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KRISLAI
“Mūsų Tėvų Kraujas.” 
Darbai Parodo. 
Amerikos Caras. 
Nežadėti “Džiabai.”

Rašo S. Laisvietis.

“Naujienų” korespondentas iš 
Lietuvos rašo, kad kariški teis
mai prieš streikavusius ūkinin
kus “labai švelniai” juos nu
teisia; todėl jis šaukia, “Valio 
mūsų kariuomenei!”

Bet “Lietuvos žinios” ką kitą 
praneša, būtent: “Vienas nu
baustas visą amžių kalėti, an
tras 12 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo, trečias 8 metus,” ir 
tt.

Taigi nėra ko džiaugtis, jog 
tuos teismus sudarančių oficie- 
rių “gyslose teka mūsų tėvų 
kraujas,” kaip kad gėrisi “Nau
jienų” korespondentas.

JAPONIJA KRIKDO KARO LAIVYNU 
APRIBOJIMO KONFERENCIJĄ

ATKAKLIAI REIKALAUJA SAU LAIVYNO LYGY
BĖS SU AMERIKA BEI ANGLIJA

Japonai Pranašauja
Karą su Sovietais

Už Dvejų Metų

Darbininkai Visų Salių 

Vienykitės! Jflui Niek® 
N e p r a 1 almėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsita 
Pasauli!

lt

AUGSČIAUSIAS TEISMAS DOVANOJA 
KOMPANIJOM $200,000,000 IŠ AAA

JOMS BUS SUGRĄŽINTA AAA TAKSAI, NORS JOS 
Iš PIRKIKŲJAU ATSIĖMĖ

London. — Karo laivy- (Sovietai Sveikina Daily 
nu apribojimo konferencija w i • c i _ r • r • j 
galima laikyt jau faktinai j Workerio Sekmadienio Laidą 
pakrikusia. Japonija atkak
liai reikalauja, kad Anglija 
ir Amerika pripažintų Ja
ponijai teisę turėti tiek pat 
tonų karo laivyno įtalpos, 
kiek turi bei turės Amerika 
su Anglija.

Pripažint Japonijai tokią 
lygybę nenori ypač Jungti
nės Valstijos.

Sausio 13 d. vyriausias 
Japonijos delegatas admiro
las Osami Nagano gavo nuo 
savo valdžios patvarkymą 
padaryti dabar tokius pasiū
lymus: kad būtų panaikinta 
didžiausi karo laivai, karo 
lėktuvų išvežiotojai ir sun
kieji šarvuotlaiviai; kad 
Anglija, Amerika, Franci j a, 
Italija ir Japonija padary
tų bendrą pareiškimą, jog 
stengsis vengti varžytinių 
karo laivų statyme, ir po to
kio pareiškimo išsiskirstyt 
“kaip galint draugiškiau
siai.”

Japonijai nepatinka kitų 
šalių didieji laivai, nes jie 
galėtų tūkstančius mylių at
plaukti ir stot mūšin su Ja
ponijos laivynu. Japonų 
imperialistams tuo tarpu 
užtektų vidutinių ir mažes
nių karo laivu prieš Sovietų 
Sąjungą bei Chiniją.

Yra spėjimų, jog kuomet 
Japonija pasitrauks iš lai
vynų apribojimo konferen- 

lies Augščiausio Teismo būtų ^D°S, ^ai .?a.
atimta tokia cariška galia. O šalys pasikvies Sovietų Są- 
tai būtų labai žymus pademo- jungą ir Vokietiją ir toliau 
kratinimas Amerikos santvar
koje.

Komunistų Partija šioj kovoj

“Naujienų” redaktorius Gri
gaitis vėl atranda, kad Stalinas 
“protiniu išsilavinimu stovi že
miau už visus stambesnius bol
ševizmo lyderius.”

Taigi, pasak Grigaičio, ir ki
ti bolševikų vadai esą gana 
“tamsūs”. Tačiaus jų vadovau
jama Sovietų Sąjunga su drg. 
Stalinu priekyje atlieka tokių 
didžių darbų, apie kokius net 
svajot negalėti/ Grigaičio “mo
kytieji” komunistų priešai.

Sovietuose šiemet bus pasta
tyta 4,300 naujų mokyklų, ati
daryta 8,000 daugiau teatrų, 
mokslus užbaigs 85,000 naujų 
inžinierių ir 137,000 technikų; 
vartojimo daiktų gamyba bus 
pakelta 24 nuošimčiais, naujų 
namų pastatyta už 3,600,000,- 
000 rublių, ir tt., ir tt.

Visi Sovietų tos rūšies pla
nai iki šiol buvo daugiau negu 
įvykdyti; taip bus ir šiemet.

Apie drg. Stalino ir kitų So
vietų bolševikų gabumus jau 
net tūkstančiai buržuazinių in
teligentų sprendžia iš jų darbų, 
o Grigaitis vis dar tebegaudo 
savo “apšvietos” vėjus ir “tam
sina” Sovietų vadovybę.

Anglijos karalius neturi tei
sės ir nedrįsta atmest savo ša
lies seimo išleistų įstatymų. Bet 
tokią galią pasisavino Jungtinių 
Valstijų Augščiausias Teismas, 
naikindamas kongreso įstaty
mus, bent kiek atsakančius rei
kalams darbo žmonių ir smul
kiosios biznierijos.
. Amerikos Komunistų Partija 
išvysto masinę kovą, kad iš ša-

tęs derybas dėl ginklavimo
si siaurinimo ant vandens.

gaus paramos ne tik iš revol iu- pnisę proteStony Kunigai
cinių darbininkų, bet ir iš pla
čiųjų amerikoniškų minių.

Kai kurie vienybei priešingi 
sklokininkai skleidžia tokius 
gandus-įtarimus: kad “centra- 
biuriai” (komunistai) naudoja
si Stilsono-Butkaus įkalinimu, 
idant suardyt skloką; kad vie
nybės šalininkams Prūseikai ir 
Kuodžiui pažadėta darbai “Lai
svėje,” ir tt.

Bet tai yra kiauraviduriai iš
mistai, kuriais nepavyks tiems 
pasakoriams sugriaut judėjimo 
delei opozicijos draugų apsi
vienijimo su komunistais.

neiNiekas drg. Prūseikai 
Kuodžiui nežadėjo jokių “džia- 
bų” “Laisvėje.”

Jiedu, kaip ir eilė kitų opo
zicijos narių, veda kovą už lie
tuvių darbininkų revoliucinio 
judėjimo apvienijimą be jokių 
“džiabų” užtikrinimo. Tuom d. 
Kuodis, Prūseika ir jų bendra
darbiai parodo garbingo nuošir
dumo.

Tūli sklokininkai pirm Lietu
vių Darbininkų Draugijos 7-tos 
kuopos susirinkimo Brooklyne, 
N. Y., paskleidė tarp narių la
pelius, paremtus jau tik vienu 
obalsiu—kova prieš “veidmai
nišką bimbizmą,” prieš vienybę 
su komunistiniais organizuotais 
lietuviais darbininkais.

Ta apsivienijimo priešininkų

NAZIAI VEIDMAINIŠKAI ŠAUKIA APIE KARO 
PAVOJŲ Iš SSRS PUSĖS

Pavojingai Serga Kipling, 
Garsus Angly Rašytojas

MASKVA. — Sovietų Ko
munistų Partijos organas 
“Pravda” atsiliepė apie Am
erikos Komunistų Partijos 
dienraščio “Daily Worke
rio” pradėjimą eiti sekma
dieniais, kaip apie svarbų 
įvykį darbininku laikrašti
joj Amerikoj. “Pravda” tu-, 
ri 3 milionus skaitytojų.

Apie “Daily Workerio” 
pirma sekmadienio laidą 
sausio 12 d. buvo pranešta 
Sovietų Sąjungos gyvento
jams per galingą radio sto
tį “Komintern.”

BERLYNAS,— Oficialė 
hitlerininkų spauda sausio 
13 d. buvo užpilta melagin
gais šauksmais prieš karo 
pavojų iš Sovietų pusės ne 
tik Vokietijai, bet visam ka
pitalistiniam pasauliui. Na- 
zių laikraščiai iškraipo So
vietų komisarų tarybos pir
mininko Molotovo kalbą, 
pasakytą dabartiniame su
sirinkime Sovietų Sąjungos 
Centro Pildančiosios Tary
bos Maskvoj.

Drg. Molotov sakė, kad

Nepasiduoda Hitleriečiams
BERLYNAS. — Prūsijos 

protestonu dvasiškių Brolių 
Taryba išleido pareiškimą, 
kad jie nepripažįsta valdiš-1 
kų Hitlerio komisijų bažny
tiniams reikalams tvarkyti. 
Jie atsišaukė į kitus kuni
gus nepasiduot klaidingiems 
nazių mokinimams. Šis pa
reiškimas buvo skaitytas 
per pamaldas tos tikybos 
bažnyčiose visoj Prūsijoj.

Roma, Sausio 14 .—Mus- 
solinio valdžia paskyrė dar 
51,500,000 lirų pinigų karui 
prieš Ethiopiją.

grupelė užmiršo visokius pir- 
mesnius savo “principinius skir
tumus,” 1 ___ _____  __
giausia pasitarnavo lovestonie- 
tė Katiliūtė. Jie grįžta prie tų 
biednų pirmųjų obalsių, su ku
riais prasidėjo skloka: išgelbėt 
“nuo Bimbos ir nuo žydų ‘Lai
svę,’ ‘Vilnį’ ir lietuvių darbinin
kų judėjimą.”

Bet tuo nauju rodymu senai 
nudėvėtos kortos dabar dar ma
žiau telaimės vienybės prieši
ninkai. Tokie “argumentai” tik1

Italija Nesitrauksianti 
Iš Tautų Lygos

PA RYŽIŪSL—Italijos dik- 
tatorius Mussolini sausio 13 
d. atsiuntė asmenišką užti
krinimą Franci jos ministe- 
riui pirmininkui P. Laval- 
liui, kad Italija neužpuls 
Anglijos Įr nesitrauks iš 
Tautų Lygos -net, jeigu Ly
ga nutartų griežtesnes eko
nomines drausmes (sankci
jas) prieš Italiją, negu iki 
šiol.

Tuos Mussolinio prižadus 
perdavė Lavaliui Italijos 
ambasadorius Franci jai Vit. 
Cerutti, ką tik sugrįžęs iš 
Romos.

E X T R A!

Sovietai turi geriau apsi- ‘ lėsianti 
ginkluot, idant galėtų at- 
mušt karinį užpuolimą, ku
rį prieš Sovieįtus bendrai 
planuoja Japohija, Hitleris 
ir Lenkijos fašistų valdžia. 
O hitlerininkų spauda augš- 
tyn kojom apverčia drg. 
Molotovo išreikštą mintį ir 
rėkia, būk Sovietai “milži-

niškai ginkluojasi užkaria
vimams.”

Tientsin.— Japonijos ar
mijų komandierius šiauri
nėj Chinijoj generolas Ha- 
yao Tada sausio 13 d. pa
reiškė, kad karas tarp Ru
sijos ir Japonijos prasidė
siąs tuoj, kaip tik Sovietai 
užbaigs vykdyti savo Ant
ros Penkmetės Planą.

Tam planui yra skirta 
baigtis 1937 metais; bet, pa
gal New York Times pra
nešimą, plano programa ga- 

i būt įvykdyta jau 
šiemet.

Kas tą karą pradės? Ži
noma, Japonija, o ne Sovie
tai. Nes Sovietai deda vi
sas pastangas, kad tik iš
laikyt taiką, kuri yra taip 
reikalinga tolesniam plėti
mui socialistinės kūrybos 
Sovietų šalyje.

LONDON.—Staiga apsir
go žymus Anglijos poetas- 
rašytojas Rudyard Kipling, 
70 metų amžiaus, autorius 
plačiai žinomų eilėraščių: 
“Gunga Din,” “The Road 
to Mandalay,” “If” ir dide
lio skaičiaus kitų. Kiplingo 
poezijos bendra kryptis yra 
angliškai-imperialistinė.

Ant greitųjų padaryta 
Kiplingui operacija, bet dar 
nežinia, ar jis išgys.

Chinų Sovietai Sumušė
Tris Priešo Divizijas

LENKAI NUSMERKE TRIS UKRA1NUS MIRTI 
UŽ FAŠISTO MINISTERIO NUŽUDYMĄ

VARŠAVA.—Už dalyva
vimą nužudyme Lenkijos 
vidaus reikalų ministerio 
Bronislavo Pierackio 1934 
m., dabar sausio 13 d. tapo 
nusmerkti mirt ukrainiečių 
sumokslininkų vadai S. 
Bandera, N. Lebed ir J. 
Karpynic. Kiti devyni nu
teisti kalėjiman 7 metams 
iki gyvos galvos. Jų tarpe 
yra ir dvi merginos, ku- 

irioms skirta 8 iki 15 metų

I Bet pagal paskutiniu lai
ku paskelbtą amnestiją bus

Tarptautinis Darbininkų
Apsigynimas gavo iš Lietu-''kalėjimo 
vos sekamą kablegramą: | 

“Areštavimai ir nuteisi
mai Kaune, Raseiniuose ir. 
Šiauliuose nuolatos didėja.'
Amerikos lietuviai, kovokite Kalėjimuos Uždraudžia
prieš Smetonos reakciją ir 
už Lietuvos politinių kalinių 
paliuosavimą!”
ITALAI-TRAUKIASI IR 
NUODIJA ETHIOPUS
DESSYE, Ethiopiją, sau

sio 14.— Italų lėktuvai 
sprogstamomis 
sudaužė ethiopų bažnyčią, 
kur žuvo 10 maldininkų. 
Daugelį apnuodijo, mėtyda
mi nuodingų dujų bombas. 
Pietiniame fronte du italų 
lėktuvai taipgi mėtė nuodų 
bombas.

Ethiopų paimti nelaisvėn 
kad 

Mussolinio armijos sparčiai 
traukiasi atgal šiauriniame 
fronte.

SEN. ¥ORRlŠ“PRIEš 
TEISMŲ SAUVALIĄ

WASHINGTON, Sausio 
14. — Senatorius Norris iš 
Nebraskos taipgi^ reikalauja 
atimt iš šalies Augščiausio

bombomis

kuriems išdirbti dau- italų kareiviai sako,

pabrėžia idėjinį nusigyvenimą | Teismo galią, pagal kurią 
sklokos mažumos vadų, kurie jis naikina įvairius kongre- 
“žūt-būtiniai” gina savo narius SO išleistus socialius įstaty- 
nuo apsivienijjmo su komunis- mus. Norris yra labai įta- 
tais. kingas senato narys.

Laikraštininką Organą
LOS ANGELES, Calif.— 

Valstijos kalėjimų komisija 
paskelbė, kad Amerikos 
Laikraštininkų Gildijos 
(unijos) dvisavaitinis laik
raštukas “Guild Reporter” 
esąs “komunistinis laikraš
tis” ir todėl uždraudė pra
leist jį į kalėjimus.

Tarptautinis Darbininkų1 
Apsigynimas apie tai pra
nešė Gildijos prezidentui 
Heywoodui Brounui, N .Y. 
World-Telegram .redakcijos 
štabo nariui, ir atkreipė jo 
domę, kad toliau Californi- 
jos kalėjimų viršininkai ga
li apšaukt komunistiniais ir 
visus unijistų laikraščius ir 
uždraust juos įkalintiems 
darbininkų kovotojams.

Laikraštininkų Gildijos 
prezidentas yra raginamas 
užprotestuoti prieš “Guild 
Reporterio” uždraudimą tos 
valstijos kalėjimuose.

ir trims nusmerktiems mir
ti pakeista mirties bausmė 
amžinu kalėjimu.

Kada buvo išneštas mir
ties nuosprendis, Lebed ir 
Bandera sušuko: “Tegyvuo
ja Ukraina!’ Jie prisipaži
no kovoję už milionų ukra
iniečių pasiliuosavimą nuo 
Lenkijos imperialistų jun
go. Teisme buvo uždrausta 
ukrainiškai kalbėti.

