrašu: Mrs. 
Bergman, 571 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y.

(10-12)

Legal Notice
Notice is hereby given, pursuant 

to the trade-mark laws of the State 
of Kansas, that Camel Lead Color 
& Chemical Products Mgf. Corp., of 
Brooklyn, N. Y., has applied to the 
Secretary of State of Kansas for re
gistration of its trade-mark “Germ- 
Proof Film”, to be used on paints 
and painters’ products of every des
cription.

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, rollst cakes, and fi
nished bakery products of every des
cription.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, kitokių 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

NAUJOJE VIETOJE

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄW 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUSf

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, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

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.

Egg
Šaukite StOVC

INgersoll 2-6761 Nut
$|Q.25 Klauskite

BEN DUBIN

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.

Tat

kN'1 H AS HAD NO Pt tKS FOE 50 Yfk|

|i---------- 1
Whiskey A Blend : XIL 3T/UICMT Miniu-

I ~
I.. ė"r727Z?'r. ... •:

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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.

Pagarsėjusio Babe Ruth 
švogeris Merrett iškrito pro 
miegruimio langą nuo 15-to 
augšto 173 Riverside Drive 
apartmento ir ant vietos už
simušė. Manoma, kad atsisė
do prie lango pakvėpuoti ty
ru oru ir, apsvaigęs nuvirto, 
kadangi jis tuo laiku sirgęs 
plaučių, plėvių įdegimu ir gri
pu.

Unijistai muzikantai, dir
banti WPA projektuose, New 
Yorke, ruošiasi skelbt strei
ką, nes valdžios viršininkai

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

CHARLES UP TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS

25c
15c

Prielankus Patarnavimas

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

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
S8 Park Row, oppoiita City Bali 

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo 

Įstaiga