Lenkų fašistai ne kartą 
įtarinėjo, būk ir lietuviai 
prisidėję prie Pierackio nu
žudymo.

TIENTSIN.—Japonų ge
nerolas H. Tada sausio 13 
d. pripažino komunistinių 
jėgų augimą Chinijoje ir 
sykiu jis priminė, jog Chi- 
nų Sovietų Raudonoji Ar
mija dabar sumušė dar vie
ną Chinijos diktatoriaus 
Chiang Kai-sheko armijos 
diviziją, vadovaujamą ge
nerolo Chang Hsueh-liango, 
šiaurinėje Shensi ir Suiyu- 
an provincijose. Tuo būdu 
chinų raudonarmiečiai per 
kelis paskutinius mėnesius 
supliekė jau trečią fašistų 
diviziją.

Gen. Tada pasižadėjo eiti 
talkon prieš chinų komunis
tus, jeigu tik bus pakvies
tas.

Atimt Iš Teismų Galią, 
Naikinančią [statymus!

Vilnonų Audėjai Remia 
Farmeriy-Darbo Partiją

MANCHESTER, N. H.— 
Konferencija 146 delegatų 
nuo 51-no lokalo Vilnonų 
Audėjų Federacijos sausio 
12 d. užgyrė industrines 
unijas, Far me r i ų-Darbo 
Partijos steigimą ir Ameri
kos Lygą Kovai prieš Karą 
ir Fašizmą.

w.

Teisme Nušovė 
Advokatą .

CHICAGO. — John 
Keogh, stambus nejudamo
jo turto savininkas, šovė į 
teisėją Prystalskį, bet ne
pataikė, bet paskui nušovė 
priešingos pusės advokatą 
Chr. G. Kinney, kad byla 
del morgičių nėjo jo nau
dai. žmogžudys čia jau su
imtas.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelio na
rys McNaboah reikalauja 
paskirt $150,000 ištyrimui 
ir kovai prieš “raudonuo
sius” mokyklose.

WASHINGTON. — Kon- 
gresmanas John A. Martin, 
demokratas iš Colorado, 
įnešė kongresui sumanymą, 
siekiantį panaikint sauvalių 
Augščiausio Teismo ir kitų 
federalių teismų, kad jie 
daugiau negalėtų apšaukt 
kongreso išleistus įstaty
mus “priešingais šalies kon
stitucijai.”

Martin sako, dabar priėjo 
prie to, kad teismai fakti- 
nai panaikina kongreso ir 
prezidento galią. Apart 
Augščiausio Teismo yra dar 
150 federalių apskričių teis
mų, ir kiekvienas toks teis
mas jaučiasi turįs galią nai
kinti kongreso įstatymus, 
paskelbdamas juos “prieš- 
konstituciniais.”

Alaus Šmugelninkas Turės 
10 Metų Sėdėti Kalėjime

WASHINGTON. — Jung- 
tinių Valstijų Augščiausias 
Teismas sausio 13 d. užtvir
tino 10 metų kalėjimo baus
mę Waxy Gordonui, dide
liam alaus šmugelninkui 
“blaivybės” laikais. Jis nu
teistas ne už patį šmugelį, 
bet už tai, kad nemokėjo 
valdžiai mokesčių nuo savo 
pelnų iš to neteisėto biznio.
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WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų Augščiausias 
Teismas sausio 13 d. vien
balsiai nusprendė, kad šalies 
valdžia turi sugrąžint $200,- 
000,000 mokesčių, kurie bu
vo pagal AAA farmų tvar
kymo įstatymą surinkti iš 
2,000 kompanijų, perdirban
čių medvilnę, grūdus ir Ri
tus lauko ūkio produktus.! 
naudojamus reikmenis.

Pinigais iš tokių taksų 
valdžia atlygindavo žemės 
savininkams už palikimą 
neužsėtų laukų arba už der
liaus naikinimą. Tuom sten
gėsi pakelti farmų produk
tu kainas.

Pagal Augščiausio Teis
mo nusprendimą, tačiaus 
minimi taksai turės būt su
grąžinti kol kas tik tokioms 
kompanijoms, kurios buvo 
per žemesnius teismus išga- 
vusios indžionkšinus (drau
smes) prieš tokių taksų iš
rinkimą arba kurios buvo 
užvedusios bylas prieš tų 
mokesčių mokėjimą.

Mokėdamos valdžiai AAA—* 
taksus, kompanijos apskri
tai neskriaudė savęs. Kięk ♦ 
sumokėdavo taksų, tiek Jus 
pakeldavo kainas savo par
davinėjamų produktų
gi Augščiausias Teismu 
dabar nuspręsdamas sug 
žint 200 milionų dolel^ 
taksų, stačiai padovan&Ja 
joms tą milžinišką pinigų 
sumą.

Kitos kompanijos, naudo
jančios lauko ūkio produk
tus savo gamyboje, yra1 Šti- 
mokėjusios $1,000,000,000, 
AAA taksų ir jos taipgi 
rengiasi kreiptis į Augš- 
čiausią Teismą, kad jis pa
lieptų valdžiai sugrąžint 
joms tuos mokesčius.

Bet Augščiausio Teismo 
teisėjas Roberts sausio l&ęL 
pareiškė, jog labai sunkti 
bus joms įrodyt, kad jos ne
atsiėmė šių mokesčių pakel
tomis savo produktų kaino
mis iš pirkikų. Be to, Jos 
pirmiau per žemesnius teis- 
mus nereikalavo panaikint 
tokius taksus?

Tuo būdu teisėjas Roberts 
išreiškė abejojimą, ar joms 
pavyks per Augščiausią Tei
smą atgriebti bilioną dole
rių sumokėtu AAA taksų.-

Admirolo Brolis Sukčius
WASHINGTON. — Ta

po patrauktas teisman 
Cook Grayson, Amerikos 
karo laivyno admirolo bro
lis, už bandymą apgavikiš
kai išgaut $4,000 iš Park 
Savings Banko.

NUŽUDĖ 3 ŽMOGVAGIUS

HAVANA, Cuba, Sausio 
14. — Kareiviai nušovė tris 
žmogvagius, kurie buvo pa
sigrobę vieną turčių šeimy
nos narį, reikalaudami už jį 
didelių išpirkimo pinigų.
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Tegul Gyvuoja Lietuviai 
Partneriai!

Drg. J. Juodaitis, iš Custer, Mich., pri
siuntė $6.60 ir sako: “Šiuos pinigus ma
lonėkite perduoti Lietuvos Draugų Ko
mitetui del politinių kalinių. Šiuos pini
gus mes surinkome baliuje, kuris įvyko 
prieš naujus metus vakare. Keturios 
draugystes bendrai rengė ta balių. Tai 
buvo visokių pažvalgų žmonės—katali
kai, socialistai ir bolševikai. Dabar ge
riau galima susitarti su visokiais žmo
nėmis.

“Draugai, stengkimės budavoti bendrą 
frontą. Tai yra svarbiausias dienos 
klausimas. Mes, farmeriai, dirbsime, 
kiek galėsime del bendro fronto.”

Tai graži Michigan valstijos farmerių 
parama Lietuvos revoliuciniams politi
niams kaliniams. Jie taip pat supranta 
reikšmę bendro fronto ir bando jį steig
ti savo eilėse. Katalikai, komunistai ir 
socialistai farmeriai moka susieiti į daik
tą ir veikti bendrais darbo žmonių rei
kalais. I

Ar LSS Centralinė Kuopa Kreipia 
į Tai Savo Dėmesį'!

Nesenai “Laisvėje” atspausdinome Lie
tuvių Socialistų Sąjungos Centralinės 
(Chicagos) kuopos pareiškimą del bend
ro fronto. Tame pareiškime, tarp kitko,

1 Teifedaujama, kad komunistų ir socialis- į 
tų spaudoj būt sulaikyta vieni kitų šmei
žimai ir nepamatuoti užsipuolimai. Ko- | 
munistų atsakyme buvo nurodyta, kad 
tokių užsipuolimų ant socialistų, komu
nistų spaudoje nėra. Kas kita su socia
listų spauda, tai yra, su “Naujienomis,” 
kūnų redaktorius, Pijus Grigaitis, be
rods bus ir Centralinės Kuopos pareiški
mo autorius, arba bent jau dvasinis jo 
įkvėpėjas.

Tik keiios dienos prabėgo nuo to apsi- 
mainymo mintimis tarpe socialistų ir 
komunistų, kaip štai, sausio 10 d., Gri
gaitis deda savo bendradarbio iš Lietu
vos raštą, kuriame, tarp kitko, randame 
sekamą: “Komunistai ir tie pasirodė— 
pasaulio sukčiai, ir jie lenda į mūsų tar
pą.”

Ar LSS Centralinė Kuopa atkreips sa
vo dėmesį į šitą piktą šmeižtą ir viešai 
pasmerks Grigaitį už dėjimą jo į “Nau
jienas?” Nekantriai lauksime. Žiūrėsi
me, kaip LSS Centralinės Kuopos žodžiai 
sutinka su darbais.

Father Coughlin ir So. Bostono 
“Darbininko” Kreivi Argumentai

Amerikonų katalikų kunigas Coughlin i 
apsidžiaugė, kad, girdi, “sovietų valdžia 
žygiuoja į kapitalizmą.” Tam labai karš
tai pritaria So. Bostono “Darbininko” 
redaktorius ir dar nuo savęs priduria: 
“Valstybinis kapitalizmas visiškai paža
bojo darbininkų laisvę” (“Darb.”, sausio 

' 10 d.). Tik štai kas mums dar neaišku: 
Father Coughlin ir “Darbininko” redak
torius, kaip visiems žinoma, galvą guldo 
už kapitalizmą Amerikoje, Lietuvoje, Vo
kietijoj, Italijoj, Lenkijoj, Chinijoj ir Ja
ponijoj—visur, kur tas kapitalizmas gy

li vuoja, tuo tarpu jie iš širdies prakeikia 
“kapitalizmą” Sovietų Sąjungoje. Kame 
priežastis? Gal “Darbininko” redakto- j 
rius mums paaiškins?

Čip, gerbiamieji, yra kur nors šuo pa
kasias. Jūs netikite tam, ką jūs plepa
te. z Jūsų troškimas sugadino jūsų protą. 
Neišmokate logiškai protauti. Nebesi
seką šmeižti Sovietų Sąjungą. Visus aš- 
tuonloliką metų kalbėjote apie grįžimą 
kapitalizmo Sovietų Sąjungoje, bet jis 
nesugrįžta. Jūsų troškimai neišsipildė. 
Štai kur visa paslaptis jūsų nesvietiško 
tužimo prieš darbo žmonių tėvynę.

J

Antro Amerikos Lietuvių Suvažia
vimo Idėja

Didysis Amerikos prieškarinis ir prieš- 
fašistinis kongresas, kuris įvyko Cleve- 
lande pradžioje sausio, paliko svarbias 
pėdsakas Amerikos lietuvių veikloje. Lie
tuviai kongreso delegatai, kurių buvo 62 
ir atstovavo apie 99,590 organizuotų lie
tuvių, laikė atskirą sesiją ir padarė nau
ją atsišaukimą į plačią visuomenę. Atsi
šaukime raginami Amerikos lietuviai pri
sidėti prie Lygos Prieš Karą ir Fašizmą 
ir jos darbus visaip remti.

“Organizuokime, vystykime kuopla- 
čiausią lietuvių bendrą frontą prieš ka
rą ir fašizmą, už gynimą Lietuvos ne
priklausomybės,” šaukia kongreso dele
gatai. Tas jų atsišuakimas ištisai tilpo 
“Laisvėje” ir “Vilnyje.” Nežinome, ar 
kiti lietuviški laikraščiai atspausdins ši
tą 99,000 organizuotų lietuvių atstovų 
baisa.

Prieškarinio kongreso lietuviai delega
tai iškelia klausimą šaukimo Antro Ame
rikos Lietuvių Suvažiavimo. Pirmas, 
kaip žinoma, įvyko pereitą vasarą Cle- 
velande. Delegatų atsišaukime skaito
me:

Nors mes skaitome svarbiu ir dideliu 
žingsniu atsibuvusį pereitais metais visuoti
ną Amerikos Lietuvių Suvažiavimą prieš ka
rą ir fašizmą, tačiaus mes sa.kome, kad ta
sai suvažiavimas palyginamai dar perma- 
žai apjungė Amerikos lietuvius kovai prieš 
karą ir fašizmą.

Todėl mes pasisakome už sušaukimą ant
ro, daug didesnio, daug reikšmingesnio lie
tuvių suvažiavimo, kuriame imtų dalyvumą 
visos lietuvių organizacijos, nusistaciusios 
prieš karą ir fašizmą. Mes patariame Na- 
cionaliam Lietuvių Veikimo komitetui dar
buotis toj linkmėj; mes raginame lietuvių 
organizacijas svarstyti šį klausimą.

Mes skaitome labai reikšmingu dalyku, 
kad šis kongresas, kaipo galinga masinė jė
ga Amerikoj, pasisakė už Lietuvos nepri
klausomybės gynimą. Mes tariame padėkos 
žodį Nacionaliam Lietuvių Veikimo Komite
tui už pasidarbavimą, kad Lietuvos nepri
klausomybės gynimo klausimas būtų tinka
mai iškeltas ir atžymėtas visame kongrese.

Septyniolika Metų Atgal

KAROLIS LIEBKNECHT ROŽĖ LUXEMBURG

Ne Garbė, bet Didžiausia Sarmata
Tūlas žmogelis vardu P. P. Jaras iš 

Baltimorės rašo “Amerikos Lietuvyje,” 
Smetonos amerikiniam organe, sausio 11 
d. , apie du svarbiu atsitikimu. Jis apsi
džiaugia, kad “Baltimorės lietuvių drau
gijų taryba” nutarė apvaikščioti Lietu
vos nepriklausomybę ir pakviesti augš- 
tus miesto valdžios viršininkus. Taip 
pat jis labai džiaugiasi, kad lietuvių rūb- 
siuvių Lokalas 218 atmetė pakvietimą 
vienaip ar kitaip paremti Amerikos kon
gresą prieš karą ir fašizmą. Ponas Ja
ras, kuris save skaito geru lietuviu-tau
tiečiu, šaukia: “Už tai garbė lietuviams, 
kad nedavė komunistams skyrių įtrauk
ti į komunistų žabangus.”

Viena, Clevelando kongresas, įvykęs 
sausio 3-5 d., nebuvo “komunistų žaban
gai,” tai yra, nebuvo komunistų kongre
sas. Jame dalyvavo ir komunistai, tie
sa, bet kongresas atstovavo du milionu 
Amerikos žmonių. Nei Jaras, nei 
“Am. Lietuvio” redaktorius nėra tokie 
naivūs, kad to nežinotų, kad kol kas 
Amerikoje Komunistų Partija dar netu
ri dviejų milionu narių.

Antra, šis kongresas, tų dviejų milionu 
organizuotų žmonių atstovai svarstė, 
kaip kovoti prieš Hitlerio pavojų Lietu
vos ir kitų mažų tautų nepriklausomy
bei. Kongresas pasmerkė Hitlerį ir pa
sisakė už gynimą Lietuvos.

Tai kokia dabar gali būti garbė Balti
morės “lietuviams,” kurie atsisakė pri
dėti savo balsą prie šių dviejų milionu 
amerikonų balso už Lietuvos nepriklau
somybę, prieš hitlerinį pavojų? Ar tai 
nebuvo Jaro ir kitų Baltimorės fašis
tų, kurie suagitavo rūbsiuvių skyrių 218 
ir kitas Baltimorės organizacijas, nepri
sidėti prie Celevelando kongreso prieš 
karą ir fašizmą, pasitarnavimas Hitle
riui?

Vyrai, didžiausia gėda jums, kad jūs 
šitoj kritiškoj Lietuvos nepriklausomy
bės valandoje, šitokiais savo darbais pri
sidedate prie hitlerinės Vokietijos ir pil- 
sudskinės Lenkijos pastangų ją sunai
kinti. Ne garbė, bet didžiausia gėda Ja
rui ir kitiems didvyriams, kurie šian
dien yra pasiėmę ant savęs lošti tokią ne
lemtą vaidmenį. Baltimorės lietuviai, 
kuriems ištikrųjų rūpi Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimas, turėtų su pa
sipiktinimu atmesti tokią Jaro ir kitų 
fašistų Lietuvai žalingą politiką.

Septyniolika metų atgal, tai yra 1919 metais viduryje 
sausio, revoliucinius pasaulio darbininkus supurtė baisi 
žinia, kad žuvo du geriausi internacionalistai, ilgų metų 
darbo žmonių vadai—Karolis Liebknechtas ir Rožė Lux
emburg. Juos nužudė darbininkų priešai, areštavę laike 
Berlyno proletariato sukilimo.

Karolis Liebknechtas buvo sūnus darbininkų veikėjo 
Williamo. Jis iš jaunų dienų stojo revoliucinio darbinin
kų judėjimo pusėn ir iki pat mirties drąsiai kovojo už 
tuos reikalus.

Imperialistinio karo metu, kada kiti socialdemokratai 
Reichstago nariai nuėjo su kaizerio valdžia už plėšikišką 
karą, draugas- Karolis iškėlė protestą prieš karą, aiškino, 
kad tas karas buvo karas tarp dviejų imperialistinių gru
pių už pasaulio persidalinimą, šaukė darbininkus į kovą. 
Laike gegužinės demonstracijos, 1915 metais, buvo areš
tuotas ir išlaikytas kalėjime, kol Vokietijoje įvykusi re
voliucija jį ir jam panašius išliuosavo.

Revoliucijos- metu stojo griežtai už Sovietų’ valdžios 
formą Vokietijoj, kaipo vienatinę tvarką, vedančią darbi
ninkus linkui pasiliuosavimo. Stojo už atsteigimą tarp
tautinės pasaulio proletariato vienybės, kuri karo metu 
buvo sudraskyta.

Draugė Rožė Luxemburg daug savo veikla buvo susi
rišus su lietuvių revoliuciniu judėjimu. Draugės Lu
xemburg, Leono Tiško ir kelių kitų veikėjų pasidarbavi
mu 1893 metais buvo įsteigta Lietuvos ir Lenkijos Social

demokratijos Partija. Rožė Rusų Social-demokratų Dar
bininkų Partijos ir tarptautiniuose suvažiavimuose daug 
kartų atstovavo Lietuvos revoliucinį judėjimą. Imperi
alistinio karo metu ji griežtai stojo kovon prieš karą, ji 
dalyvavo “Spartako” grupėje ir tuom pat vardu tarptau
tinio žurnalo redakcijoje. 1916 metais kaizerio valdžia 
areštavo d. Rožę ir išlaikė kalėjime iki Vokietijos darbi
ninkų sukilimas padarė galą kaizerizmui ir paliuosavo 
•evoliucinius politinius kalinius.

Kaip draugas Karolis, taip ir Rožė, išėję iš kalėjimo, 
jtojo į darbininkų eiles ir kovojo už jų pasiliuosavimą. 
Sausio mėnesį, 1919 metais, Berlyno darbininkai buvo • 
priversti išeiti į gatves kovai už savo laisvę. Tada koali
cinė Vokietijos valdžia, kurioje svarbią rolę vaidino ir 
dešiniausi socialdemokratai—Ebertas, Šeidemanas ir ki
ti, areštavo juos ir sausio 15 d. be jokio teismo kaizeri
niai tos valdžios oficieriai juos nužudė, o jų lavonus su- 
koneveikė. Karolio kūnas buvo numestas ant gatvės, o * 
Rožė įmesta į kanalą. Žuvo geriausi darbininkų vadai! •*• 
Užslopintas buvo ir proletarų sukilimas!

Nors draugai Karolis ir Rožė yra žuvę, bet jų darbai,- • 
prakilnūs vardai, gražūs siekiai gyvuoja milionu tarptau- ’• 
tinio proletariato atmintyse ir tarnauja paakstinimu į 
kovą už galutiną darbininkijos pasiliuosavimą! Mes, 
dienoje žuvimo tų brangių draugų, žemai nulenkiame 
galvas ir pasižadame dar su didesne energija kovoti už 
pravedimą gyveniman jų tikslų!

Bazaras ir Preso Išmokėjimas
Draugai kanadiečiai nusi

tarė įsigyti linotypą mašiną 
už apie $4,000.00 ir į keletą 
mėnesių laiko sukėlė $3,000. 
Gi mes nusitarėme įsigyti 
spaudos darbam automatiš
ką mašiną už $2,000 ir per 
virš dvejus metus nesukėlė- 
me reikalingos sumos. Ypač 
vėlesniu laiku preso išmokė
jimui aukos labai sumažėjo.

Draugai, šį menesį presas 
turi būt išmokėtas! Preso 
išmokėjimui skiriame pelną 
nuo bazaro. Tačiaus vien tik 
bazaro pelnu vargiai užlopy
sime preso skolą, nes, kaip 
žemiau matysite, ta ' skola 
siekia virš penkių šimtų do
lerių. Todėl reikalinga sus
kubti tiesioginėm aukom po 
doleriuką ar pusę, kad tą 
skolą likviduoti su šiuo mė
nesiu.

Šiuo kartu aukų gavome 
nuo šių draugų: John Ba
ker, Napa, Calif., aukojo 
preso išmokėjimui $3 ir už 
tris dolerius pirko jubilėji- 
nį certifikatą. Visai nesenai 
matėme šioje vietoje draugo 
Bakerio aukų, dabar ir vėl 
jis gana rūpestingai pasiro
dė užbaigime išmokėti au
tomatą.

Štai kitas pavyzdys. 
Brooklyne “Laisvės” prenu- 
m e r a t a metams $7.50. 
Dviem doleriais aukščiau, 
negu kituose miestuose, bet 
drg. J. Gailiunas, užsimokė
damas prenumeratą $7.50,

paaukojo 50c preso skolos 
likvidavimui. Čia yra pui
kus drg. Gailiuno primini
mas tiem draugam, kurie už 
“Laisvę” moka tik po $5.50, 
tad primetimas aukų įstai
gai yra lengvesnis, negu 
brooklyniečiams.

Kitas brooklynietis drg. 
Augustas Hintza, kuris jau 
daug yra aukojęs preso iš
mokėjimui, pereitą sekma
dienį, pasisveikinus tarė: 
“Pastebėjau, kad draugas 
norite su šiuo mėnesiu už
baigti preso išmokėjimą. 
Linkiu pasisekimo. Te dole
rį ($1)... šiemet pirmu 
kartu duodu į preso fondą.”

Paačiavus jam už auką, 
draugas Hintza sako: “Gra
žiai padarėt šiokartes D r. 
Martin Lutherio Draugys
tei. Linksma, kad ‘Laisvės’ 
spaustuvė taip artistiškai 
atlieka spaudos darbus!”

Tai nepirmas atsitikimas 
girdėti komplimentus už 
spaudos darbus. Šiuom tar
pu darbų spaustuvėje neper- 
daug, liuosai apsidirbame ir 
draugijom spaudos darbus 
galime padaryti greit, gra
žiai ir už prieinamą kainą.

Drg. V. Ramanauskas, iš 
Minersville, Pa., atsinaujino 
“Laisvės” prenumeratą me
tams už $5.50, įsigijo jubilė- 
jinį certifikatą už dolerį ir 
į preso fondą paaukojo 50c. 
Drg. Stasys Urbelis, iš Nau

gatuck, Conn., vykdamas į 
Floridą, aplankė “Laisvės” 
įstaigą ir preso išmokėjimui 
davė $1. Drg. M. Stokes, iš 
Oaklyn Manor, N. J., atsi
naujino prenumeratą me
tams ir į preso fondą davė 
50c. Taipgi drg. J. Butnaris, 
iš New Britain, Conn., už
simokėjo prenumeratą me
tams ir paaukojo 50c išmo
kėjimui preso.

Šį kart aukų gavome $7, 
iš anksčiau esame gavę 
$1457.25, skolos dar turime 
$535.67.

“Laisvės” Bazaras, kuris 
įvyks sausio (Jan.) 24, 25 ir 
26 dienomis iš lėto kaupiasi 
turtu. Piniginių dovanų ba- 
zarui gavome sekamai: 
Wm. Norris $1; Marijona 
Norušienė $1; ir P. Bab- 
rauskis $1. Visi brooklynie- 
čiai.Daiktais apdovanojo ba- 
zarą: M. Norušienė per sa
vo sūnų, William, pridavė 
gražią elektrikinę lempą— 
vertės $5. Bisnies, iš Bos
ton, Mass., prisiuntė porą 
berniuko čeverykų vertės 
$2.78. M. Slekienė, iš Gard
ner, Mass., prisiuntė rankų 
darbo divonuką vertės apie 
$2.50. Drg. Helen Kudirkie
nė, iš Hillside, N. J., pado
vanojo 3 gražius paduškom 
užvalkalus—vertės $1.50.

Širdingai ačiuojame auko
tojams ir laukiame aukų iš 
kitų draugų.

P. Buknys.

Del Aiškumo
Laike vajaus drg. J. Na- 

valinskienė prisiuntė porą 
prenumeratų ir išreiškė ap
gailestavimą, kad Forest Ci
ty, Pa., perilgai laikosi ant 
keturių punktų. Tai mes pa
manėme, kad draugė Nava- 
linskienė nori savo kreditą 
priskaityti prie drg. J. Kon- 
droto, kuris turėjo 4 punk
tus, tai ir prirokavome. Vė
liaus draugė Navalinskienė 
išreiškė nepasitenkinimą, 
kad punktai nebuvo pa
skelbti jos vardu.

Apgailestaujame, kad ne- 
taip supratome draugę Na- 
valinskienę, kaip turėjo būt, 
ir kad nespėjome vajaus 
laiku tinkamai kredituoti.

“L.” Administracija.

Delaware Siuvėjai Laimėjo
DELMAR, Del.—Feld-. 

i man and Son siuvykla buvo 
paskelbus, kau numuš dar
bininkams algas 25 nuošim
čiais. Darbininkai sustrei
kavo ir per keturias dienas 
privertė samdytojus atšaukt 
algų kirtimą. Bosai visus 
streikierius prižadėjo atgal 
priimt darban.

Plainfield, Conn. — Prieš- 
streikuojančius Lawton Mill 
darbininkus miestelio valdy- 

!ba pašaukė valstijos milici- 
ją. .._____ _
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Darbininke ir Šeimininke
Goethe, 

Abraham 
kitų. Rei- 

surašyti,

Cleveland, Ohio
Iš Kongreso Farmeriu Ir 
Mažų Namu Savininkų 

Sesijos
Manau, kad daug kas para

šys apie buvusį Trečią Jungti
nių Valstijų Kongresą Prieš 
Karą ir Fašizmą, bet ir aš nors 
trumpai parašysiu.

Vienas įspūdingas dalykas 
man pasirodė Moterų Sesijoj 
tas, kad moterys jau tiek išsi
lavinusios. Puikiai riša daly
kus ir moka gerai sutvarkyt, 
išaiškint kitoms.

Man patiko Farmeriu Sesija. 
Iš North ir South Dakotų ga
bios jaunos mergelės ir mote
rys labai gražiai perstato far
meriu gyvenimą. Jauna moky
toja pasakojo, kaip toli mokyk
los po farmas, kaip negrai yra 
atskirti nuo baltų vaikų, neken
čiami.

Antra jauna moteris pasisa
kė, kad yra biblijos mokytoja 
nedėldienių mokykloj. Sakėsi, 
kad kunigas ją pagyrė, jog ji 
geriausia mokytoja. Bet ji sa
ko:

“Aš pamačiau, kad Motina 
Bloor yra dar geresnė už ma
ne mokytoja, tad aš mokinaus 
nuo Motinos Bloor, ėjau per 
akmenuotus kalnus organizuot 
farmerius. Nors pavargau, bet 
buvau linksma, kad mano dar
bas pasekmingas”.

Senelė Motutė Bloor kalbėjo 
apie jaunimą. Jinai sakė ne
pamenanti, kad būtų buvus to
kia sunki jaunuolių padėtis, 
kaip dabar. Ji nurodė, kad fa
šizmas auga Amerikoj. Jau
nuoliai imami į kempes. Yra 
toki kliubai, kur jauni vyrai 
prirašomi ir mokinami fašizmo. 
Tai nazių organizacijos. Mes 
taip pat turim organizuotis. 
Kokia tik būt draugija—ji turi 
prigulėt prie Amerikos Lygos 
Kovai Prieš Karą ir Fašizmą. 
Mes turim eit po stubas ir kal
bint tuos žmones prisidėt prie jos nori gauti: 
kovos prieš karą ir fašizmą.
Taipgi turim sužinot, kur gyve-I “šviesą 
na fašistas ir kur tas, kuris 
veda kovą prieš karą ir fašiz
mą. Senelė Bloor labai gražiai 
aiškino ir mokino, kaip reikia 
kovot prieš karą ir fašizmą.

Vienas farmerys aiškino, kad 
iškilus karui, nors ir kitoj ša
lyje, farmeriai neduotų produk
tų, nesėtų javų vežimui užsie
nin į karo frontą. Ragino vi
sokiais būdais slopinti kara, 
kaip gaisrą, naikinantį civili
zaciją.

Pennsylvanijos farmerys sa
ko:

“Turim sudaryt armiją

Keli Klausimai ALDLD Centro 
Motery Komitetui

Leon .Ten-

Puslapis Trečias

Iš Prieškarinio Kongreso Motery Sesijos
Moterų Sesija Įvyko Ho- me dalykas. Mergaitei pasakius 
lenden Viešbutyj, 3 Sausio .teisybę—jie mane išplėšė iš be-

protnamio. Jei no mano kaimy
nai, tai ir šiandieną tebebūčiau 
uždaryta. Laimė, kad aš buvau 
išgyvenus toj vietoj virš 30 me
tų, kitaip būt sunku buvę išsi-

organizavusios kuopą bus at
likę didelę pradžią darbo. To
kį kreditą nevertėtų slėpti, 
bet kelti augštyn, švieson, kad 
ir kitų kolonijų draugės galė
tų matyti ir imti pavyzdį.

Apie tai, koki turėtų būti 
mūsų susirinkimai, iš ko tu-i 
retų būti sudaromos ALDLD 
moterų kuopos, kuo daugiau
sia turėtų jos užsiimti, ko mes 
turėtume išmokti, kad galėtu-

Gerbiamos Draugės: į 4. Nėra reikalo laukti su
Meldžiu duoti atsakymą į prašymu iš centro naujai luo

šiuos klausimus.
1. Kaip turi pradėt tvarky-1 siorganizuos daugiau grupių 

tis Am. Lietuvių Darb. Litera-į tame pačiame apskrityje. Ma
tūros Draugijos moterų kuo- sų manymu, paskelbimas pil

nai suorganizuotos ir susitvar-į me gauti ir palaikyti naujas 
kiusios naujos kuopos kaip tik 
paakstins kitų kolonijų drau
ges smarkiau pasidarbuoti ir 
bent turėti reguliarius moterų 
susirinkimus, kur 
teigti moterų kuopą.

Mūsų manymu, draugės su-

pos?
2. Ar turi veikti tuom pačiu 

bendros ALDLD kps. nume
riu ir vardu, tiktai kaipo mo
terų skyrius, ar prašyti iš cen
tro naujo numerio?

3. Ar rinkti pilną savo Val
dybą ir pačioms tvarkytis biz
nio reikalus? Ar rinkti tiktai

j terų kuopai numerio kol su- 
grupių

centru, o biznio reikalus pa
likti bendrai ALDLD kuopai ir 
moterims tiktai turėti susirin
kimus, kaipo lavinimosi vaka
rus?

A. Ar tuojau prašyti iš cent
ro numerio, kaip tiktai suėjus 
moterų grupelė nutaria ir su
organizuoja kuopą, ar laukti 
pakol panašiu būdu susidarys 
daugiau tokių grupių tame pa
čiame apskrityje?

1.

nares, draugės gali rasti dau
giau gerų pastabų mūs sky
riaus bendradarbių raštuose, 
kurie telpa arba tilps šiame

negali įs- skyriuje.
ALDLD Centro

Moterų Komitetas.

Ar Merginai 40 Mėty Amžiaus Verta Susituokti?
Ar merginai arba našlei negu jaunai moteriai, 

moteriai po 40 metų amžiaus 
patartina eiti į porą? šis 
klausimas sunku atsakyt, ne- 
paėmus kelių faktų atydon. 
Tie faktai yra moteries svei- 

I kata, sustojimas mėnesinių ir 
lytiškas patraukimas.

Bet tūkstančiai moterų, ku
rios išteka po 40 metų, svar
biausia su šiuo klausimu susi
duria : ar apsivedimas yra 
vien draugiškas ar šeimyniš-' kitoms 
kas? Jeigu vyras ir moteris 

| neturi troškimo turėti šeimy
nos, tai susiporavimas pasilie
ka vien draugiškas, bet jei 
bent vienas pradeda ilgėtis 
šeimynos, tad jie atsiduria 
keblesnėj padėtyj, štai ką jie

atneš tada turi apsvarstyti: ar mo-1 
bendros kuo- teries sveikata pavelys turėti

kūdikių, ar užteks vyro algos 
bent trim maitintis, ar jie ne-

ATSAKYMAI

Pradedama tvarkytis 
kaip ir bendroj kuopoj, kuri 
naujai tveriasi.

Jau esančios narėmis bend
roj kuopoj, kurios nori tapti 
moterų kuopos narėmis, turi 
paduot savo vardą, pavardę, 
antrašą ir pareikšt, kad jos 
sekamam susirinkime 
persikėlimą iš 
pos.

Dar nesančios narėmis iš
pildo aplikaciją, užsimoka įs-’perseni kūdikius auginti, 
tojimą (dabar, laike vajaus 
įstojimo mokesties nėra) ir, 
jei gali, tuojau pasimoka me
tinę mokestį.

Mokestį naujos ir senos na
rės moka kaip ir bendroj kuo
poj, sulyg to, kiek literatūros

Benjamin Franklin, 
Edgar Allan Poe, 
Lincoln ir daugelis 
ketų didelis listas 
kad visus paminėt.

Daktaras Richard
kins iš Chicagos rašo, kad po 
išegzaminavimo 7,000 vaikų, 
Sioux City, buvo atrasta, jog 
mergaitės ir berniukai suau
gusių tėvų yra gabesni protiš
kai ir kūniškai už jaunųjų 
vų vaikus.

Tik moterys po 40 metų 
ri atsargiau užsilaikyti

tė-

tu
su

Kitas pavyzd is, tai iš New 
Yorko mokyklos, kur 11 metų 
mergaitė radus guzikutį “Vote 
Communist” prisisegus atėjo 
mokyklon. Mokytoja pamačius, 
klausia: “Kur tu jį gavai?” 
Mergaitė atsako—“Radau.”

Mokytoja jai surinka: “Tu 
prakeikta melage ir bjauri ko
muniste!” Ir nubaudė tą mer
gaitę, taipgi liepė vaikams jo
sios klasėj su ja nieko bendro 
neturėt. Taip atsikartojo kelias 
dienas, kol mergaitė gavo nervų 
su į rimą ir

Motina 
kaiminkas, 
vę nuėjo į
reikalaut, kad toji mokytoja bū
tų prašalinta iš vietos už var
tojimą tokio žiaurumo prieš 
vaikus. Po atkaklios kovos mo
kytoja likos prašalinta iš tos 
mokyklos. Tokių ir kitokių pa
vyzdžiu buvo daug.

S. C. M.

kių. Kuomet moteris ir vyras 
1 pasensta, jų gražumas išnyks
ta, draugai praretėja, sveika
ta sumažėja, nieks jais dau
giau nesiinteresuoja. Jiem gy
venimas pasidaro ilgus ir nuo
bodus. Bet kuomet jie turi kū
dikių, jiems smagu žiūrėti į 
tuos jaunus, gražius, links
mus ir nekaltus veidelius. Jų 
betikslis meilumas, glamonė-1 
jimąsis priduoda seniem gyvy
bės, linksmumo ir smagumo. 
Jie turi apie ką rūpintis ir 
laukti iš jų ko tai nepaprasto.

Šiandien inėje sistemoje 
daugelis porų, jaunų ir suau
gusių, neturi kūdikių ne todėl, 
kad jie nemyli jų arba turėti 
negali, bet todėl, kad ekono
miškos aplinkybės nedalei- 
džia. Jiem sunku būtų žiūrėti 
į apskurusius ir tik pusiau-pa- 
valgiusius kūdikius. Tokiu bū
du šita kapitalistinė sistema 
išplėšia iš daugelio 
kūdikių meilę.

Kuomet suaugę 
jie gyvena meiliau,
todėl, kad jie veda jau viską 
geriau apgalvoję. O jauni 

i tankiai apsiveda tik delei ly- 
1 tiškų užsiganėdinimų arba del

kuom

todėl, 
kad kaulai, muskulai ir plėvės 
yra .kiečiau suaugę ir netaip 
lengvai pasiduoda bile kokiam 
tampymui, ir tada sunkiau kū
dikiui užgimti nesužeistam.

Nesenai Anglijos daktarai 
darė labai atsargų tyrinėjimą 
ant 80 moterų, kurios buvo 40 
iki 47 metų ir laukėsi kūdi
kių. Buvo patėmyta, kad 
vienoms inkstai buvo pažeisti, 

atsirado sutinimas
gimdos, didelis kraujo bėgi
mas ir ilgesnės kankynės, be- 
gimdant. Dar kitoms peilis ir 
instrumentai turėjo 
pagelbą. O daliai tų 
gimdymas ėjo lengvai 
mališku keliu.

žinoma, amžius ir 
meilės nesunaikina. Vedusieji grožio, kuris vėliau išnyksta 
po 40 metų daugiau turi pa-|ir tada poroje nesutikimai at- 
tyrimo meilę palaikyti ir ra-tsiranda. 
mesnį gyvenimą vesti.

Daktaras E. Podolsky rašo, bendrai pasakius, nėra pervė- 
kad vaikai yra gabesni suau- lu susituokti. Jos gyvenimas 
gūsių tėvų, negu jaunų. Jis gali būt linksmas šeimyniškai 
sako, kad nekurie garsiausi ir laimingas iš visų pusių, jei- 
pasaulyj žmonės buvo pagim- gu tik nėra kitų didelių kliū-

porų ir tą

ateiti į 
moterų 
ir nor-

kančios

apsiveda, 
pastoviau,

Į žinoma, daug moterų susi
tuokusių po 40 metų yra po 
kelis vaikus turėjusios ir links
mai juos augino prie gerų ap
linkybių. Bet didžiumai mote
rų po 40 metų pirmą kūdikį dyti tėvų, kurie turėjo jau 40 čių. 
yra daug sunkiau pagimdyti, metų ar daugiau, kaip

Taigi moteriai po 40 metų,

kad E. Vilkaite.
Norinčios gaut knygas ir 

arba vien angliškas 
knygas (prie angliškų knygų 
“šviesos” neduodama), moka 
po $1.50 metams (kur imama 
iš narių mokestis kuopos ar 
apskričio reikalams, ten turi 
damokėti virš $1.50).

Norinčios 1
“šviesą” moka $1. .

Kur keli iš vienos šeimynos tai žengimas atgal į tą perio- 
priklauso, bet nori tik vieno dą, kada gyvavo atskira mote- 
seto knygų, ten vienas iš šei-|rŲ organizacija ir

Ar Reikalinga Tverti ALDU) Motery Kuopas?
Tuo klausimu prisiėjo gin-'moterimis tveriant moterų A 

čytis su nekuriais draugais. 
Jie mano, kad tvėrimas atski- 

| rų Am. Lietuvių Darbininkų 
gauti vien tik Lit- D-gijos moterų kuopų, tai 

^skaldymas mūsų spėkų, kad

LDLD kuopas, ar šaukiant at
skirus moterų susirinkimus, 
arba kokiu nors kitu būdu 
traukiant moteris arčiau prie 
organizacijos kovai už geres
nį rytojų.

Ir rodos gana didelė klaida 
~__ _________________ _ _ _ nekartą padaryta, jog nuo pat pra
mynęs moka pilną mokestį, o1 LDSA kuopos nelabai taikiai džios, kada ėjo apvienijimas 
visi kiti-kitos moka tik po 10' sugyveno su ALDLD kuopo- mūs dviejų organizacijų, ne- 
c. Tačiaus, jeigu visi norėtų po mis tt- 

: setą knygų, tuomet visi turėtų
“Turim sudaryt armiją iš mokėt pilną mokestį. Lietuvis- ALDLD atskirų moterų 

jaunų farmeriu, nes fašizmas kų knygų yra tik vienas se- pų ten, kur reikalinga, 
auga ir verčia mus organizuo- tas i metus, bet angliškų yra geru dalyku. Visų pirma 
tis.
namų savininkai, galim daug ką jaunuoliai-lės iš vienos šeimy- terų kuopos nebus jokia 
nuveikti, tik reikia vienytis, ne- n°s gali prigulėti su pilna mo- kirą organizacija, kaip 
duot atimt farmas ir namelius, kestimi, jei jie pageidauja ir buvo LDSA, tai yra su atski- 
Mes, farmeriai, parduodam viš- išsigali, ir gauti kiekvienas ru centru, atskira centro vai
tas po 10c. svarą, pieno kvortą skirtingas knygas. | dyba, su atskirais finansais ir
po 2-3 centus. Mes, negalim tak-' Siunčiant po 10 centų mo- tam panašiai. ALDLD moterų 
sų užsimokėti—mus išmeta iš kančių narių mokestis centran 
farmos. Ar čia ne fašizmas? reikia pažymėti, kurioj kuo- 
Mes neturėsim gerų laikų. Mes po j priklauso jų šeimynos na
tūrini kovot, turim rinkt para- riai, mokantieji pilną mokestį, 
šus, siųst Washingtonan. Tik 
visi iš vieno eidami galim pa
sipriešint prieš tokį išnaudoji
mą.”

Aš parašiau tik iš vienos sesi
jos farmeriu ir mažų namų sa
vininkų, kur aš dalyyavau ir 
grožėjaus, kad tie žmonės tiek 
pasiryžę kovot už savo reikalus. 

Dilgėlė.

Man atrodo, kad tvėrimas 
kuo- 
yra 
rei-

lintų sektantiškumą, t. y. už
sidarymą siaurame vienmin
čių ratelyje. Tuo klausimu 
reiktų sekti dd. brooklyniečių 
pavyzdį.

Mes žinome, kad buržuazi
ja yra stipriai organizuota. 
Buržujės moterys turi savo 
kliubus, ratelius, draugijas ir 
tt. Jos organizuotos tam, kad 
geriau mus išnaudojus, pasi
pelnius. Savo rateliuose jos 
apkalba savo klasės reikalus, 

buvo plačiai nurodyta ir net,Tad mums, darbininkėms mo- 
tiesiog reikalauta, kad ten, perims, taipgi reikia budėti, 
kur randasi didelės LDSA reikia organizuotis, kad ge- 
kuopos, kur yra pamato joms riaū atmušus priešo puolimą, 
gyvuoti ir veikti, kad jos tu- Visose didelėse kolonijose,

Mes, farmeriai ir mažų keli skirtingi setai, todėl keli kia suprasti, kad ALDLD mo- n tapti ALDLD moterų kuo- kur gyvena daugybė lietuvių
* . .... .... « a « • . ___ __ 2 _ . JI X ~ J — rl n i Ir ii vi/vilrin z-Jats- 

kad

kuopos bus dalimi abelnos 
ALDLD organizacijos ir todėl 
negalima sakyt, kad tai spėkų 
skaldymas arba tvėrimas ko
kios nors naujos, visai atski-

ganizacįją. Kaip mes nekalbė-

Andre Sennwald, judžių 
kritikas ir “New York Time- prigulminga kuopa 
s’o” apžvalgininkas, sutiko 
mirtį ištikus ekspliozijai jo 
namuose, 670 West End Ave. 
Tyrinėtojai mano, kad jis ga
lėjęs nusižudyti, bet šeimyna 
tikrina, kad tai negalima, ka
dangi jis buvęs vos 28 metų 
ir augštume savo profesijos, res.

Knygos siunčiamos per tą
kuopą, per kurią atėjo pilna ros organizacijos.
mokestis. | Moterų kuopos yra reikalin-

2. Susitvėrus kuopa tuojaus gos tam, kad įtraukus didelį 
pasiunčia mokestis į centrą ir skaitlių moterų darbininkių į 
pareikalauja savo kuopai nau- mūsų apšvietos ir kultūros or- 
jo numerio.

3. Išrenka pilną valdybą ir sime, bet didelė dalis moterų 
pačios tvarko biznio reikalus, dar nėra prisirengę stoti ir 
Ką mato reikalinga, gali veik- bendrai veikti su vyrais. Tu- 
ti ir bendrai su bendrąja kuo- rint savo atskirą kuopą jos 
pa, tačaus veikia kaipo ne- jaučiasi liuosesnės aptarti sa-

susitarus vus treikalus. O mes žinome, 
lygi su lygia, o ne kaipo anos kad, apart abelnų visos darbi- 
skyrius.

Biznio reikalus patartina 
palikti bendrai kuopai tik ten, 
kur netveriama moterų kuopa, 
o tik šaukiami moterų susirin
kimai per bendros kuopos na-

ninku klasės reikalų, dar ran
dasi apščiai ir grynai moteriš
kų problemų. Prie kapitaliz
mo tas neišvengiama. Ir todėl, 
kad tas problemas geriau iš
gvildenus, reikia būtinai tu- 

| rėti tamprius ryšius su darb.

»n.

Dalyvavo virš 200 įvairių mo
terų : profesionalių, darbinin
kių, šeimininkių, farmerkų ir 
kitorkiu darbo sričių.

Pirmiausia davė raportą Am. 
Lygos Kovai prieš Karą ir Fa
šizmą (ALWF) Moterų sky
riaus pirmininkė, Margaret 
Forsyth. Ji nupiešė Vokietijos 
moterų gyvenimą, (porą mėn.

daktaro pagelba nėštumo lai-.tam atgal), kokia tenai baisi 
ku. j padėtis moterim, kaip fašizmas

Mažai pasaulyj yra moterų sunaikino ir sutrempė moters 
ir vyrų, kurie nemylėtų kudi- teises. Moterį nuvarė į primity- 

vį gyvenimą. Merginas verčia 
atsiduot fašistų vadams ir gim
dyt kūdikius, nepaisant, ar toji 
motina-mergina turės
maitinti savo kūdikį, ai' ne. Iš
varė moteris iš industrijos ir 
profesijos.

Toliau pridūrė, kad kaip grei
tai fašizmas įeis galion Ameri
koj, taip lygiai sieks to paties. 
Pasirodo, kad jau dabar čia yra 
praktikuojama fašizmo meto- 
dos, atleidžiant vedusias mote
ris iš darbaviečių, dirbtuvių, 
namų darbų ir profesijų. Nori
ma pravest įstatymas, kad ve
dusios moterys negalėtų užimti 
mokytojų ir valdviečių vietas. 
Toliaus ji sakė: “Aš niekados 
nejaučiau, taip tvirtai augant 
fašizmą, kaip dabar.”

Ragino moteris organizuotis 
prieš karo ir fašizmo pavojų.

Kas daugiausia nukenčia nuo 
karo ir fašizmo, jei ne moteris? 
Reikalinga organizuoti savo 
kaiminkas į grupes ir į ALWF. 
Reikalinga tas darbas pradėti 
namie su savo vaikais, aiški
nant jiem žiaurumus karo ir fa
šizmo, ir kartu atmušant mo
kyklų įskiepytus vaikams fašis
tų melus.

Moterims reikia rašytis į Tė- 
vų-Mokytojų Sąjungą ir kitas 
masines moterų organizacijas. 
Per tas organizacijas bendrai 
reikalauti, kad mokyklose vai
kai nebūt mokinama fašizmo, 
kad visos knygos-vadovėliai su 
fašistiniais nuodais būtų išmes
ta iš mokyklų ir knygynų. 
Vietoj to, kad būtų leidžiama 
liuosai aiškint vaikam apie ka
ro ir fašizmo pasekmes. Tėvai 
turi teisę reikalaut ir diskusuot, 
ko turi būt mokinami jųjų vai
kai; kad kolegijose ir augštes- 
nėse mokslainėse nebūt verčia
ma mokytis kariško muštro; 
kad moterys turėtų savo kores
pondenčių grupes ir visuomet 
susirašinėtų su Nacionale rašti
ne, iš kur gaus reikalingas in
formacijas, kaip sėkmingai 
veikti šioje srityje.

Vaikų klausime buvo daug 
kalbėta. Siūlyta organizuot vai
kus ir nors kartą į savaitę pa
skaityt apie karo baisenybes, 
kaip dabar daroma fašistų, ku
rie mokina mūsų vaikus kari
nio šovinizmo ir skiepina fašis
tinius nuodus. Mokinkime juos 
priešfašistinių dainų, dramos ir 
įvairių rankų darbų. Mokinkim 
parodyt solidarumą streikie- 
riams, kad jie suprastų, delko 
darbininkai streikuoja ir už ką 
milicionieriai juos šaudo.

Buvo plačiai ir gyvai disku- 
suota. Paduosiu čia porą pavyz
džių :

Moteris iš III. valstijos nuro
dė, kaip fašistai norėjo ją pa-

susirgo.
sužinojus sušaukė 
kurios susiorganiza- 
Board of Education

VALGIU GAMI 
NIMAS

Džiovinta Jautiena su Sūriu
4 uncijas (ounces) sausos 

jautienos, supjaustytos į šmo
tukus.

¥2 puoduko geltono sūrio.
1 puoduką pomidorų sunkos 

(tomato juice).
2 šaukštu sviesto.
1 šaukštuką svogūno sunkos.
2 kiaušinius. Druskos ir pi

pirų pagal skonį.
Sudėk mėsą, sūrį, pomidorų 

sunką, sviestą ir svogūno sun
ką į puoduką ir įstatykie van
denin (jeigu turi, virk duoble 
boileryje). Virk pakol sūris 
išsileis. Dabar suplak kiauši
nius ir palengva supilk į pir- 
mesnį mišinį, lengvai maišyda
ma. Virk, maišydama, pakol 
sutirštės. Nukaitus dar pamai
šyk. Paduok ant padžiovin
tos, pasviestuotos duonos, su 
trapiomis salotomis ir tomatė- 
mis.

O. J.—Scranton, Pa.

Riebaluose Virtos Baron
kaitės (Doughnuts)

Nors šis valgis nėra pagal 
Dr. Kaškiaučiaus dijetą, bet 
kaip kartais prisieina ir jo' pa
sigaminti.

puodukai miltų.
šaukštai cukraus.
kiaušinis.
šaukštukus “baking pow-

2
4

darbininkų, reikia turėti dar
bininkių ALDLD kuopas. Ma
žesnės kolonijos taipgi privalo 

atskirų 
moterų susirinkimų yra da
bartiniu momentu — degan
čiu reikalu. Kaip geriau šauk
ti, kokius planus išdirbti—ga
lima atsikreipti į ALDLD į beprotnamį. Ji priklausė 
Centrą. Yra išrinkta plati mo-|prįe Easter Star Mason Order. 
^evr.^. komisija, kuri nuošir-|jog Vyruį mirus ji gavo pen- 
džiai pagelbės organizavimo siją.. Apsirgus, lankėsi pas vo- 
darbe. t kjeų gydytoją, kuris buvo jų

Paskutiniame ALDLD Cen- organizacijos gydytoju. Kadan- 
tro Komiteto posėdyj nutarta gį jį buvo visuomet prieš fašiz- 

didžiausį šaukti plati moterų konferen-1 
už cija dieną pirma dienraščio 
ir “Laisvės” šėrininkų suvažiavi- 

reikalus, | mo. šis nutarimas yra svar- 
bet būtų ta ašis sutraukimui bus ir turėtų gauti gausaus 
įvairių pakraipų moterų iš- pritarimo. Draugės 
klausymui prelekcijų bei pas- ypatingai privalo šia 
kaitų apie sveikatą, apie vai- rencija susidomėti, o ALDLD 
gio gaminimą, apie kūdikių kuopos prižiūrėti, kad kuo- 
auklėjimą, taipgi savitarpi-1 daugiausiai moterų konferen- 
niam lavinimosi ir bendram | ei joje dalyvautų, 
pasilinksminimui prie stiklo ar-i Tikiu, kad konferencija su- 
batos bei užkandžių. Tokia: teiks didesnį paakstinimą ir 
plati programa puikiai pasi- energiją organizavimui neor- 
tamautų pasiekimui įvairių ganizuotų darbininkių, 
sriovių darbininkių ir praša-| B. E. S.

pomis. Veikiausiai, kad tada 
mes nesupratome pilnai ir ne
įvertinome organizavimą dar 
n e o r g anizuotų darbininkių, nesnausti, šaukimas 
Tačiaus dar nėra pervėlu ir 
organizacinis darbas turėtų 
būti tuojaus pradėtas.

Kokios Turi Būti ALDLD 
Moterų Kuopos

Moterų kuopų dienotvarkė 
turėtų būti gana plati. Ji ne 
tik kad paliestų ir aktyviai 
trauktų moteris į kovą prieš 
augštas maisto kainas, kovą 
prieš fašizmą (tą 
darbininkės neprietelių), 
gimdymo kontrolės bilių 
abelnus darbininkų

Jos vyrui mirus ji gavo pen-

kietį gydytoją, kuris buvo jų

rną, o jis karštas fašistas, tad 
jam nepavykus patraukt ją 
savo pusėn, jis bandė sustab
dyt jai pašalpą: Ir kuomet tas 
jam nepasisekė, tai jis ją pas-

moterys kelbė beprote. Ji sako: 
konfe- “Vieną dieną pamačiau, kad 

atvažiavo vežimas ir keturi vy
rai. O kadangi aš tikėjausi, kad 
kas nors bus, tai buvau atsar
gi. Aš su mergaite užsirakinom 
ir užsibarikadavom duris. Ta
čiau jie įsilaužė ir pastvėrę 
mane bandė surišt. Bet jiem 
pasakiau, kad eisiu, tai nerišo. 
Kaimynai pamatę, nežinojo ka

3 
der”.

% šaukštuko druskos.
1 šaukštuką vanilla.
Pieną geriausia vartoti iš ke- 

no (evaporated milk). Pieno 
reikia pilti tiek, kad pasidary
tų minkšta tešla, kaip tik gali
ma sukontroliuoti. Tada ant 
pabarstytos miltais lentos tešlą 
išroliuoti apie % colio storumo, 
supjaustyti su tam tikra for
ma ir lengvai virti Crisco rie
baluose arba aliejuje.

Minkštos Ausiukės
Minkštų ausiukių padarymui 

reikia pridėti biskutį daugiau 
miltų į tą pačią baronkaičių 
tešlą, tiek kad būtų galima plo
niau išroliuoti, apie aštuntada
lio colio plonumo. Tada sup- 
jausčius į apie 5 colių ilgumo 
ir apie 2 colių platumo šmotu
kus, per vidurį įpjovus, išvers
ti (taip, kaip ir kitos ausiukės 
yra daromos) ir virti tokiu pat 
būdu, kaip ir baronkaitės. Išei
na gražios, minkštos ausiukės.

H. T.—W. Roxbury, Mass.

“Laisvės” jubilėjinis baza- 
•as prasidės 24 d. šio mėnesio. 
Būt gražu, 
rinktų ar 
daiktų.

kad draugės pa-
pagamintų jam

Sk. Red.



EAISVB Trečiadienis, Sausio

mušimui kruvinojo fašizmo puo 
limo ant proletariato, kaip ben

gija, naujas kraujo uždegi 
mas, turim pastiprinti darbi

“Broliai ir Seserys” 
Kriaučiai

mes, 
broliais

kurie dabai* neateina.
Choristai biskutį papeikė 

kai kuriuos Kliubo narius už 
neramų užsilaikymą laike 
choro pamokų. Didžiuma kliu- 
biečių yra “džentelmanai”, 
per pamokas triukšmo neke
lia, bet kiti nepaiso—šneku
čiuojasi garsiai arba ginčinasi. 
Kada paprašai prie tvarkos, 
tai jiems nepatinka. Apgailė
tina, kad tokiems trūksta su
sipratimo. Bet Kliubo susirin- 
mas nutarė, kad choristams 
būtų duodama svetainė kožną

Pakol esame mitinge 
kriaučiai, vadinamės 
ir seserimis, bet darbavietėse 
esame visai kitokiais. Laikan
tis supratimo, kad kiekvienas 
darbo žmogus yra viens kitam 
brolis, pasidaro labai liūdna, 
kad mes taip nedarome, kaip Į 
šnekame. Tik pažiūrėkime, 
kokie mes esame broliai ir se
serys prie darbo. Dabar pas 
kriaučius darbas eina nuo ka- pėtnyčią už dyką ir jie gali 
valkų. Daugelis dirba kartu neįsileisti nei vieno pašalinio 
prie vieno “sekšino”, tad len- £ 
gva pamatyti, kaip brolis bro
lį “myli”. Yra visokių dar
bų : lengvesnių ir sunkesnių. 
Kuris pagauna lengvesnį dar
bą, tuojau slepia viens nuo 
kito, kad tik pats daugiau ga
lėtų užsidirbti, o savo “bro
lio” žiūrėti nereikia. Jeigu aš 
uždirbsiu $5, o mano “brolis” 
tik $1, tai aš nepaisau—bile 
tik man gerai.

Broliai kriaučiai, turime 
būti tikrais brolias visur, mi
tinguose ir dirbtuvėse lyginai; 
ne vien žodžiais, o ir praktiš
kame gyvenime.

Kitas klausimas, tai unijai 
mokestys, kurios yra tikrai ne
žmoniškos. Pavyzdžiui paim
kim “finišerį”. Jeigu jis uždir- 

. ba 13-15 dolerių, tai jau, sa- 
** ko, gana gera. Prie geresnių 

“sekšinų” kiti darbininkai už- 
dirba po 45 dolerius ir dau
giau, bet į uniją visi vienodai 
moka—po 50 centų. Ar čio
nai yra broliškumas? Jeigu 
turėtum brolišką širdį, tai mes 
neluptum nuo tų, kurie už
dirba 10 bei 12 dolerių tokios 
pat mokesties, kaip ir nuo už
dirbančių po 35-45 dol., ar 
daugiau. Kas uždirba didelę

žmogaus. Užtai Kliubas yra 
vertas pagyrimo ir padėkos. 
Kuomet choristai apie tai su
žinojo, tuojau nutarė susimo- 
kinti veikalą ir paruošti vaka
rą, nuo kurio visas pelnas eis 
Kliubo naudai.

Labai gražu, kad mūsų dar
bininkiškos draugijos atjaučia 

* viena kitai ir stengiasi pagel- 
i bėti. Dabar choristai subrus- 
1 kite smarkiau prie darbo, pri- 
i rašykite daugiau jaunuoliui 
narių, išeikit dažniau su pa- nim^acbT 
rengimais, būkite visi draugiš
ki, neturėkite ypatiškumų, tai 
gyvuosime gerai ir bus geros 
pasekmės.

—Senas Kliubietis.

nigai, bet kas mažai uždirba 
—tam bėda.

Su asesmentais ir ekstra mo- 
kestimis yra tas pat. Reikia 
užsimokėti po $10 tiems, ku
rie mažiausia uždirba (po 
$10-15) savaitėje ir kitiems, | 
kurių alga yra $45 ir daugiau.į 
Visi turi lygiai mokėti, nors 
uždarbis visų nelygus. Drau
gai unijistai, ar čia gi broliš
kumas ir teisingumas? Mes 
privalom kovoti prieš tokį ne
teisingumą. Tokios mokestys 
turėtų būti pagal nuošimtį, po 
vieną centą nuo dolerio; pagal 
uždarbio didumą. Kurie daug 
uždirba, lai daugiau sumoka 
unijai. Tuomet būtų teisin
ga, tuomet mes galėtume va
dintis broliais.

- Kita blogybė pas kriau- 
čius yra su gavimu darbo. 
Kuomet darbininkas praranda 
d&ębą, turėtų būti teisingai 
užregistruotas tam tikrame 
będarbių sąraše taip, kad pir
miau netekusieji darbo būtų 
pirmiau ir į darbą siunčiami. 
Padarykime tokias taisykles ir 
pildykime jas, tuomet tai bū
sime broliais .

Antanukas.

Laisvės Choras Pradeda 
Didesni Veikimą

Sausio 3 d. įvyko Laisvės 
Choro susirinkimas, šalę kas
dieninių reikalų buvo svarsto
ma,-kaip padauginti choro na
rių skaičių, bet nei vienas cho- 
rietis nedrįso išsireikšt, del ko
kios priežasties choras nebu- 
joja. Aš žinau, kad yra kokie 
ypatiški susipykimai, kurie 
daro betvarkę chore. Draugai 
choristai turėtų suprasti rei
kalą. Jeigu del vienos ypa- 
tos turi nukentėti visa drau
gija, tai labai bloga. Reikėtų 
pasielgti rimtai. Geriau ne
tekti vieno nario, į kurio vie
tą galima gauti 10 naujų, ne
gu laikytis betvarkėje. Tuo
met į pamokas ateis visi tie,

reikalu su

SU 71 kp. 
prisiminiau 
kad tas šė-

Cambridge, Mass
NEDRAUGIŠKAS LSS 71 

PASIELGIMAS

Cambridge’uje gyvuoja 
peratyviška 
miau gana 
rėjo savo 
krautuvę ir
valdžia tuos namus 
del statymo ten naujų.

KP.

Ko- 
pir-Bendrovė. Ji 

gerai gyvavo, tu- 
valgomų 
3 namus.

daiktų 
Dabar 

atpirko
Ko

VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS .—J
peracija gavo pinigus ir nu
tarė išmokėti savo nariams po 
$100 nuo Šero. LSS. 71 kp. tu
rėjo pasipirkusi šėrą, bet So
cialistų Partijai skilus, įvyko 
skilimas ir LSS. 71 kuopoj, 
kurios didžiuma narių nuėjo 
su komunistų partija, į kurią 
perėjo visas LSS. 71 k p. tur
tas, sykiu ir tas Šeras, ant 
LSS 71 kp. vardo. Lig šioliai 
tas Šeras stovėjo ALDLD 8-tos 
kp. archyve. Kuopa mane įga- 
lojo pasitarti tuo 
LSS 71 kp.

Sykį aš suėjau 
organizatorium ir 
apie tai. Pasakiau,
ras randasi pas mus ir mes no
rėtume su jais tartis; mes ti
kim, kad ir mums, kaipo pir
miau buvusiems nariams, ko
kia dalis turėtų priklausyti. 
Jis atsakė, kad mes galim tu
rėti tą šėrą, jie vistiek gausią 
pinigus. Visvien aš suteikiau 
savo adresą, kur jie galėtų 
kreiptis del pasitarimo.

Porai savaičių praėjus po to 
[mūsų pasikalbėjimo, gaunu 
__ ___ Bagočiaus laišką, 
reikalaujant, kad sugrąžin
čiau tą šėrą iki 11 d. sausio; 
kitaip, būsią pavartoti legališ- 
ki būdai jo atėmimui. Nerei- 

I kia nei pasitarimų, nei kokių 
ceremonijų—tartum tas šėras 
būtų mano vieno atsakomy
bėje.
kalas ir tik su draugija reikia 
tartis. Toks pasielgimas, iš- 
tikrųjų, yra gana keistas ir 
nedraugiškas, ypač dabar, 
kuomet bandoma įsteikti ben
drą frontą. Linkėtina, kad 
LSS,. 71 kp. nariai pasistengtų 
šį dalyką sutvarkyti be byli
nėjimosi, bet draugiškai ir tei
singai.

Juk čia draugijos rei-

Grigaičio Pasakos Apie Sovietų Sąjungos 
“Duoną ir Buizą”

Nežiūrint to, kad Sovietų Są- prakaitavo norėdamas įtikint 
junga gyvuoja 18 metų ir per Amerikoj gyvenančius lietuvius 
tą laiką politiniai ir ekonomi- ’ darbininkus, kad Kautskis yra 
niai sustiprėjo—visi aršiausi geresnis teoretikas ir žinovas 
priešai šiandie priversti skai-1 socializmo, negu Marksas. Apie 
tytis,—“Naujienų” redaktorius1 Leniną jis visai bijojo ir prasi- 
vis dar gieda seną savo menše- tart, šiandien tame 
vikišką giesmę.

Iš pradžių jis katutes plojo, n^s mokyklos. O apie 
kad bolševikų valdžia ilgai ne- suaugusius žmones ir kalbos ne
gyvuos. Skaitė paromis, savai-' gal būt. Kas šiandien nežino, 
temis, mėnesiais, metais, o pas- kad Kautskis su savo pasekė- 
kui visai nutilo ir apie tai, ro- jais nusirito buržuazijos 
dos, mažai jis peckoja savo ga- vynan ir nugrimzdo iki ausų, 
zietoj, neš visi vaikai pradėjo 
juoktis iš kvailos pranašystės. Produktai ir aplamai visos pre- 
Kas šiandie nežino, kad Sovie- kės Soy. Sąjungoje nuolat puo
tų Sąjunga yra stipriausia pro
letarinė valstybė pasaulyj, kur 
parazitizmas panaikintas ir sėk
mingai statomas socializmas.

Pastaruoju laiku Grigaitis pa-j 
mėgo rašyt apie “badą” ir kitas 
bėdas. Net surado kokią tai 
“duoną ir buizą.” Man rodos, j 
kad iš pono Grigaičio socializmo 
liko tik buiza ir daugiau nieko.

Visiem suprantama, kodėl 
Grigaitis jieško visokių blogu
mų Sovietų Sąjungoj. Tai daro, 
kad palaikyt prie savęs svyruo
jantį arba nepastovų elementą, 
kuris pats mažai orientuojasi ir 
negal daryt sveikas išvadas. 
Plunksna peizoti yra daug leng
viau, negu skerdykloj žarnas 
mazgoti.

Grigaitis mato, kaip darbo 
masės, sveikoji dalis inteligen
tijos ir socialistai vienijasi su 
komunistais. Organizuoja ben
drą liaudies frontą kovai prieš 
fašizmą ir karą, kurį kapitalis
tai nors sukurt. Japonijos, Ita
lijos ir Vokietijos fašistai siun
ta. Jie visas pastangas deda, 
kad paruošt naują skerdynę, o 
ypač pradėt karą su SSRS. Gri
gaitis negal ne remt Šeidemano, 
Noskės ir Eberto įkurtą Vokie
tijoj “socializmą.” Jis ne kartą

klausime 
sukirs Grigaitį mokinys pradi- 

rimtus

pur-

Kas liečia “duoną ir buizą”:

ja, o algos pasilieka tos pačios. 
Kortelės senai likviduotos. Iki 
vasario pirmai, 1936 m. Torgsi- 

i nai bus likviduoti. Auksą, si- 
I dabrą ir kitus brangius meta
lus ir briliantus Torgsinai ne- 
i beima nuo 15-tos lapkričio. So- 
i vietų aukso fondas sustiprėjo.
i Vien tik rugpjūčio ir spalio 
mėnesių kainų nužeminimas ant 
produktų davė ekonomijos kiek
vienam SSRS piliečiui į mėnesį 
vidutiniai 25-40 rublių, 
džio mėnesyj cukrus 
reikmenys nužeminta 
nuošimčių. Visi kalba, 
1-mą sausio, 1936 m., 
kas bus nupiginta ant daug 
nuošimčių. Kasdieną viskas pin
ga ir padėtis gerėja ir gerėja. 
Kiek sunkesnė buvo padėtis su 
riebalais, bet ir to jau netrūks
ta. Nėra reikalo valgyt duoną 
su buizą, kadangi galima nusi
pirkt mėsos, sviesto, sūrio, deš
rų, kurias ir p. Grigaitis myli 
su kopūstais. Faktai sumuša vi
sus plepalus. Greit ir Grigaitis 
nustos plepėjęs apie “badą ir 
buizą,” kaip kad jis paliovė ra
šęs apie puolimą Sovietų val
džios. .

Pats gyvenimas šiandien ro
do, kad kitos išeities nėra at-

Gruo- 
ir kiti 
ant 15 
kad su 
vėl vis-

fašistiniai debesiai kyla tam
sesni ir juodesni kasdien ir to
dėl darbininkų, veikimas turi 
būti stipresnis 
nis.

HERMAN MENDLOWITZ
ir energinges-

stiprų bendrą

bendras liaudies
būt pavyzdžiu,

aras nauaies iron tas. Kiekvie
nas sveikai mąstantis žmogus 
privalo kovot prieš fašizmą ir 
fašitų organizuojamą karą, ku
rie kirviu ir ugnim nor įvykdyt 
viduramžių inkviziciją. O sėk
mingai kovot tik ir galima su
organizuojant 
frontą.

Franci jos 
frontas turi
kaip reik organizuotis ir kovot. 
Praktika parodo, kad be stip
raus susiorganizavimo, buržu
aziją negalima sumušt. Paim
kim. Austrijos, Ispanijos, Bra
zilijos ir kitus sukilimus, kur 
proletariatas nebuvo stipriai su
siorganizavęs ir prisirengęs, ne
žiūrint kaip herojiškai 
kovą pralaimėjo.

Jokiems buržuazijos 
palaikytojų plepalams 
riatas neprivalo tikėt.

19-XII-35m.

kovojo,

ir jos 
proleta-

Baltimore, Md
Iš ALDLD 25 Kuopos 

Susirinkimo
Sausio 6 dieną įvyko ALD

LD 25 kp. susirinkimas. Už 
vienybę su L.D.D. balsavo 17, 
prieš 1. Delegatas d. J. Ja
saitis išdavė raportą iš kon
greso prieš karą ir fašizmą, 
įvykusio Cleveland, Ohio 3, 4 
ir 5 sausio. Kadangi d. Ja
saitis buvo ką tik sugrįžęs iš 
tolimos kelionės ir, žinoma, 
pusėtinai nuvargęs, tai norė
jome nevarginti ilgai kas link 
išdavimo raporto iš kongreso, 
prieš karą ir fašizmą atideda
mi tą sekančiam susirinkimui, 
bet d. Jasaitis nežiūrint dide
lio nuovargio išdavė platų ra
portą iš kongreso.

Drg. V. Kučiauskas pasilie
ka knygium ir ant sekančių 
metų. Nors d. Kučiauskas 
prašėsi pas draugus, kad jį 
pamainytų kiti draugai, nes 
jau d. Kučiauskas išbuvo kny
gium per 3 metus, bet draugai 
jį nepaleido, kaipo gerą ir 
veiklų darbininkiškos literatū
ros platintoją ir ant toliaus.

Gauta dvi knygelės stampo- 
mis parduoti Lietuvos revoliu
ciniams politiniams kaliniams 
naudai, kurias draugai pasiė
mė parduoti.

ALDLD. 25 kp. rengia pra
kalbas 23 d. sausio d. M. Guo
bai iš Kanados “
žodžio” atstovui. Jis 
apie padėtį Lietuvoje 
apginti Lietuvą nuo 
užpuldinėjimo, taipgi
lietuvių gyvenimą Kanadoje. 
Plačiau apie prakalbas bus 
pranešta pranešimų skyriuje.

Susirinkime buvo padaryta 
kolekta tarpe draugų, kur bu
vo surinkta $5.13 kuopos nau
dai, nors, žinoma, mes paren
gimus tankiai rengiame, įeigų 
pusėtinai įplaukia, bet mes 
įplaukas taip greitai išlei- 
džiam, kaip greit jas gauna
me. Tik pereitą metą, bai
siausiame krizio mete, iš kuo
pos išduota apie $300 darbi
ninkų veikimui, na, o kur pa
vienių draugų aukos, kurie 
taipogi aukoja nežiūrint sun
kių laikų ir remia darbininkų 
judėjimą kiek galėdami. Ga
liu drąsiai sakyti, kad balti- 
moriečiai draugai finansinia
me klausime neatsilieka nuo 
kitų kolonijų, arba 
pralenkia.

Draugas J. Balsys 
“Sunday Worker” 100
pliorių, kuriuos draugai išsi
dalino išparduoti.

Aukauta $2.00 Lenino mir
ties paminėjimo susirinkimo 
surengimui. Draugai-gės, ne
pamirškite Lenino m i r- 
ties paminėjimo masinio mi
tingo, kuris įvyks 26 d. sausio, 
tėmykit garsinimą pranešimų 
skyriuje.

Dar norėčiau primint keletą 
žodžių tiems draugams, kurie 
į susirinkimus lankosi retokai. 
Draugai, atėjo nauji metai, 
turi ateit pas mus nauja ener-

.Draugai-gės, 
mes nuo krizio 
ję, kiek gyvenimo sąlygos ne
prileidžia prie dalyvavimo su
sirinkimuose, ar kiek sunkūs 
darbai sulaiko nuo veikimo 
organizacijose, ar atstus gyve
nimas nuo miesto padaro ne
parankumų dalyvauti susirin
kimuose, bet mes tą turim 
pergalėti. Man rodosi, kad nei 
vienam draugui neturėtų būti 
sunku pašvęsti vieną dieną į 
mėnesį organizacijos labui, 
darbiu inkiškam judėjimui ; 
kaip tai būtų smagu ir links
ma matyti visus draugus ir 
drauges susirinkimuose.

Nei vienas draugas negalite 
pasiteisinti, kad gyvenimo są
lygos nedaleidžia vieną vaka
rą į mėnesį pribūti į susirin
kimą, vieną vakarą mėnesį ga
li kožnas organizacijos narys 
pasiliuosuoti nuo visokių dar
bų ar nuo visko kitko, jeigu 
turi darbininkišką nusistaty- 

i mą ir darbininkišką energi
ją. Tikiuosi ateinančiuose su
sirinkimuose matyti visus 
draugus ir drauges dalyvau

nežiūrint kiek 
esam nukentė-

Kp. koresp. V-s.
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Darbininkų 
kalbės 

ir kaip 
Hitlerio 
ir apie

dar ir

užsakė 
ekzem-

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
WILLIAMSBURGHE,

252 Berry St., Brooklyn, N. Y.
arti Grand St.

Telefonas Evergreen 8-10494
Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 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 B-6101

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTIS

VISADA ATDARA
DIENĄ IR NAKTĮ

Garinis kambarys, Turkiškas Kambarys, 
■H Rusiškas Kambarys, didelis plaukymui 
\ ~jl prūdas, šviežus šaltinio vanduo, moksliniai f 

į I mankštymai, restauracija, barbernė ir I
\ 1 ir prirengimai miegojimui. /

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

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

tik vyram. Moterim nebus.

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 

sekmadieniais

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir
ir naktj.

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

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

llllllimiMimillllMIMIIBIIBIIIIIIlB

Laukiame Dovanų iš Kitu Miestų
’’Laisvės” Jubilėjiniam Bazarui

Puikiai plaukia daiktais ir pinigas dovanos “Lasvės” Jubilėji- 
niam Bazariii. 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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MAVRIKI SLIEPNEV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

TĖVO PATARIMAS
(Tąsa)

Kartą auštant mes padarėme pirmą 
bandymą. Man labai norėjosi veidas į 
veidą susitikti su priešais. Ilgai mes 
šliaužėme ant pilvų. Pagaliaus, išėję iš 
girios, štai visai arti pamatėme einančią 
vokiečių kuopą, kuri ėjo netolimai pro 
mus nešant ant pečių išardytus kulka- 
svaidžius “Švartz-Loze” rūšies. Pama
čiau tokius pat paprastus kareivius, to
kius pat veidus, kareivišką paklusnumą 
ir pirmu kartu mano gyvenime atėjo 
mintis, kad mūsų “priešai” visai yra ne
panašūs į kraugerius hunus, kaip juos 
piešė rusų laikraščiai.

Vokiečiai pradėjo įrengdinėti kulka- 
svaidžius prie šieno kupetų. Mes sugrį
žome į savo kuopą ir per telefoną pra
nešėme komandieriui, ką matėme. Grei
tai rusų kanuolės, pasinaudodamos mū
sų pranešimu, sunaikino vokiečių kul- 
kasvaidžius ir ių kareivius, kurie buvo 
pradėję apšaudyti mūsų 9-tą pulką iš 
šono.

Pasekmė to sėkmingo žvalgavimo bu
vo ta, kad man prisiuntė dovanų kasny- 
kėlį prie kepurės.

Plaukė įkyrus fronto gyvenimas. Kiek
viena nauja diena buvo panaši į pergy
ventas dienas, bet ji ir slėpė ką tai savy
je. Mane blaškė iš vieno fronto į kitą. 
Mačiau Dvinsko rūkus, Poliesės balas, 
Bukovinos kalnus, Dobrudijos laukus. 
Dešimtis kartų prisiėjo būti mūšiuose. 
Du kartus priešų kulkos buvo sužeidę ir 
paguldę į ligoninę. Iki šių laikų dar atsi
liepia žaizda aplaikyta Rumunijos karo 
fronte.

Čionai gi, Rumunijoje, aš pirmiausiai 
susipažinau su orlaivininkyste. Ir tas 
įvykis daug įnešė į mano visą gyvenimą. 
Mane nuo senai interesavo orlaiviai— 
skrajojančios “paukštys.” Kartą divizi
jos komandierių pasitarime aš susitikau 
su orlaivių komandierium. Mes susi
draugavome su juom, ir jis padavė min
tį tapti orlaivininku. Tas buvo netaip 
lengva tais laikais.

Būti orlaivio vairuotoju aušroje orlai- 
vininkystės—galėjo galvoti tik žmonės iš 
aristokratijos kilmės, arba labai turtin
gi. Orlaivininkystėje tarnystė buvo skai
toma labai garbinga, interesinga, ir su
teikdavo žmonėm progą prie karinio pa
kilimo. O aš jau buvau “nudegęs,” kada 
Volyniaus pulko gvardijos oficieriai at
sisakė įsileisti į savo pulką. Todėl orlai- 
vininkystės skyriaus komandieriaus pa
duota mintis ir drąsino prie to žygio ir 
baugino.

Bet tuom laiku padėtis griežtai persi
keitė. Rusų orlaiviai buvo daug prastes
ni už vokiškus ir todėl rusų orlaivininkai, 
susitikę su vokiečiais, labai tankiai bū
davo pralaimėtojais. Orlaivių vairuoto
jų kiekis žymiai sumažėjo. Aristokrati
niai oficieriai pradėjo šalintis nuo orlai- 
vininkystės, gelbėdami savo gyvastį. 
Mums, oficieriams, karo metu nebuvo 
kas nustoti, ir mūsų broliai greitai pra
dėjo išstumti iš orlaivininkystės aristo
kratinius sūnelius. Pasinaudodamas or
laivių skyriaus komandieriaus prielan
kumu ir padaviau prašymą, kad mane 
perkeltų į orlaivininkystę. Atsakymas 
buvo greitas ir patenkinantis: telegrama 
įsakymas divizijos komandieriui tuojaus 
pasiųsti mane į Gatčiną mokintis orlaivi
ninkystės. Telegrama taip paveikė, kaip 
sprogus bomba į mano jausmus. ,

Ir taip aš ir vėl važiavau į gimtinę.

| Vėl mačiau žinomus sodžius, žinomas 
vietas, beržynus, ingermaniškas balas ir 
kitką taip artimą mano širdžiai. Supran
tama, kelyje užvažiavau į Jamskovičių 
sodžių, kur praleidau savo kūdikystę. 
Motina, pamačius mane, suplojo ranko
mis ir kažin kodėl apsiverkė. Iš namų 
buvau išvažiavęs vaikėzu, o parvažiavau 
suaugusiu oficierium, mokančiu kariauti 
ir kitus užmušinėti. Motina verkdama 
kalbėjo:

—Na štai, Mavrik, tu jau ir oficie
rius ...

Visa šeimyna žiūrėjo į mane pasigėrė
jimo akimis.

Pribuvau į Gatčiną ir tapau orlaivinin
kystės mokiniu. Orlaivininkystės moky
klai vadovavo pulkininkas Boreiko, žino
mas savo teorijomis orlaivininkystėje ir 
motorų gaminime. Reikia atminti, kad 
tais laikais orlaivininkyste buvo dar tik 
vystykluose. Jokių patyrimų dar nebu
vo, juos gavome mūsų praktikoje, gyve
nime, ir ta mokykla buvo užimta ne tik 
skrajojimo mokinimu, bet buvo kaip ko
kia orlaivininkystės laboratorija, vei
kianti visais tais klausimais. Mokyklą 
baigdavo greitai. Vieną mėnesį pašvęs- 
davo bendram technikiniam žinojimui, 
antrą—del apsipažinimo su orlaivio tech
nika ir pabaigoje antro mėnesio vairuo
tojas atsisėsdavo į orlaivį ir pradėdavo 
jį valdyti—važinėti po žemę. Tam, kad 
orlaivis nepatyrusio vairuotojo valdo
mas netikėtai neiškiltų į orą, tai prie jo 
sparnų pritaisydavo tam tikrus krep
šius. Taip mes ir važinėjom ant Gatčinos 
lauko išilgai gelžkelį. Mes važinėdavo
me per ištisas dienas, pykdami, kad taip 
ilgai orlaiviais reikia ant žemės važinėti. 
Mes troškome skristi, kilti į dangų, virš 
debesų. Bet mūsų mokytojai į gyveni
mą žiūrėjo protingiau:

—Išmokite pradžioje orlaivį valdyti,— 
sakydavo jie mums,—pripratinkite ran
kas ir kojas prie orlaivio valdymo, nes 
kitaip jūs skrajosite, kaip plytos “skra- • • v joja.

Ant galo atėjo diena pirmo skridimo. 
Mano mokytojas raitarijos oficierius 
Korniev atsisėdo su manim į orlaivį:

—Na, Sliepnev,—tarė jis man,-—rašyk 
atsisveikinimo laišką savo tėvams. Or
laivininkyste—rimtas dalykas. Tai tau 
ne krūmuose sėdėti su būriu žvalgų.

Ir pradėjo garsiai juoktis, aiškiai ty
čiodamasis iš manęs.

Tada orlaiviai i.štikro neturėjo dabar
tinio vairuotojo kambarėlio. Vairuoto
jas sėdėdavo skylėje prisirišęs diržais. 
Vėjas kaukė iš visų keturių pusių, kojos 
buvo įremtos į sukinėjimo kilpas, o tar
pe kojų galėjai žiūrėti apačion ir matyti 
Gatčiną. Tais laikais orlaivininkai ne
turėjo akinių, ir po vienos minutės skra
jojimo mano akys buvo pilnos ašarų. 
Bet, nepaisant to visko, iki šių dienų ne
galiu užmiršti tą jausmą ir džiaugsmą, 
kad aš pakilau į orą. Skrajojome mes 
labai žemai. Atmenu, kad prisieidavo 
aplinkui sukti Gatčinos bažnyčios bokš
tą, nes virš jos iškilti mes neturėjome 
drąsos. Padarydavome ore kelis lankus 
ir nusileisdavome ant orlaivių lauko. La
bai buvau sujudęs nuo pirmo skridimo, 
kad vos ištiesdamas kojas iš orlaivio iš
lipau. Oficierius Korniev paplojo per 
petį ir tarė:

—Sveikinu su orlaivininkystės krikštu!
(Daugiau bus)

stotyse. Manoma, kad dau
gelis jų nesiskubins iškeist 
tokius “bondsus.” Tuo bū
du, girdi, valdžiai mažiau 
reikėsią spausdint naujų po
pierinių pinigų.

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

YOUNGSTOWN, OHIO
Yra rengiama masinis mitingas 

paminėjimui Lenino mirties. Mitin
gas įvyks nedėlioję, 19 d. sausio, 
7:30 vai. vakare, Central Audito
rium, 225 W. Boardman St. Drg. J. 
W. Ford, negras, bus kalbėtojas, po 
juom bus ir kitų kalbėtojų. Apart 
kalbėtojų bus rodomas Sovietų ju- 
dis. Kviečiam visus lietuvius ir ki
tataučius skaitlingai dalyvauti šia
me paminėjime, atsiveskite ir savo 
draugus, kad ir jie žinotų apie Le
nino

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

subatoj, 18 d. sausio, 7:30 vai. va
kare, Draugi jų svetainėje. 4097 Por
ter St. Kiekvienas narys privalo da
lyvauti, nes turime daug svarbių da
lykų apsvarstyti, kaip tai rinkimas 
naujos valdybos, taipgi yra ir balsa
vimo blankos, reikale vienybės klau
simo. Tad visi būkite!

Rašt. M. G.
(12-13) _

PHILADELPHIA, PA.
šešios organizacijos bendrai ren

gia dideli balių, tai yra: 4, ALDLD 
kuopos, TDA kuopa ir Lyros Choras. 
Balius įvyks subatoj, 18 d. sausio, 
Girard Manor Hall, 909-15 W. Gi
rard Ave., pradžia 7:30 vai. vakare.' 
Bus visokių užkandžių, gėrimų, irj 
šokiai prie geros orkestros. Įžan
ga tik 35c. įr už tą sumą bus gali
ma drabužiai pasidėti. Kviečiam vi
sus skaitlingai dalyvauti ir valandė
lę kitą su draugais pasilinksminti ir 
tuom pat kartu paremsite darbinin
kiškas organizacijas.

Kviečia Komisija. 
(12-14)

LOWELL, MASS.
Lowell’io Darbininkų Kliubas ren

gia svarbias lekcijas apie sveikatą 
temoje: “širdies Liga’’. Lekcijos 
įvyks sekmadienį, 19 d. sausio, 4 
vai. po pietų, Kliubo svetainėje, 338 
Central St. Lekciją duos žymus me
dicinos daktaras ir didelis ligų žino
vas. Dr. Paulo, iš . Malden, Mass., ku
ris jau kelis kartūs lankėsi Europo
je i ten studijavo. Lekcija šį kartą 
bus duodama rusų kalboje, o ne ang
lų, nes daugelis lietuvių geriau su
pranta rusiškai negu angliškai, tad 
galės pasinaudoti lekcijomis. Kvie
čiam visą lietuvių visuomenę daly-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
s u d a r 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

512

Elizabetho Žinios Draugas Guoba taipgi atsto
vavo Kanados lietuvius “Viso 
Pasaulio Lietuvių Kongrese”, 
Kaune, ir pagyveno Lietuvoj, 
todėl galės pasakyti savo įs
pūdžius ir apie dabartinę Lie
tuvos lietuvių padėtį.

Dainuos Bangos Choras va
dovybėje naujos mokytojos, d. 
S. Pociunaitės. Elizabetho 

, lietuviškoji publika kviečiama 
----- ( atsilankyti ir išgirsti gerą pra- 

Matas kalbą ir programą, taipgi susi- 
Guoba, Kanados lietuvių dar- Pažinti pirmu kartu atvykusį 
bininkų laikraščio “Darbiniu- Kanados lietuvių atstovų.
kų žodžio” atstovas ir žymus
veikėjas Kanados darbininkų ‘BONDSAF VETERANAM 
judėjime. Jisai papasakos apie ---------
Kanadoj gyvenančių lietuviui WASHINGTON, Sausio 
gyvenimo sąlygas, apie jų vei-:14. — Jungtinių Valstijų 
kimą, organizacijas ir spaudą. I kongreso finansų komisija

Išgirskite Svarbią Prakalbą
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos 
54-ta kuopa rengia svarbias 
prakalbas šį penktadienį, 17 
sausio, Lietuvių Laisvės svetai
nėje, 269-73 Second St., f" 
zabeth. Pradžia 7:30 vakaro.'

Prakalbą sakys d.

' *'<*.«*

užgyrė sumanymą išleist 
valdžios “bondsus” po $50 
ir $100 ir duot juos buvu
siems pasaulinio karo ka
reiviams už jų bonus. Tuos 
“bondsus” ex-kareiviai galė
sią išsimainyt pinigais pašto

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
i reikalam.

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

Tel. StaRK 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.

PAIN-EXPELIER
u.s.

vauti ir veltui išgirsti svarbių daly-'šiai atsilankyti i šias svarbias pra-
apie sveikatą.kų kalbas.

o

Kviečia Rengėjai.
(11-13)

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

įvyks nedėlioj, 19 d. sausio, 2 vai. 
po pietų, pas drg. Tureikį, 143

Veltui Knygute—“Milk—tbc Alkalizcr” 
Rašykite The Bureau of Milk Publicity, Albany.

THE STATE OF NEW YORK

J. M. K. 
(12-14)

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 
J dalykų apsvarstymui turim apsvars

tyti ir antro apskričio konferencijos 
raportą, tad visi dalyvaukite ir savo 
draugus atsiveskite prirašyt.

Sekr. O. Verteliene.

i
š

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

K •“

darbus ir mokslą.
,Kom partija.

(12-14)

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krąjavus 

a u su

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. rengia prakalbas, 

ketverge 23 d. sausio, 1936 m. Lietu
vių svetainėje, 853 Hollins St., pra
džia 8-tą vai. vakaro. Kalbėtojas M. 
Guoba iš Kanados. Jis kalbės apie 
padėtį Lietuvoje ir kaip apginti Lie
tuvą nuo Hitlerio užpuldinėjimu, ii’ 
apie lietuvių gyvenimą Kanadoje.

Kadangi pirmų syk bus kalbėtojas 
iš Kanados, tai bus svarbu išgirsti 
Kanados darbininkų padėtį. Kviečia
me vietos lietuvius kuoskaitlingiau-

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

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

butelį 

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kintas, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ 

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

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.

Puslapis Penktas

Pierce St. Visi draugai malonėkite 
dalyvauti, nes yra daug svarbių da
lykų apsvastymui. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti.

(11-12) .

KAM REIKIA ŽOLIŲ
Pupleiškių, Ramunėlių, Valierijonu, 
Pelūno, Santmečių, Kadagių uogų,’ 
Lisninkų, čiobrelių, šalavijų, Našle
lių, Senėsų, Truk žolių, šaruoČio, Lie
pos žiedų, DievinmeČių, Gumbažohu 
ir kitokių. Atsiųskit 35c, o gausit 
bile kokių žolių. Atsiųskit 10c, 
gausit surašą žolių.

M. ZUKAITIS
SPENCERPORT, N. Y.

H'- h

SURUGUSIAIS
rytais... atsiminkite
Šarmintis Pienu...

K.ADA JŪS PABUNDATE suniurę, šarminkitės pienu. 

Pienas ne tik ramina ir gaivina, bet taipgi tikrai šarmiš- 
kai veikia... padeda pašalinti iš jūsų kūno susikuopusius 
“rūgščių produktus”... ir budavoja jūsų šarmų atsargą.

Niekas nepadės jums taip atsigriebti, 
kaip pienas. Ir atsiminkite taipgi, jog pie
nas yra vienas taupiausių valgių šiandieną.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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

Nuo Muskulų Gėlimo Ir 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

Itų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas- 
_ čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia- 

■ ticą, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
" Chroniški Reumatiški keblumai ir ki- 
m 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.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
So. Brooklyn, N. Y Rezoliucija Bėgamais Dienos Reikalais

Choras Trimitas Turės Pirma A 
Savo Parengimą 

•
Jau keli mėnesiai praėjo, 

kai So. Brooklyne susitvėrė 
Choras Trimitas, šiam cho
rui vadovauja jaunuolė, B. ša- 
linaitės mokinė, II. Mantuš- 
kaitė. Suorganizavimas ir iš- 
auginimas bent kokios organi
zacijos reikalauja daug triūso 
ir. pasišventimo, bet dar dau
giau to reikalinga del suorga
nizavimo ir išauginimo choro. 
Kodėl? Todėl kad čia reika
linga netik gauti narių, bet 
kad tie nariai turėtų ir tinka
mus dainavimui balsus, ir kad 
netingėtų lankytis ant pamo
kų. Tokių žmonių nelabai 
daug randasi, ypatingai So. 
Brooklyne jų nedaug tėra.

Vienok, nežiūrint tų visų 
trūkumų, choras laikosi ir ga
na gerai progresuoja dainavi-į 
me. ' 
vis mažas, mažai naujų daini-| 
ninku tegaunama. Kiek teko 
sužinoti iš choro pirmininko, 
tai sako, kad yra prospektai 
gauti kiek 
rą.

Subatoj, 
d., 7 vai. 
Center, 5th Avė ir 
23rd St., So. Brooklyn, N. Y., 
choras turės savo pirmą pa
rengimą: koncertą ir balių. 
Bus gera programa. Dainuos 
pats Trimito Choras, vadovys
tėje H. Mantuškaitės. M. ži- 
žiunas grieš smuiko solo. G. 
Klimas, tenoras. Stella ir Fe
lix Lepinski, duetas. H. Schne- 
vich, tenoras. Sir Medum ir 
Madam Felicia, šokikai. Bus 
garsusis Newarko Sietyno 
Choras vadovybėje B. šaknai
tės, ir kiti.

Ne tik So. Brooklyno, bet ir 
iš kitų miesto dalių turėtų į šį 
parengimą visi atsilankyti, čia 
bus gera proga išgirsti gerą 
programą ir tuomi pačiu sykiu 
paremti naują chorą Trimitą. 
Nuo šio parengimo daug pri
klausys choro ateitis. Taigi vių persekiojimas lygiai yra 
visi dėkime pastangas, kad šis baisus ir skaudus bolševikiš- 
pirmas jų parengimas būtų. kai, socialistiškai, tautiškai, 
sėkmingas. Tuomi juos kiek katalikiškai arba nepartijiniai 
sustiprinsime finansiniai ir nusistačiusiems darbininkams, 
duosime jiem daugiau energi-| Tarptautinėje dirvoje gė
jos darbuotis choro spartes
niam išauginimui.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
Antro Apskričio Metinė Kon
ferencija, J vykus 12 d. Sausio, 
1936 Metais, “Laisvės” Svetai
nėje, Brooklyn, N. Y., Priėmė 

Sekamą Rezoliuciją:
I.

Mes delegatai pasižadame 
visomis jėgomis dirbti ALDLD 
vajuje, kad pravedus Centro 
Komiteto iškeltą obalsį—gau
ti 1,000 naujų narių laike šio 
vajaus, skleisti mūsų žurnalą 
“šviesą” ir kitą literatūrą.

Ypatingai reikia kreipti do- 
mę į įtraukimą į mūsų organi
zaciją jaunimo, kurio dabar 
yra gana apsčiai. Jaunuoliams 
yra teikiamos anglų kalba 
knygos, jeigu jie jų pageidau
ja.

Taipgi mes užginame AL 
! DLD Centro Komiteto ir LDD 

ri <n uivuiuouvia uainaviwi i ... > . . ..
, .v. . j CK komisijų padaryta sutartiTik nariu skaičiumi dar . . . • ..•nrri- tabdel apjungimo ALDLD ir LDD

I į vieną organizaci ją, po AL 
DLD vardu ir taisyklėmis.

Mes sveikiname draugus iš 
LDD organizacijos, kurie sto
ja už LDD CK didžiumos po
ziciją, kuri dabartiniu laiku 
yra vienatinė teisinga pozici
ja. Dabartinis laikas būtinai 
reikalauja apjungimo visų re
voliucinių darbininkų

nauju narių į cho-

sausio (Jan.) 18 
vakare, Workers 

kampas

Newark, N. J

Del ALDLDII Apskričio 
Konferencijos

“Laisves” svetainėje, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Įžanga 
veltui. Rengkitčs j jas patys 
ir praneškite apie jas drau
gams ir pažįstamiems.

Brooklyn© ir Ap. Liet. Ben
dro Veikimo Komitetas.

Jau Matyt Bazaro Ūpas

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

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

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

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

K)

J. Stilsoną, kuris yra įkalintas 
del kovos prieš pereitą impe
rialistinį karą.

IV
Darbininkų spaudos reika

le, mes sveikiname dienraštį 
“Laisvę” su 25-kių metų ju- 
bilėjum, pasižadame ją pla
tinti ir pasiekti su ja Skait
lingiausias darbininkų mases.

Delegatai siunčia širdin
giausį pasveikinimą Kanado
je -mūsų draugams, kurie lei
džia ir tobulina savo savait
raštį “Darbininkų Žodį”, kurie 
yra pasirįžę įsigyti raidžių lie
jimo mašiną, kurie nepaisant 
krizio ir sunkių sąlygų plečia 
darbininkų spaudą, organi
zuoja lietuvius išeivius į AL 
DLD ir kitas darbininkiškas 
organizacijas.

Mes sveikiname pasirodžiu
sį sekmadieniais “Sunday 
Workerj” ir raginame mūsų 
visus draugus ir simpatikus jį 
skaityti ir platinti.

Siunčiame brolišką pasvei
kinimą dienraščiui “Vilniai” 
vakaruose, kuris yra lygiai 
mums brangus, kaip ir rytų 
dienraštis “Laisvė”. Sveikina
me Pietų Amerikos draugus, 
kurie sunkiose sąlygose, re
akcijai viešpataujant leidžia

jėgų “Dabartį”, “Darbą”, “Mūsų 
bendrai kovai už darbininkų žodį” ir kitą darbininkišką li- 
klacėc roikaluc. teratūrą.klasės reikalus.

II.
ALDLD konferencija pasi

žada visomis jėgomis darbuo
tis, kad išplėtus plačiausį ben
drą frontą tarpe lietuvių dar
bininkų kovai prieš karą ir 
fašizmą, kovai prieš algų ka
pojimus, už geresnes darbi
ninkų sąlygas, organizavimą 
ir apjungimą darbo unijų, ko
vai už ateivių darbininkų tei
ses ir prieš augančią reakci
ją-

Mūsų pareiga įtraukti visus 
darbininkus, įvairiausių poli
tinių įsitikinimų į bendrą ko
vą už visų reikalus, nes ka
ras, fašizmas, reakcija, atei-

Tarptautinėje 
riausiai mes pagelbėsime prie 
išplėtimo bendro darbininkų 
fronto, tai prisidėdami prie 
budavojimo Darbo Partijos, 
kaipo visų darbo žmonių vie
nos galingos masinės politinės 
partijos.

Sausio 15 d., 7 vai. vakaro, 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 5 kuopa 
šaukia nepaprastą susirinkimą

III.
Mes siunčiame giliausį ir 

širdingiausį užjautimą Lietu
vos revoliuciniams politiniams

pasitikimui draugo Mato Guo- kaliniams, kurie yra kankina- 
bo» iš Kanados. Jisai yra lie- rai fašistų kalėjimuose tik už 

darbininkų Kanadoje1 tai’ kad jie nuoširdžiai gynėtuvių 
leidžiamo laikraščio “Darbi
ninkų Žodžio’’ atstovas.

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

Užkviečia Valdyba.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Sausio 14 d. Cameo teatre, 
42nd St. ir Broadway, New 
Yorke, pradėjo rodyti nau
jausią Sovietų judį “Grūdas” 
(Grain). Tai dramatiškas at
vaizdavimas Raudonosios že
mės. žymaiusią rolę tame ju- 
dyje turi Emma Cessarskaja, 
Sovietų respublikos garbės ar
tistė. Pirmas rodymas prade
dama 8:30 vakare, o antrasis 
—10:35. Kas šeštadienį bū
na vidurnaktinis perstatymas.

Kaip žinoma vietiniams 
draugams, pereitą sekmadienį 
įvyko “Laisvės” salėje ši me
tinė konferencija. Dalyvavo 
48 delegatai nuo 17 kuopų, ir 
kiek svečių. Konferencijos at
liktus darbus matysite iš pro
tokolo ir rezoliucijų. Čion pa
miniu tik įgytą įspūdį.

Man, kaip pirmu kartu bū
nant tokiame atstovavime mūs 
kuopos ir bendrai šios organi
zacijos reikalų, tai ir žingeidi! 
buvo klausytis senesnių narių- 
draugų diskusijų bei tarimų 
naujesnių, kurie, žinoma, tu
rės būt ir bus pravesti į gyve
nimą esamoms sąlygoms rei
kalaujant.

Man, tiesa, neteko imt bal
so ir pasiūlyt ką nors naujo 
diskusijoms, nes keli draugai 
veik tą pačią mintį išreiškė. 
O jau diskusuoti norinčių, tai 
buvo labai daug. Ir ištiesų 
reikėtų duoti apkalbėt iki 
“įnešti uždaryti diskusijas” il
gėliau, tik gaila, kad per- 
trumpa diena buvo. Mat, per 
vėlokai pradėta posėdžiauti.

Nekurioms kuopoms duota 
ir “vėjo,” ypač mūsiškiai— 
pirmajai, ir tas aišku, vietoje: 
negi mes čia susirinkom pa
girt viens kitą, matant klai
dų, neveiklumo, kurio galima 
buvo išvengti atydžiau vei
kiant. Tik negerai, kad mū
sų draugai, ypač draugės tuo 

, žinoma, draugišku 
daugiau pasmarkinti! jumoru> kurio sunku išvengti 

darbi-

ALDLD 2 Apskričio konfe- < 
rencija ragina savo kuopas ir įsižeidė, 
narius L 
organizavimą moterų 
ninkių, ypatingai dabar, va
jaus metu traukti jas į mūsų 
organizaciją, laikyti atskirus 
susirinkimus, kur to reikalau
ja sąlygos, kur taip galima 
daugiau darbininkių įtraukti 
į organizaciją ir veikimą. Už-i 
giriame šaukiamą rytinių vals
tijų ALDLD moterų konferen
ciją balandžio pradžioje.

Komisija:
J. Bimba, 
A. Skairus, 
D. M. Šolomskas.

Motina Bloor Sugrįžo 
New Yorkan

mo-

raštinė pradėjo 
gražumynais 
krūvos pun-matytis

gi čia 
ar

naują biznį 
ką?—klausiu d.

“Laisvės
marguoti į variais 
ir šėpose 
dėlių.

—Kas 
pradedi, 
Buknio.

—Biznį, tai biznį, bet revo
liucinį. Rūpestingi “Laisvės” 
skaitytojai ir rėmėjai jau da
bar pradeda siųsti ir nešti do
vanas “Laisvės” jubilėjiniam 
bazarui — išdidžiai atsakė

turėti 
beliko

NAUJOJE VIETOJE

Tiesa, ir laikas jau 
daiktų, nes iki bazaro 
virš savaitė laiko, jis įvyks 24, 
25 ir 26 šio mėnesio.

M. A.

SUSIRINKIMAI

ALDLD. 185-tos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS ,

Šį ketvirtadienį, sausio 16 d., 
įvyks ALDLD 185-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas Kybu- 
rio svetainėje, 950 Jamaica Av., 
Brooklyn, N. Y., 8-tą vai. 
karo.

Visi nariai susirinkite, 
yra labai svarbių klausimų 

■ svarstyt.

nes
ap-

M. Misevičienė, Sek r.
NEW YORK CITY, N. Y.

A.L.D.L.D. 23 kuonos susirinkimas 
įvyks penktadienį, 17 d. sausio (Ja
nuary), 7 vai. vakare pas Charles 
Matthews, 410 W. 33rd St., N. Y. 
C., Apt. 4. 
tarti.

■t

IrįįvėilŪAUSIA DUONA
^^fe^SCHOLES BAKING

532 Grand St, Brooklyn^MjįfiMT

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

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

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 8-9538. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

bile posėdyje.
Kiek ilgiau diskusavo “mo

terų veiklos” klausmą ir prie į 

taško prieita, kad joms, mo-i 
terims, reikia turėti atskiros: 
grupės ir turėti retkarčiais ar 
taukiaus atskiri susirinkimai• i • 1 j ne tik del organizacinio veiki
mo skirtumo, bet ir del šeimy
ninės sudėties. Juk ne visi 
nariai gali visa šeima ateiti 
kuopos susirinkiman tą pat va
karą. Aišku, kad draugės 
moterys atskiros organizacijos 
su atskirom knygvedystėm bei 
iždu ir nepageidauja (jei taip 
supratau), kaip iš karto šios 
konferencijos delegatams at
rodė.

Motina Bloor, 73 metų 
teris kovotoja sugrįžo iš marš
ruto po farmų distriktus, kur 
ji dalyvavo farmerių mitin
guose ir konferencijose, lankė 
jų namus. Jinai taip pat da
lyvavo Trečiam Prieškariniam 
Kongrese, Clevelande. Tūks
tančiai buvusių kongrese dele
gatų su pagarba ir pasididžia
vimu mini Motiną Bloor savo 
raportuose.

Pasitikimui sugrįžusios Mo-| 
tinos Bloor suruošta spaudos1 
atstovų konferencija viešbuty-1 
je Lismore. Už dešimts die
nų, 24 sausio, tam pačiam 
viešbutyje, 73rd St., ruošia
mas šaunus bankietas paminė
jimui jos 45 metų darbuotės 
revoliuciniam judėjime. Į ban- 
kietą suvažiuos farmerių ir 
darbininkų atstovai iš arti ir 
toli. Tikietus bankietui reikia

Lietuvos darbininkų ir valstie
čių reikalus.

Mes pasižadame ir ateity
je gelbėti jiems medžiaginiai 
ir moraliai, kaip ir praeityje, 
remti Lietuvos Komunistų 
Partiją jos kovose, stovėti iš
vien su visu priešfašistiniu 
Lietuvos liaudies judėjimu 
prieš Smetonos fašistinę dik-]..... ....... „.........
tatūrą, už bendrą liaudies užsisakyti iš anksto, 
frontą, už atsteigimą Lietuvo
je civilių ir demokratinių lais
vių, prieš Vokietijos fašistų 
pasikėsinimus ant Klaipėdos 
krašto ir 
somybės. 
Smetonos 
Lietuvos 
tik silpnina Lietuvos tautinės 
laisvės apgynimą.

Taipgi mes pasižadame vi
sais galimais būdais gelbėti 
Amerikos visus politinius kali
nius, kurie yra uždaryti į ka
lėjimus del darbininkų veiki
mo, kaip tai Tom Mooney, 
Billingsas, Krumbein, Scotts- 

?oro negrus jaunuolius ir V.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Yra svarbių dalykų ap- 
Visi nariai dalyvaukite.

Valdyba.
(12-13)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku Taipgi ir Amerikonišku Stilium.

SYKį ATSILANKĖ PERSITIKRINSIT
417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisves” Name)

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Lietuvos nepriklau- 
Mes sakome, kad 

fašistinė diktatūra, 
liaudį suvaržydama

Aldona Aleksiejus, 6 mė- 
, nėšių, 306 Suydam St., mirė 
sausio 12 d. Laidos sausio 15 
d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina- 
graborius J. Garšva.si

m., 
sau- 
ligo-

Mikolas Marelis, 16 
2518 Tilden Ave., mirė 
šio 12 d., Kings County

Bus palaidotas sausioninėj.
15 d., šv. Kryžiaus kapinėse. 
Laidotuvių apeigomis rūpina

mi graborius Matthew P. Ba
llas (Bieliauskas).

BROOKLYN, N. Y.

Šv.

Trakiškis.

PARDAVIMAI

Tel. Stagg 2-2996

(10-12)

Patarnavimas

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

| Woodhaven, L. I., N. Y. I

Org. G. W. 
(11-12)

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

• T.D.A. lietuvių 17 kp. susirinkimas 
, įvyks trečiadienį, 15 d. sausio, 8 vai.

vakare, “Laisvės” salėje, 419 Lori
mer St. Visi nariai dalyvaukite, nes 
šis labai svarbus susirinkimas, ne
pamirškite ir naujų narių atsivesti 
prirašyti .

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.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

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.

.. . . . SU $ f 025INgersoll 2-6767 Nut V-r

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 25c
KIRPIMAS “

SKUTIMAS 15c
Prielankus
1OO Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

HUDSON COAL

Kas Gali Apgint Lietuvos 
Nepriklausomybę Nuo 
Hitlerio?

ir

Šį ketvirtadienį įvyksiančio
se prakalbose bus aiškinamas 
virš minėtas ir sekami klausi
mai :

Kaip apsisaugo! nuo karo 
fašizmo ?
Kokios spėkos gali išgelbėti

Lietuvą?
Kas buvo Jungtinių Valstijų 

prieškariniam kongrese?
Ką tarė kongresas Lietuvos 

reikalais?
Tuos ir kitus klausimus aiš

kins Brooklyno lietuvių atsto
vai ir gabūs kalbėtojai, J. 
Siurba ir R. Mizara. J. Siurba 
atstovavo kongrese Brooklyno 
ir Apielinkės Lietuvių Bendro 
Veikimo Komitetą, kuris yra 
sudarytas iš keliolikos Brook
lyno organizacijų. R. Mizara 
atstovavo ALDLD Centro Ko
mitetą. Jie puikiai galės iš
aiškinti kongreso eigą ir svar
bą jo tarimų.

Prakalbos Įvyks šį ketvirta
dienį, 16 sausio, 7:30 vakaro,

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 11-1; ę-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tel.: Algonquin 4-8294

BROOKLYN, N. Y.

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.
(11-12)

Parsiduoda Newarke po numeriu 
498-500 Ferry St. geras biznis. Per 
daug metų išdirbtas, yra karčiama, 
restaurantas ir 14 fornišiuotų kam
barių. Viskas gerame stovyje, nau
jai pataisyta, naujausios mados įren
gimai. Randasi ant bizniavo kampo. 
Randa pigi už namą. Kas norite ge
ros vietos ir pigiai nusipirkti—gera 
proga. Viskas parsiduoda su pilnais 
laisniais. Priežastis pardavimo—tu
rim du biznius, vieną turime pa
duot. Būtinai pamatykite šį pirki
nį, gera proga tam, kuris nori eiti į 
biznį. Visuomet galite matyti arba 
šaukite: Mitchell, 2-9356.

F. LESAVIČIUS, 
498-500 Ferry St., Newark, N. J.

(12-14)

| Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
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i Whlfkty A Blend
XII iTKAICHT WUIHIIA .j

Klauskite
BEN DUBIN

License L-1370
Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms it įvah 

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
SB Park Raw, appaalta City Hall 

NEW YORK. N. T.
Room 405-C-7

Equitable Service Bureau
lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo




