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Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

ITALAI VĖL BOMBARDAVO 
RAUDONĄJĮ KRYŽIŲ; 

NUŽUDĖ 16

Darbininkai Visų šalių 
Vienykitės! Jūs Niek© 
N e p r a 1 almėsite. Tik 
Retežius, o 1 ŠI ai m ėsi t® 

Pasaulj!

. ... ... - ...... . ... ....... -m* * ‘ 4
Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Sausio (Jan.) 17, 1936 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

DESSYE, Ethiopija, Sausio
16.—Italų lėktuvai bombarda
vo ethiopų Raudonojo Kry
žiaus karavaną, vadovaujamą 
buvusio Anglijos oficieriaus
majoro Burgoyne, Wuldoje, į

KIŪKUOS VALDŽIA GRŪMOJA LIETUVAI 
menų. Karavanas 
kiai paženklintas 
raudonais kryžiais, 
lakūnai to nepaisė.

Galimas daiktas, kad i** An
glijos valdžia protestuos prieš ■ 
šį naują fašistų žvėriškumą.. (

Italų bombomis sunaikinta !
pusė Wuldos miestelio.

buvo aiš- 
dideliais 

bet italų Lenkijos MinisterisA Neutralu SOVIETU SĄJUNGA ™ CAUNGIAUS1Ą
ruuetiKUbneuiidiu. PASAULYJ KARINE APSIGYNIMO JĖGĄ Apšaukia Lietuvą®

APSAUGA NUO JAPONIJOS, VOKIETIJOS IR LEN- 
I KIJOS, BETYKANČIŲ UŽPULT DARBIN. TĖVYNĘ

MŪŠIUOSE PIETINĖJ ETHIO- 
PIJOJ KRITĘ 1,150 KAREI

VIŲ.

ROMA, Sausio 16 d.—Eina 
nuolatiniai mūšiai, prasidėję 
pereitą Šeštadienį pietinėj 
Ethiopijoj.

Italų karo

mo Įstatymas Galės
Būt Karo Priežastis

REIKALAUJA GINT AM-i
ERI KIEČIŲ BIZNĮ SU

KARIAUJANČIOMIS
ŠALIMIS

"Necivilizuota” Šalim

WASHINGTON. — Sena
to užsienių santikių komisi- 

štabo praneši- i jaj besvarstant sumanymą 
mais, jau nukauta bei sužeis- įelei Amerikos bešališkumo, 
ta 1,000 ethiopų, o iš italų pu- arba neutralumo, kas liečia 
sės žuvę bei likę sužeisti tik ■ karus tarp kitų kraštų, se- 

1 e n I 2 • • __ i • tt?_____150.
Italai nuviję ethiopus daug 

mylių atgal ir pasiekę Huco 
ežerą, 50 mylių į šiaurius nuo 
Dolo.

Italai smarkiau negu kada 
pirmiau atakuoja ethiopus 
lėktuvų bombomis ir tankų ug
nim.

natoriai Borah ir Hiram 
Johnson įbruko tokį savo 
“pataisymą,”—kad Jungti
nių Valstijų valdžia pasilie
ka sau teisę apginti ant jū
rų šios šalies piliečius, be
varančius prekybą su ka
riaujančiomis šalimis.

Pagal iki šiol veikiantį 
i Amerikos bešališkumo įsta
tymą /yšyj su Italijos-Ethi- 
opijos karu, šios šalies val
džia neima jokios atsako
mybės už turtą bei gyvybę 
savo piliečių, kurie varo 
prekybą pavojingose vieto
se.

Dabar senatoriai H. John
son ir Borah reikalauja, kad 
į naują bešališkumo įstaty- 

|mą būtų įrašyta, jog Ameri-

'Lakūnas Galėsiąs Miegot, o
Lėktuvas pats Skrisiąs Michail Tuchačevski sausio 

--------  15 d. atvirai pasakė:
P a r y ž i us. -— Baigiama “Mūsų armijos kovojan- 

statyti m o k s 1 i š k i a usiai čioji jėga yra didesnė, negu 
įrengtas v a n d e n-iėktuvas bet kurios kitos šalies pa- 
“Typhoon.” Francūzų laku- saulyj. 
nas kapitonas Rossi ketina 
juom ateinančią vasarą per 000 kareivių šiemet Raudo- 
48 valandas atskristi į New no ji Armija taps padidinta 
Yorką ir sugrįžti į Paryžių. |iki 1,300,000 vyrų; alga rau- 
Nustačius lėktuvo instru
mentus, sako, jo vairuoto
jas galėtų kelias valandas 
miegoti, o lėktuvas pats sau rįnių akademijų su 16,000 
skristų, kur nustatyta. Jis studentų; dar šeši civiliai 
galės ir ant vandens nusi- institutai lavina karinius in- 
leisti ir taip, jei reikia, ii-, žinierius. 
gokai ilsėtis.

MASKVA.—Visos Sovie- tams pavojus tai iš Japoni- 
tų Sąjungos Centro Pildan- jos pusės, kaip kad nurodė 
čiojo Komiteto suvažiavi- Tuchačevski: 
me, arba “seime,” maršalas “Japonijos karinė vyriau

sybė paskutiniu laiku sakė, 
kad japonai kareiviai turi 
prisipratint valgyt Sibiro 
maistą.”

Šaukiasi Prancūzo Taisyt 
Hitlerio Gerklę

M

Nuo pernai buvusių 940,-

donarmiečiams bus pakelta 
57 nuošimčiais.

Sovietai dabar turi 13 ka-

PARYŽIUS.— Prancūzas 
medicinos profesorius ir sy- 

i kiu senatorius, Georges 
I Portmann yra kviečiamas 

Pernai Japonija nutiesė padaryt Hitleriui gerklės 
745 naujų gelžkelių Man- operacija.
džurijoįir visi tie gelžkeliai Hitlerio daktarag prof ;tu^.

SAKO, KAD LIETUVA
RĖMUS TERORISTUS

PRIEŠ LENKŲ 7 t 
VALDOVUS .. ii

VARŠAVA, sausio.,15. 
Lenkijos užsienių reikąlų 
ministeris J. Beck, kalbėda
mas seimo komisijoje, grū
mojančiai atsiliepė apie Lie- 

Be kitko, jis pąsa-

“Įtempta padėtis vis dar

■

veda į Sovietų Sibiro sieną. Sauerbruech bijo daryt Ope-‘; k* =
Bet ‘priešo bombimai lėk- racij% neg „
4** * 4* * v4* * |ziai jam padarytų, jeigu' tęsiasi palei sieną su mūsų

■ 
■

Šeimynų Žudymo Banga

uniSuMNMWi

tautinius įstatymus, veiku
sius pirm 1914 m. rugpjū-

HOOVERIS SMERKIA
ROOSEVELTĄ, KAIP
“REVOLIUCIJOS PRI-

RENGĖJĄ”
LINCOLN. Nebraska, 

sausio 16.—Herbert Hoover, 
buvęs Jungtinių Valstijų 
prezidentas, savo kalboj per 
radio tvirtino, kad prezi
dentas Rooseveltas su savo 
demokratais taip nugąsdi-1 
nes šąli, jog tik del to an- ^a galės ginti savo piliečių 
dm ir bankai užsidarė, kaip teises ant jūrų pagal tarp- 
tik valdžia perėjo į demok
ratu1 rankas.

Hooveris gyrėsi, jog kol gįo i d^ 
jis prezidentavo, tai buvę 1 
geriau ir farmeriams ir dar
bininkams. Jis kaltino Ro- 
oseveltą už gyvenimo reik
menų pabranginimą per 
valdiškus apmokėjimus už 
paliekamus neužsėtus lau
kus ir už naikinamus žemės 
ūkio produktus.

Hooveris smerkė N RA ir 
AAA įstatymus ir gvrė ša
lies Augščiausią Teismą, 
kad jis juos panaikino.

Hooveris nurodė, kad 
AAA taksai, kurių buvo už
dėta 25 nuošimčiai ant kiau
lienos skerdyklose ir 30 nuo
šimčių ant miltų malūnuose, 
labiausia pabloginę būklę 
miestų gyventojams.

Jis ypač aštriai kritika
vo ©Roose velta, kad Naujoji 
Dalvba namie produktus 
naikino, o iš kitu šalių įvežė 
Amerikon 100.000.000 buše
lių kviečių ir 700,000,000 
svarų mėsos produktų.

Hooveris smerkė Roose- 
velta, kad jis su savo “raus
vais” planais “nrirengias 
dirvą revoliucijai ir diktatū
rai Amerikoje,” panašiai 
kaip Rusijoj.

Nors Hooveris atstovauja 
f asistuojančių republikonų 
saiką, tačiaus jis savo kal
bą užbaigė, veidmainiškai 
šaukdamas ginti Amerikos 
“laisvę” ir demokratiją.

Taigi Jungtinių Valstijų 
valdžia, pagal tą “pataisy
mą,” galėtų pasiųst savo 
karo laivyną apvalyt kelią 
amerikonų prekybai su ka
riaujančiomis šalimis. Tai 
vadinasi “jūrų laisvės ap
gynimas,” kuris formaliai 
įtraukė Ameriką ir į pereitą 
pasaulinį karą.

Tokio “bešališkumo” pa
taisymo norėjo Morganai, 
Hearstai ir kiti Amerikos 
imperialistai. O tariamas 
“progresyvis” senato rius 
Borah, vienas iš republiko- 
nų menamų kandidatų į pre
zidentus, taipgi sutiko jiems 
patarnauti.

WEST CHESTER, Pa. — 
Sara Oberle geležia užmu
šė bemiegančią savo dukte
rį, 17 metu amžiaus, viduri
nės mokyklos studentę Ma
ry, sūnų Juozą, 9 metų, ir 
kitą dukterį Louizę, 7 metu. 
Po to pati bandė pasikarti 
bei nusižudyti, prapjaunant 
sau kraujagysles ir sužei- 
džiant sau pilvą; bet vis iš
liko gyva. Jai buvo nervai 
sugedę, nuolat bemąstant 
apie įsivaizduojamas grę- 
siančias ligas ir bijant mir
ti.

tirštai apgyventų ir augštai 
pramonišku miestų,” paste
bėjo drg. Tuchačevski.

“Lenkai ginkluojasi ir
Finija (Suomija), kuri yra rinėj Europoj gerklės ligų 

specialistas yra žydas gydy
tojas Neumann Vienoje.

(operacija nepavyktų. Port- kaimynu Lietuva, kuri lin- 
mannui, kaip Franci jos pi
liečiui, nėra tokios baimės.

Turbūt, garsiausias vaka-

kui Lenkijos atsisako pa
gerbti bet kokius kaimyniš
kus, civilizuotų šalių priim
tus santikius.”

* t* t ?' Ą’

Taigi, pasak pono Becko, 
Lietuva esanti necivi

labai draugiška Vokietijai, 
pasistatė daugiau lėktuvų 
stočių, negu pati galėtų pa
naudoti. Jūs patys galite 
padaryt iš to išvadas.

“Akivaizdoje tų pavojų,” 
tęsė kalbėtojas, “mes atran
dame reikalinga padidinti 
savo jėgas.ir lėšas tam tiks
lui.

“Draugai, aš pasitikiu, 
kad, atsižvelgdami į tokią 
padėtį, jūs vienbalsiai už
ginsite komisarų pirminin- 

be kitko priminė tokius fak- ko Molotovo ir finansų ko
tus : | misaro Grinko patarimą

“Vokietija yra ginkluota skirt armijos lėšoms 14,- 
stovykla ir ji taip padidino 800,000,000 rublių.” 

i savo oro laivyną, kad ir i
Anglija ir Franci j a buvo šiame Sovietų kongrese ne
priverstos tinkamai dasibu- sukėlė tiek entuziastiškų 
davot savo orlaivynus. Vo- sveikinimų, kaip šie pasku- 
kietijos jūrų laivynas auga ■ tiniai drg. Tuchačevskio žo- 
ir tankūs vadinami (nazių) 'džiai.
kongresai yra jų repeticijos 

Į delei karinės mobilizaci
jos.’’

Kitas tiesioginis Sovie- užsibaigė sausio 15 d.

Be reguliarių Raudono
sios Armijos kareivių, So-

Miestų Majorai Reika-’nįetXSnhi.,k'13 m‘h°’
Bet Hitleris nenori, kad žy- tag kraštas.
das taisytų jam gerklę.

lauja Šelpi Bedarbius
WASHINGTON. — Jung

tinių Valstijų miestų majo
rų komitetas reikalauja, kad 
Roosevelto valdžia paskirtų 
$2,340,000,000 t i e stoginiam 
bedarbių šelpimui šiais me
tais.

Majorai protestuoja, kad 
valdžia neduoda WPA dar
bų dar pusei miliono pajė
giančių dirbti bedarbių.

Roosevelto valdžia buvo 
paskelbus, kad nepriims į 
WPA viešuosius darbus jo
kių bedarbių, kurie kreipsis 
del pašalpos po 1935 m. lap
kričio 1 d.

Tai yra milžiniška galy
bė, bet jinai reikalinga ap
sigint nuo imperialistinių 
razbaininkų, kurie ruošiasi 
užpult Darbininkų Tėvynę.

Kalbėdamas apie karo pa
vojus Sovietams, drg. Tu- 
chačevski, antrininkas ša
lies apsigynimo komisaras,

Toliaus kalbėdamas, fieCK 
primetė Lietuvai prisidėji-• <1 V* . T\ !• •• pilIIlvVv JUlVLUVctJL ĮJllblUCJlU1H1Ų rasistų rolicija mą prie ukrainiečių teroris-

Šaudo Japonų Priešus

Ir joks kitas pareiškimas

Miestų majorams užpro-1 
testavus, dabar Rooseveltas ' 
žadėjo panaikinti tą pirmes
nę savo taisyklę.

H A U P T M A NNO BYLA
AUGščIAUSIAM TEISME

W A S H INGTON, sausio 
16. — Šalies Augščiausias 
Teismas svarstys prašymą 
B. R. Hauptmanno advoka-

Kongresas, vadinamas Vi
sos Sovietų Sąjungos Cent
ro Pildančiuoju Komitetu,

SHANGHAI, sausio 15.— 
Fašistinė chinų policija už
puolė 1,500 studentų demon
straciją prieš Japonijos im
perialistus; nušovė keturis 
studentus ir sužeidė 14.

D e m o n s t rantai šaukė: 
“Šalin Japonijos imperializ
mą! Šalin Chiang Kai-she- 
ko valdžią!” kuri negina 
šalies nuo japonų.

Policija daro kratas kny
gų krautuvėse ir užgrobia 
visą priešingą Japonijai li
teratūrą.

TAI BAAL, 0 NE JEHOVA PADARĘS TVANĄ
SOVIETŲ MOKSLININKĄ S IŠSKAITĖ 4,000 METŲ 

ATGAL IŠRAŠYTĄ LENTELĘ

Pagal Biblijos pasakoji-MASKVA. — Sovietų 
mokslininkas I. Ravrevy iš- mą, tai žydų dievas Jehova

tų, kad toliau atidėtų jo ®kai.t§ ant įentel§s> užleido visuotinąjį tvaną, 
kurion LOOO metų atgal bu-i .................................mirties bausmę. Hauptman- 

nui buvo skirta mirt elekt
ros kėdėj šį penktadienį

vo įbraižyti senovės fenikie- 
čių religiniai padavimai. To 

’1 rašto iki šiol niekas dar už-kaipo lakūno Lindbergho; . , ig g iskaitvti
vaiko “kidnaperiui” ii- nu- P J S l Y

i o čia—stabmeldžių dievas 
Baal, kurį žydų pranašai 
nuolat prakeikdavo.

žudytojui.

MATĘS ELLSWORTHĄ?

Prancūzų mokslinė eks
pedicija rado tą lentelę 19- 
30 metais Syrijoj. Joj su
rašyta pasakojimas apie vi
suotinąjį tvaną (“patapą”): 
“Baal atidarė dangaus lan
gus. Ir savo balsu Baal 
griovė. Ir Baal atidengė 
savo paslaptis. Jis nušvietė 
klonius ir apsupo kalnus...

R E I K A L AUJA SENAT
VĖS PENSIJŲ NUO 65 

METŲ

Chiang Kai-shekas Bijo 
Chinų Studentų

Itų, kurie 1934 metais n: 
dė Lenkijos ministerį Pie- 
rackį. Beck tęsė:

“Skaudų įspūdį paliko tei
smas prieš Bronislovo Pie- 
rackio žmogžudžius. Bylos 
metu pristatyti dokumfchtai 
parodė, kad vienas pirmiau 
buvęs Lietuvos valdžios na
rys veikliai dalyvavo orga
nizavime ir finansavime te
roristinių veiksmų Lenki
joj-”

Bet ar 
įrodymų, 
gauna paramos iš Lietuve 
—Ne. Tačiaus jis grasinąs

“Jeigu aš patirčiau, tkad 
Lietuvos valdžia vis 
taip tebedaro, tai mes tūr 
sime pasmerkt Lietuvą, ks 
taikai gręsiantį pavojųr

Sakoma, kad Lenkiįa gal 
duos Tautų Lygai skundą 
prieš Lietuvą, kaip tariamą 
teroristų rėmėją Lenkijoj.

Pamatinė gi prasmė tų 
šauksmu prieš Lietuvą-yra 

i ko j imas priekabės užpilti 
ir pasigrobti Lietuvą.

Beck turi 
kad teroris

N A N K ING. — Chinijos 
fašistinis diktator. Chiang 
Kai-shek vis atmesdavo stu
dentų reikalavimus, kad jis 
priimtų pasikalbėt delegaci-1*iXrUU8t?O ją nuo chinų įvairių uni- BenK130s imperialistų jięs- 
versitetų studentų, kas lie- - 
čia šalies gynimą nuo Japo
nijos.

Pagalinus, Chiang Kai- 
shek per savo agentus pa
rinko 250, matomai, ištiki
mų sau studentų ir sutiko 
su jais pasikalbėt. Laike

Federaliai Teismai ir 
Poliaus Sauvaliauja
BOSTON, Mass. — Vieti-

•a

t
1

$

Ii

I

LONDON, sausio 16. — 
Anglų laivo “Discovery” ka
pitonas pranešė, kad jis to
limojoj pietų polio srity ant 
sniegynų įžiūrėjęs ką tai pa
našaus į lėktuvą ir žųiogų. 
Tai gal bus Amerikos la-|Tarė Alaan Baal: “Tvanas 
kūnas Ellsworth, apie kurį siaučia. Nesibijokite, nesi- 
nieko nebuvo girdėt "nuo bijokite; mes išvaduosime 
pernai lapkričio 3d.?

Nesibijokite, nesi-

jus iš tų nelaimių”, ir t. t.

ALBANY, N. Y. — New 
Yorko valstijos senatorius 
O’Brien davė seimeliui su
manymą pradėt mokėt se
natvės pensiją beturčiams, 
sulaukusiems 65 metų am
žiaus. Pagal ligšiolinį įsta
tymą, pensijos mokėjimas 
seniams prasidėdavo tik nuo 
70 metų.

pasikalbėjimo, tačiaus, ir šie 'nis federalis teismas, pagal 
studentai buvo apsupti kar-1 ----- -p^i—

eiviais su užtaisytais šautu
vais ir atstatytais durtu
vais.

dviejų didelių fabrikantų 
reikalavimą, išdavė indžion- 
šiną (drausmę), kad nevalia 
valdiškai Nacionalei Darbo 
Santikių Komisijai kištis į 
santikius tarp samdytojų ir 
darbininkų. Teismas paskel
bė, kad kongreso išleistas 
Darbo Santikių įstatymas 

bus giedamos per pamal-f esąs “priešingas” šalies kon-' 
das.

Cardiff, Wales. — Para- 
pi jonai pradeda gembleriau- 
ti ,eidami į laižybas net del 
to, kokių numerių giesmės

stitucijai.

wt.
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Artimo Meilė, Vaginimas Žmonių, 
Kardinolo Laiškas ir So. Bostono

“Darbininkas”
Savo laiške visoms Mass, valstijos baž

nyčioms kardinolas O’Connell išvadino 
vagimis komunistus ir visus, kurie prie
šingi kapitalistų viešpatavimui ant dar
bininkų. Mes pasarmatinome So. Bos
tono “Darbininko” redaktorių, kuris tą 
laišką atspausdino be jokios jam kriti
kos.

Dabar, sausio 14 d. laidoje, “Darbinin
ko” redaktorius teisinasi. Jis sako, kad 
jis negalėjęs kardinolo laišką kritikuoti, 
nes, girdi, “tuose atvejuose J. E. Kar
dinolo mintys kaip tik supuola su mūsiš
kėmis.” Tai labai blogai. Labai blogai, 
kad laikraščio redaktorius, kuris turėtu 
prisilaikyti tam tikro padorumo, tam tik
ros lygsvaros, tam tikro žmoniškumo, 
užmiršta viską ir vagina žmones, kurie 
nieko nėra pavogę, kurie net galvas pa
siryžę paguldyti kovoje prieš kapitalisti
nes vagystes ir kriminalystes. Tai kur 
ta “artimo meilė,” apie kurią tiek daug 
yra pridainavęs “Darbininko” redakto
rius?

Žinote, kad pasaulyje yra apie aštuoni 
milionai organizuotų komunistų, tai yra, 
priklausančių prie Komunistų Internaci
onalo bei Jaunų Komunistų Interna
cionalo. O yra keli šimtai milionų 
žmonių, kurie simpatizuoja komunizmo 

jdeįę.ms. Tai visus tuos žmones irgi gal 
vardan “artimo meilės “D.” redaktorius 
ir kardinolas apšaukia vagimis bei plė
šikais. Šitokia dora tų dviejų vyrų, ar
timo meilės apaštalų.

Eikime toliau. Tas redaktorius tebe
tvirtina, kad jeigu visuomenė paimtų į 
savo rankas visas darbo įmones ir visus 
krašto turtus, tai ta visuomenė būtų va- 
gilka, plėšikė. Pagal jo protavimą, sau
jelės kapitalistų turtai priklauso jiems ir 
jų pagelba jie turi pilną juridinę, moralę 
ir religinę teisę skriausti visuomenę, 

į rengti karus, žudyti žmones, naikinti kū
dikius dirbtuvėse vardan savo pelno. O 
kad, pavyzdžiui, į pereitą karą Ameriką 
įstūmė Morgano ir kitų plutokratų inte
resai, tai aiškiai parodo dabartinis Sena
to Komisijos tyrinėjimas. Visa tai, pa
gal “Darbininko” redaktorių, galima, tie- 
sota, padoru, legališka, nėra plėšimas nei 
vagystė. Komunistai, žinoma, tam pri
tart negali ir nepritaria. Jie sako, kad 
atėmimas tos milžiniškos nuosavybės ir

- iš jos išplaukiančios galios nuo kapitalis
tų ir pavedimas į visuomenės rankas (ku
rios dalimi, beje, tampa ir buvę kapita-

; listai, kuomet jie, nusavinti, eina sau 
duoną užsidirbti) yra prašalinimas va-

| gysčių ir kraujo praliejimo. <
“Darbininko” redaktorius bando mums 

įkalbėti, kad suvisuomenintas krašto 
turtas yra pavogtas turtas. Nes komu- 

I nistai kaip tik ir skelbia ne ką kitą, bet 
| pavedimą krašto turtų į visuomenės ran

kas, kad panaikinti privatinę nuosavy
bę ant darbo ir susisiekimo įmonių. Jei
gu taip, tai pagal “Darbininką” išeina, 
kad Amerikos paštas, muzėjai, knygy- 

I nai yra vogta nuosavybė ir Amerikos 
Į žmonės yra vagys, nes jie tuos turtus 

i kontroliuoja, o ne atskiri, pavieniai kapi
talistai. Pagaliaus, kaip žinoma, pir
mieji krikščionys praktikavo bendrą nuo-

■ savybę, tad ir jie, pasak “D.” redakto
riaus, buvo- vagys ir plėšikai. Apart to, 

į kiek nuims žinoma, tūluose vienuolynuo
se ir šiandien praktikuojama bendra nuo- 

' savybė, tad ir tie žmonės turėtų būti va
gys. Matote, ką reiškia “Darbininko” 
redaktoriaus ir O’Connell kvaila filozo-

Bflja. į
| Taip pat yra žinoma, kad buvo laikai, 

kuomet turčių nebuvo, kuomet visai ne

buvo privatinės nuosavybės. Tai ar ta
da visi žmonės buvo vagys? Jeigu taip, 
tai nuo ko jie buvo tada tuos savo turtus 
pavogę? “Darbininko” redaktorius teik
sis paaiškinti.

Jis savo editoriale sako: “Deja, darbo 
įmones įsitaisyti reikia kapitalo, o jei 
darbininkai pasiims jau įtaisytas darbo 
įmones, tai tuomet įvys kaip tik ta ‘visa
tinė vagystė laisvės vardu’.” Vadinasi, 
Rusijos 160 milionų žmonių atėmė iš sau
jelės kapitalistų darbo įmones ir tuo bū
du jie visi tapo vagimis. Jeigu Ameri
kos liaudis atimtų darbo įmones iš sau
jelės išnaudotojų, tai Amerikos žmonės, 
apie 120 milionų jų, taptų vagimis. Ši
taip protauja ir argumentuoja “Darbi
ninko” redaktorius. Šitaip jis myli Ame
rikos darbininkus, štai kodėl jis sako, 
kad jo mintys pilnai supuola su mintimis 
minėto kardinolo, kuris savo laiške ap
šmeižė šimtus milionų žmonių.

O kas tas darbo įmones, kurias dabar 
Amerikos kapitalistai kontroliuoja, paga
mino, “sutvėrė?” Darbininkai. Tą pui
kiai žino kožnas vaikas. To tik nenori 
žinoti “Darbininko” redaktorius. Ant
ra, jis negali užginčyti, kad pirma atsi
rado darbininkas, o ne kapitalistas. Dar
bininkas buvo nuo to laiko, kaip žmogus 
tapo žmogumi. Gi kapitalistai yra nese
nos praeities padaras. Jis taip lygiai ir 
išnyks, o darbininkas pasiliks. Kapita
listas atsirado paskiau, bet jis šiandien, 
naudingo visuomeninio darbo nedirbda
mas, turi visus turtus, o darbininkas, 
sunkiai prakaituodamas visą gyvenimą, 
nieko neturi. p Tai kuris kurį apvogė? 
Aiškus dalykas, kad kapitalistas darbi
ninką. Tai ar bus vagystė, jeigu darbi
ninkas atsiims iš kapitalisto tai, kas tik
rai ir moraliai priklauso darbininkui? 
Ne, nebus vagystė. Priešingai, tai bus 
panaikinimas vagystės.

Pav., jeigu šiandien “Darbininko” re
daktorių plėšikas apvogtų, bet ant ry
tojaus jis pavogtus daiktus iš plėšiko 
atsiimtų, ar jau tada “D.” redakto
rius būtų vagis? Lai pats jis atsako į 
šitą klausimą.

Tie plepalai apie kapitalą yra gryna 
nesąmonė. Pav., Lietuvos ūkininko šei
mos verpstė nėra joks ^kapitalas. Taį vi; 
sos šeimos savastis, tai tik paprasta, dar
bo įmonė. Jos pagelba niekas nieko ne
skriaudžia ir neišnaudoja.

Bet Amerikos audinyčia, kuri priklau
so kapitalistui ir kurios pagelba jis iš
naudoja tūkstančius darbininkų, jau yra 
kapitalas. Na< jeigu rytoj šita audiny
čia bus paimta į tų darbininkų rankas ir 
tas kapitalistas bus irgi priverstas eit ir 
dirbti kartu su darbininkais, tai audi
nyčia bus tik tų darbininkų, tos visuo
menės, tos šeimos savastis, darbo įran
kis. Tas pats su pinigais. Jeigu jie bus 
visuomenės savastis, tai bus palaikomi, 
kol reikalas, tik kaipo įrankis, įmonė 
produktų apsimainymui. Jie irgi neteks 
kapitalo pobūdžio, nes jų pagelba keli su
tvėrimai negalės išnaudoti milionus. Ma
tote, kaip gražiai darbininkai gali apsi
eiti be kapitalo. Kapitalas yra kapitalis
tų išnaudojimo įrankis. Jis taip išnyks, 
kaip išnyks kapitalistai. Kapitalistai tu
rės tapti darbininkais, o darbo įmonės, 
kurios šiandien vadinamos kapitalu, nes 
jų pagelba kapitalistai išnaudoja darbi
ninkus ir krauja sau turtus, virs visuo
menės turtu.

Tas darbo įmones darbininkai paga
mino. Jas pasisavino bei pavogė kapita
listai. Atsiimdami jas atgal, darbinin
kai tiktai nušluos skriaudą.

Darbo Žmonių Tėvynės Apsigyni
mo Jėgos

Tegul Japonijos ir Vokietijos imperia
listai nemano, kad jiems bus lengva su- 
mėsinėti Sovietų Sąjungą, pasaulio dar
bo žmonių tėvynę. Sovietų valdžia ir 
liaudis puikiai supranta priešų tikslus. 
Štai kodėl Sovietų Sąjungos Centralinis 
Pildomasis Komitetas nutarė šiemet iš
leist net 14,000,000,000 rublių apsigynimo 
reikalams. Sovietų kraštas turi dvylikos 
tūkstančių mylių ilgio rubežius. Visi jie 
apsupti neprietelingų kapitalistų šalių. 
Visiems jiems grūmoja pavojus.

Sovietų Sąjunga nenori svetimų žemių. 
Ji trokšta taikos ir už taiką kovoja. 
Bet kuomet Japonija baigia užgrobti 
Chiniją ir nuolatos grūmoja Sovietų Si
birui, kuomet Vokietijos Hitleris atvirai 
sako, kad Sovietų Sąjungos sudaužymas

Draugas A. Aimanavičius
Draugas A. Aimanavičius, imigracijos agentai. Jų te

roro ranka nukrito ant 
veiklaus darbininkų judėji
mo nario ir atsidavusio ko
votojo. Net deportavimu 
bandė grasinti, bet to imig
racijos departamentas ne- 
'galėjo padaryti. Kiek žino
ma, valdžios agentai lankė
si ir pas sergantį d. Aima
na vičių ir ten bandė jį per
sekioti.

Žodžiu, d. 'Aimanavičius 
del savo veikimo darbinin
kų judėjime, darbininkų eiles, kurias apleido darbi- 
reikalams, o ypač angliaka-Į ninku pasiliuosavimo kovos 

užsitraukė vėliavos nešėjas.
“Vilnis”.

praeitą savaitę mire Pho
enix, Arizonoj, kur jis per 
paskutinius du metus gydė
si nuo plaučių džiovos.

Velionis dar buvo jaunas 
žmogus. Jis galėjo dar il
gai gyventi ir daug savo 
darbu prisidėti prie darbi
ninkų judėjimo. Bet sun
kios gyvenimo aplinkybės, 
teroras, policijos sumuši
mas atėmė jo sveikatą ir 
pastūmė į džiovos ligos glė-

Drg. A. Aimanavičius at- sjų reikalams, „„l.Z 
važiavo į Jungtines Valsti- anglių baronų ii' jų agentų,
jas prieš karą ir palygina
mai visai jaunas. Jo tėve
liai gyveno Herrin, Ill. Pir
mas Aimanavičiaus darbas, 
tai mainose toj apielinkėj.
Vėliau jis stojo dirbti prie 
“Aido”, kuris buvo leidžia
mas Clevelande vadinamų 
“ekstra kairiųjų”. Ten iš
moko raidžiu rinkimo dar
bą.

Kiek vėliaus, kuomet “Ai
do” leidimas buvo perkel
tas į Detroitą ir Aimana- 
vičiui nesutinkant su jų po
litika, jis gryžo į mainų 
apielinkę, o dar vėliau pra
dėjo dirbti prie dienraščio 
“Vilnies” kaipo spaustuvės 
darbininkas.

Jam būnant susirišus su 
angliakasių judėjimu ir bū
nant pačiam angliakasių 
unijos nariu, jis, Gebertas 
(K. P. distr. org.) ir dar 
keli kiti West Frankforte 
laikė pasitarimą mainierių 
reikalais.

Kur d. Aimanavičius bu-
va apsistojęs, policija pada
rė užpolimą, jį areštavo ir 
brutališkai sumušė. Areš-

■ tavo apart Geberto dar ke
lis ir jiems visiems iškėlė 
bylą pasiremiant krimina- 
lio sindikalizmo įstatymu.

Reakcijai atėjo į talką ir

Varner W. Main, iš Battle 
Creek, Mich., kuris laimė
jo rinkimus į Jungtinių 
Valstijų kongresą ant 
Townsendo plano platfor
mos. Jis yra republikonas 
ir dabar republikonąi ir 
demokratai labai susirūpi
nę, ką daryt su Townsen

do judėjimu.

kurie sėdi valdžios vietoje, I Atsakymas. Ąktuališka^ * 
rūstybę ir tie jį persekiojo, skaitlius ne naturalizuotų atei4\/

Jo sveikata pakirto polici-1 y.lų Suv. Valstijose pagal vė- 
jos brutališkas sumušimas. ,lausių
Džiovą nepasisekė sulaikyti, T'
nors ir persikėlė gyventi į 
Arizoną ir ten draugas mi
rė.

Drg. Aimanavičius ėjo 
atsidavusiai ir drąsiai dar
bininkų judėjimo keliu. Jo 
darbininkų judėjimo eilėse 
jau nėra. Reikia, kad nau
jos spėkos stotų jo vieton. 
Reikia, kad desėtkai ir šim
tai lietuvių darbininkų sto
tų į komunistinio judėjimo

iš tų apie 1,500,000 prašė pi- 
lietystės. Skaitlius ateivių, ku
rie nelegališkai Suv. Valstijose, 
niekad nebuvo sužinotas. Suv. 
Valstijų Darbo Departamentas 
rokuoja kad apie 400,000 atei- 
vių negali darodyti jų legališ- ■ * 
ką įvažiavimą, ir kad iš tų ma- ’/ 
žiaus kaip 100,000 papuola po . 
išdepordavimo įstatymų. ...»

Ateivių Problemos
ATVAŽIAVIMO CERTIFI- 

KATAS.
Klausimas. Aš suprantu, kad 

nuo pirmų popierų prašytojo 
reikalaujama atvažiavimo cer- 
tifikatas. Kaip ir kur aš galiu 
gauti tokį certifikatą?

Atsakymas. Tik turi išpildyt 
Form A-2213, ir paštu pasiųsti 
į Immigration and Naturaliza
tion Office savo distrikte. Turi 
pridėti 2 savo fotografijas ir 
jeigu atvykai po birželio 29 d., 
1906 m., piniglaiškį iš $2.50 
vardu Commissioner of Immi
gration and Naturalization. Ir 
pagal Tamstos pasiųstų infor
macijų aplikacijoje tai natūra
lizacijos viršininkai patys iš
galįs atvažiavimo certifikatą ii- 
jis bus dalis tavo natūralizaci
jos rekordo.

KUR PADARYTI INTENCI
JOS DEKLARACIJĄ

Klausimas. Aš gyvenu New-
ar.ke, bet tankiai aplankau New 
Yorko miestą, net dažnai, ka
da tik pasitaiko, tai tenais dir
bu. Ar aš galiu gauti mano 
pirmas popieras New Yorke?

Atsakymas. Ateivis turi pri
statyti Intencijos Deklaraciją 
distrikte, kuriame gyvena, ki
tais žodžiais, kur jo namai 
randasi. Jeigu jis išsiima pir
mas popieras toje vietoje, kur 
jis laikinai apsistojęs, tai nėr 
legališka, ir kada jis prašys 
pilnos pilietystės, tai jo aplika
ciją atmes. Jis turės išsiimti 
naujas “pirmas popieras“ ir vėl 
iš naujo viską pradėti.

KODĖL SUV. VALSTIJŲ 
VALDŽIĄ VADINA 

“FEDERALE“?
Klausimas. Ar man negalite 

pranešti, kodėl Suv. Valstijų 
valdžią vadina “federale“?

Atsakymas. Todėl Suv. Vals
tijų valdžią vadina “federale,” 
kad Suv. Valstijos yra unija 
arba federacija iš 48 valstijų.

KONGRESO REGULIARIŠ-
prie Amerikos armijos laike I 
pasaulinio karo, bet 1923 m. aš 
išvykau iš Suv. Valstijų ir sug- 
ryžau tik 1929 m. Ar galiu 
tapti Amerikos piliečiu po spe
cialiu įstatymu dėl ateivių ve
teranų? |

Atsakymas. Taip, bet kadan- j 
gi Tamstos paskutinis įleidi
mas įvyko po .kovo 3 d., 1924 
m., tai Tamsta turėsi pristaty
ti atvažiavimo certifikatą. Ne- 
reik turėti “pirmų popierų“ 
ir gali paduoti peticiją dėl 
antrų popierų be mokėjimo 
reikalaujamų mokesčių.

APIE 5,000,000 ATEIVIŲ 
SUV. VALSTIJOSE

Klausimas. Aš per radio 
girdėjau aną vakarą, kad yra 
apie 20 milionų ateivių Suv. 
Valstijose ir kad galimas daik
tas, kad net 5 milionai iš jų 
nelegališkai randasi šioje šaly
je. Koki yra tikrieji faktai?

PILIETYSTĖ PASAVINTŲ 
VAIKŲ

Klausimas. Aš apsivedžiau 
1933 m., su našle ir aš pasavi
nau jos dvie.jus vaikus, abudu 
nepilnų metų. Nesenai pats 
tapau Amerikos piliečiu. Ar 
per mano naturalizavimą tie 
vaikai tapsta Amerikos pilie
čiais?

Atsakymas. Ne. Jie vis lai
ko motinos pilietystę ir tik įgys 
Amerikos pilietystę, kada jų 
motiną taps Amerikos pilietė, Į 
jeigu vis nepilnų metų tada 
bus.

ATEIVIŲ VETERANŲ 
NATURALIZAVIMAS

Klausimas. Aš prigulėjau1

yra jo gyvenimo tikslas, tai Sovietų val
džia hebūtų ištikima savo misijai, savo 
kraštui, jeigu jinai nevystytų savo kari
nių apsigynimo jėgų.

Abelnai, Sovietų Sąjungos budžetas 
1936 m. siekia 78,500,000,000 rublių. Iš 
tos sumos 28,700,000,000 rublių bus iš
leista statymui naujų darbo įmonių, gele
žinkelių ir t.t. Tas parodo, kaip smar
kiai darbininkų tėvynėje auga gamybos 
pajėgos.

Ar Pasmerks Industrinį Unijizmą!
Šiuo tarpu Floridoj, mieste Miami, 

Amerikos Darbo Federacijos Pild. Tary
ba laiko susirinkimą. Taryba turi sep- 
tynioliką nartų. Dauguma yra konser- 
vatyviški unijų biurokratai.

Šis Tarybos susirinkimas svarstysiąs

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

SAUSA, ŠIURKŠTI ODA

Aš esu jūsų straipsnių “Lai
svėj“ skaitytoja. Kažin, ar ne
galėtumėt ir man suteikti ko
kių naudingų žinių. Mano la
bai sausa oda. Ypač rankos 
sausos, suplaišėję. Oda stora, 
pašiurusi. Veidas ir plaukai 
ir gi labai sausi. Mano tė
vas turi tokį pat nesmagumą 
su savo rankom. Mano ran
kos da nebuvo tokios blogos 
pirmiau, bet va dabar aš tu
riu 5 mėnesių kūdikį, tai man 
rankos beveik nuolatai mui
luotam vandenyj. Aš esu 21 
metų moterukė, 140 svarų, 5 
pėdų ir 3 colių ūgio.

Ir da kitas dalykas. Koks 
pienas geriau kūdikiui—žalias 
ar pasteirizuotas. Aš jį da te- 
bežindau, bet, kai aš jį nu
junkysiu, norėčiau žinoti, ko
kis geresnis. Ačiū iškalno. j 
Atleiskite, kad rašiau angliš
kai: man taip lengviau.

klausimą, ką daryti su “Committee for 
Industrial Organization,” kurį yra įstei
gę aštuonios didelės nacionales unijos ir 
kuriam vadovauja John L. Lewis. Ko
miteto tikslas padėti Amerikos Darbo 
Federacijoj auklėti industrinį unijizmą. 
Federacijos dešinieji vadai jau yra pasa
kę, kad šis komitetas yra “dualinė uni
ja” ir jį reikia naikinti.

Kaip į tai pažiūrės Federacijos Tary
ba? Ar ji išdrįs komitetą pasmerkti ir 
pareikalauti, kad tos aštuonios didelės 
unijos pasitrauktų iš jo? Paskui, kaip į 
tai atsakytų United Mine Workers, Am
algamated Clothing Workers, Internatio
nal Ladies’ Garment Workers ir kitos 
unijos, kurios komiteto sudarymą yra už- 
gyrę? Tai vis labai svarbūs klausimai, 
atsakymo į kuriuos lauks visi Amerikos 
darbininkai.

KOS IR SPECIALIšKOS 
SESIJOS ■ •;

Klausimas. Kada Kongre
sas susirenka, ir kas šaukią ... . 
tą susirinkimą?

Atsakymas. Kongresas susi
renka reguliariškai syki į me
tus, sausio 3 d., ir pasilieka se
sijoje tik pakol užbaigia visus 
dalykus. *

Nepaprastuose atsitikimuose, 
prezidentas gali sušaukti Kong
resą speciališkoje sesijoje svar
styti ypatingus pasiulijimus.

F. L. I. S. , \

PI K TADARIŲ VADAS 
KARPIS NEWARKE?
NEWARK, N. J.—Sausio 

16 d. vienas taxi vežikas 
pranešė policijai, kad prie 
Hudson Tubes matęs vyrą.......
panašų į Alviną Karpį, pa- < ; 
garsėjusį žmogžudį plėšiką..,..,, 
lietuvį, kurio valdžia vis 
dar nesugauna. .......

ATSAKYMAS

Atleidžiau, Drauge. O vis ' 
viena dėlto bandykite pra
mokti geriau ir lietuviškai: 
bus da ir kaip pravartu! Skai-........
tykite “Laisvę“ ištisai. Perra- 
šinėkite, kopijuokite straips- ......
nelius. Tėmykite.

Jums oda ir jos ataugos— ' ‘ ’ 
plaukai, nagai—visa kas sau- ” 
sa. Gal ir paveldėjimą^ Jūsų 
nuotikyj ką reiškia, k.ai sa
kot ir Jūsų tėvas toks pat 
sausaodis. Pačiam pamate .....
tokiais atsitikimais kalta esti 
skydinė liauka—pailgoji kak
lo liauka, tiroidinė. Ji Jums _ 
veikiausia yra silpnoka, nuvei- . ... 
kli. f

Gaukite Thyroid gland, 1 
100 tablets. Pirmą savaitę im- • 
kite po vieną tabletę kas die
na. Antrą—po dvi, trečią są- ......
vaitę ir toliau imkite po vieną 
prieš valgymą, tai po 3 kas 
diena. Kai sergate mėnesinė- *'i“‘
mis, keletą dienų apleiskit© 

Gaukite ir šito mišinio: 
Powder tragacanth 1 dram, 
Phenol 5 drops, 
glycerin 5 drops, 
oil of bergamont 5 drops, 
olive oil 4 ounces, 
water enoltgh to make 1 

pint.
Suplakite gerai ir vilgykite 

sausą odą.
Vartokite daugiau gyvo, 

natūralinio, nesugadinto mais
to, daugiau šviežių žalių dar
žovių ir vaisių. Ir kitko, žu
vų aliejaus, mielių, lodo.

žalias, prėskas nuo karvės 
pienas geriausis kūdikiui ir 
bile kam. Jei tik karvės svei- 
kos, neturi džiovos, ištirtos. - 
Duokite kūdikiui ir apelsino ' 
sunkos arba pomidorų sunkos 
ir žuvų aliejaus.



p AW

penktadien., Sausio 17,1936 LAišvi

Mokslas ir Žmogaus 
Apšvietą Kapitalisti

nėje Sistemoje
Mes, lietuviai, kurie atvy

kome į Ameriką prieš pa
saulinį karą iš caro paverg
tos Lietuvos, daugelis bu
vome beraščiai, kiti nei 

ubėcėlės nepažinome. Pasis
kaitę, bei prakalbose nugir
dę apie apšvietą, manydavo
me, kad visi mokantieji 
skaityti ir rašyti, yra apsi
švietę žmonės. Tai buvo la
bai klaidingas supratimas 
apie apšvietą. Ypač pasta
raisiais laikais, kuomet vi

ešose, priprastai vadinant, 
civilizuotose valstybėse pra
dinis mokslas liaudžiai yra 
verstinas, tai retą žmogų 
iš jaunesnio amžiaus terasi- 
me visai beraštį-analfabetą. 
Tačiaus iš buržuazinėse mo
kyklose pramokytų rašybos 
ir bendro mokslo rasime 
daug didelių tamsūnų. O pa

žvelgus į tuos mūsų brolius 
ir seseris, kurie atvyko L

nalams, nei darbininkams 
rimtai pažinti kapitalistinę 
sistemą, kuri duoda galę 
grupei stambiųjų kapitalis
tų apiplėšti milžinišką di
džiumą dirbančiosios žmoni
jos. Darbininkai, smulkūs 
farmeriai, smulkūs biznie
riai ir dirbantieji profesio
nalai yra dirbančioji žmoni
ja. Už tat kapitalistinėje 
tvarkoje, mažamoksliai ir 
augštus mokslus baigę žmo
nės vienodai yra šeriami 
nuodinga literatūra. Už tat 
jie yra tamsūs, prietaringi, 
pilni patriotinio išdidumo, 
dega rasine neapykanta ir 
vadinama šviesuomenė su 
panieka žiūri net j savo tau-, 
tos bemokslius ir biednus 
žmones. O tai daro, kad ne
supranta, jog socialė ir ma
teriale nelygybė yra todėl, 
kad kapitalistinė tvarka rv- 

Ameriką analfabetais iš ca-|mo ant išnaudojimo-apiplė- 
ro priespaudoje esančios. Šimo žmogaus per žmogų. 
Lietuvos, rasime gerokai Gi mūsų nuskriaustieji 
apsišvietusių. Kaip jie apsi- (broliai ir seserys, kurie at- 
šviete, matysime ~—liau.

Buržuazijai rūpi plačia- 
sias mases pramokyti tiek, 
kad žmogus galėtų pasirašy- 

’ ti, persiskaityti ir susiro- 
kuoti kas jam reikalinga 
prie darbo, taip, kad jis tik
tų pasamdymui prie darbų 
fabrikuose, krautuvėse, prie 
transporto ir kitur. Buržu
azinių mokyklų tikslas yra 
darbo žmogų išlavinti tech
nikiniai. Bet abelnai dar
bininkų apšvietos, ypač kla
sinio sąmoningumo, buržu
azija bijo. Ji stengiasi palai
kyti darbininkų klasę tam
sia ir prietaringa.

Tą pati buržuazija daro 
ir su augštesnį mokslą besi- 
siekiančiais darbininku kla
sės žmonėmis. Moksluose, 
kaip inžinierystės, medici
nos, juridicijos (teisių), pe- 
d a gogijos (mokytojavimo) 
ir kitose srityse yra labai

vykę į Amerika nemokėjo 
vardo pasirašyti ir nei rai
dės nepažino, bet rado sau 
p-erų draugų-patarėių. šian
dien yra apsišvietusiais 
žmonėmis.

Kas Tie Geri Draugai?
“Laisvė” yra vienas iš 

mūsų širdingiausių draugų; 
“Laisvė” yra mūsų teisin
giausias mokytojas; “Lais
vė” yra mūsų apšvietos 
prodžektorius (švyturys); 
“Laisvė” vra mūsų, darbo 
žmonių klasės organizato
rius ir vadas. Nes “Lais
vė” per 25-kis metus ra
gino lietuviu visuomenę 
skaityti darbininkiška lite
ratūrą, šaukė steigtis savi
tarpinio lavinimosi mokyk
las, mokytis skaitvti ir ra
šyti. “Laisvė” leido knygas 
ir brošiūras, platino jas ir 
tuomi skleidė apšvietą Ame
rikos lietuviu visuomenėje.

Puslapis treflas

rl

.■

♦i d

Ramanauskas iš Minersvil- ’ delphijoj, tad kliubas - nutarė elizabetiečiams. šiemet šie- boj—M. Jonušioniutė. 
tynas sunkiai darbuojasi, bet 
daugiausiai kitoms kolonijoms, 
nusiskriausdamas save žiemi
niuose parengimuose. Iš Cho
ro pirmininkės raporto“ paaiš
kėjo, kad Choras 1935 m. da
lyvavo 15-koj pašalinių paren
gimų išpildyme programo, vie
name tarptautiniam parengi
me ir turėjo 5 parengimus sa
vo naudai, kurie visi buvo pa
sekmingi. šiemet Choras ren
giasi prie iškilmingos vakarie
nės, kuri įvyks 23 vasario šių 
metų. Choro darbuotė nesi-! 
baigia vien tik dailėje, dar
buojasi ir abelname darbinin
kiškame veikime, prisideda 
prie visokiii vajų ne vien tik; 
darbu, bet"ir finansiniai. Cho-! 
ras prisidėjo su didesne suma 
pinigų kelionėje delegatui į 
3-čią prieškarinį priešfašistinį 
kongresą ir savo delegatą tu
rėjo drg. F. Vitkauską, jau
nuolį. Plačiai buvo aptarta- 
apie stoką disciplinos laike 
pamokų, po visapusiško išdis- 
kusavimo pasirodė, reikalinga 
išrinkti disciplinos komisija,1 
kuri bandys, kiek galint drau-! 
giškoje formoje, prilaikyti ge-1 
resnę tvarką laike pamokų ir 
šiaip abelnai.

Į komisiją išrinkta M. Sku- rengimą įžanga bus 
čas, O. Stelmokaitė ir Stasu- i

las yra šviesti lietuvius ir 
organizuoti jos kovai už 
darbininkų klases pasiliuo- 
savimą iš kapitalistines 
priespaudos.

“Laisvę” s k a i t y d amas 
žmogus atsistoja ant tie
saus kelio į apšvietą ir štai 
kodėl. “Laisve” duoda raš
tų iš įvairių mokslo sričių, 
literatūros, knygų apžval
gų su patarimais, kokias 
knygas skaityti; “Laisvėje” 
yra dailiosios literatūros ir 
meno skyrius: 
rius, kuris duoda pamokini-! 
mus namų darbo, valgių ga
minimo ir tt.; “Laisvėje” 
kasdien yra brangių pamo
kinimų apie sveikata, ku
riuos duoda Dr. Kaškiau- 
įčius, ir kiti. Gi žinios,—iš 
Amerikos ir iš viso pasau
lio parinktos naudingiau
sios, teisingiausios ir daug| 
pamokinančios žinios. T .* 
va“, kodėl “Laisvę” skai-' fterai. 
tantieii žmonės iš beraščiu! si11!gai;dybos 

i taipgi 
I likosi
metus

Buvo keli delegatai 
gijų, nuo Lietuvos 
Draugystės delegatės 
pė, kad jom kliubas nurendavo- 
tų svetainę vienam parengimui 
pigiau, nes jos laiko susirinki- 

į mus kliubo svetainėj jau per 
; daugelį metų. Kliubas išpildė jų 
prašymą.

Delegatas Puodis užkvietė 
kliubą prisidėti prie sudarymo 
bendro fronto kovai prieš karą 
ir fašizmą, už apgynimą Lietu
vos neprigulmybės ir už atga
vima Lietuvos žmonėms civiliu 
teisių, taipgi už pravedimą so- 
cialės bedarbiam apdraudos. 
Kliubas vienbalsiai nutarė pri
sidėti ir išrinko tris delegatus.

Delegatas nuo “Vienybės” 
adm. atsikreipė, kad kliubas 
duotų garsinimą į būsiantį 50 
metų jubilėjinį numerį. Tame i 
buvo nemažai ginčo prieš ir už.1_________
Rutkauskas, kuris vadinasi sa- visai iš darbų atleidžia, 
ve “pažangiu"

išsilavina, apsišviečia ir pa-: 
tampa kultūriškais žmonė
mis pilnoje to termino pras
mėje.

“Laisvę” reikia platinti, 
nes tuomi platiname apšvie- 
ta ir kultūriname savo tau
tos žmones. Ir darbininkai, 
ir profesionalai, ir biznie
riai turi skaityti “Laisvę”, 
nes ji visiems yra naudinga.

“Laisvė” nedali pasilaikv- 
ti be materialės paramos iš 
plačiųjų masių. Dabar “Lai
svė” mini savo 25 metų gy
vavimo jubilėju. Ji dėkavo- 
ja visiems, kurie ją rėmė ir 
palaikė per 25 metus. Rem
kime ja ir dabar! Sveikin
kime sidabriniu iubilėjum! 
Įsie’vkime “Laisvės” rėmėjo 
'garbės ženkla-iubilėiini cer- 
tifikatą. Gaukime “Laisvei” 
daugiau skaitytoju!

P. Buknys.
S. “Laisvės” Jubilčii- 
Certifikatus šiom die- 
įsi.piio: A.L.D.L.D. 8

Cambridge. Mass..

le, Pa., už $1.00.
Už taip gausią ir draugiš

ką paramą dienraščiui reiš
kiame draugam širdingą pa
dėką.

paaukoti $10 iš iždo ir ant vie
tos parinkta aukų. Surinko virš 
$13. Tai gera parama nuo kliu
bo.

Reporteris.

P. B.

Philadelph. Žinios
Lietuvių Tautiško Pašalpos 

Kliubo Susirinkimas
Sausio 12 dieną buvo metinis 

. .. * LTPK susirinkimas. Narių da- 
; moterų skv-1 lyvavo gana daug. Padaryti keli 

visuomeniškai naudingi tarimai, 
taipgi išrinkta valdyba šiems 
metams. Veik visa valdyba pasi
liko tie patys, tik pirmininkas 
Zekas neapsiėmė, tad likosi iš
rinktas Zaleckas. Zaleckas yra 
taipgi geras darbuotojas del or
ganizacijos. Sekretoriai finansų 
ir nutarimų yra Bagdonas ir 
Bekeris, jie turi daugiausia at
likti technišką darbą. Ir reikia 

Tai' pasakyti, kad jie atlieka labai 
Knygos yra vedama tei- 
ir tvarkingai. Kiti val- 
nariai atlieka darbus 

gerai, už tai vienbalsiai 
išrinkti eiti ir 
pareigas.

per šiuos

nuo drau- 
Dukterų 
atsikrei-

Wilkes-Barre, Pa.
Visokios žinios Iš Mūsų 

Miesto
Nors jau mūsų apielinkėj yra! 

paimta geras skaičius darbinin
kų į tuos WPA darbus, pagal 
viršininkų apskaičiavimą jau 
yra suimta apie 15,000 šiam 
apskrityj, bet da labai daug dar
bininkų randasi be jokio darbo 
ir tų bedarbių likimas labai ap
gailėtinas. Su gavimu pašalpos, 
kokia yra duodama, yra labai 
didelis vargas, da kurie prigu
li Bedarbių Tarybose, tai tiems 
komitetas greičiau išreikalauja, 
bet kurie nepriguli bedarbių 
organizacijoj, tai tiems tikras 
vargas, su jais visai nesiskaito 
pašalpos stotyse.

Pasikalbėjus su bedarbiais, 
girdis višokių nusiskundimų.

Sausio' 10 dieną teko matyti 
gana šiurpus vaizdas prie pa
šalpos stoties: draugas H. Spen
cer, geras kovotojas už bedar
bių reikalus, buvo atsivedęs 
vieną bedarbį su 8 vaikais pi- 
kietuot pašalpos stotį. Ta šei
myna buvo visai atkirsta nuo 
pašalpos per ilgą laiką ir jau 
buvo pilnai ant bado slenksčio. 
Jauniausia iš šių pikietuotojų 
šeimynos narė buvo Peggy 
Draus, 4 metų. Ji nešiojo tokią 
iškabą: “I Demand “Either a Job 
or relief for my daddy!” Ir po 
apie 3 valandų pikietavimo ta 
šeimyna gavo ant greitųjų če
kį 9 dolerių vertės ir čekį del 
21 kvortos pieno vaikams. Ta 
šeimyna po pikieto bus padėta 
ant nuolatinės pašalpos, pakol 
vyras gaus kur darbą.

Dabar reikia grįžt atgal prie 
tų WPA darbų, čia jų šioj apie
linkėj yra visur ir visokių. 
Taipogi ir bosų tuose darbuose 
yra visokių. Yra gerų žmonių, 
bet dauguma jųjų labai žiaurūs, 
darbininkus visaip persekioja ir

Linkiu Sietynui šiais metais 
dar su didesne energija dar
buotis darbininkiškoje dirvo
je, mesti į šalį menkos vertės 
ypatiškumus, kad kuo sutar- 
tingiausiai skanibėtų Sietyno 
dainos darbo minioje per vi
sus metus!

Korespondentas.

Norwood, Mass.
Lenino Mirties Minėjimo Mi

tinge Bus Puiki Programa
Sausio 19 d., 1936, Finų

Svetainėje, 7-tą valandą vaka
re atsibus Lenino mirties pa- 

I minėjimo masinis parengimas 
įsu puikia muzikos ir dainų 

. programa. Dalyvaus: Ignas 
' Kubiliūnas, visų labiausiai 
i mylimas dainininkas; L.L.R.
Vyrų Choras, po vadovyste 
Izabelės Kugel; Finų darbinin
kų benas, Toni .Rendell, so
pranas; jaunieji pionieriai 
dainuos. Olga Grybas, pasa- 

, kys eiles apie Leniną, Rauha 
i Riihonen, pagarsėjusi finų 
i tautoj smuikininkė, iš Bosto
no, akompanistas Primalto Ci- 
ancarelli.

Į šį Lenino paminėjimo pa-
10c.

netik
tik

Lietuviai darbininkai,
liukas. Valdyba šiems metams i.ą Norwoodo, bet ir iš visos 

šuva- *’kviečiamipalikta visa senoji, išskyrus apielinkės, 
korespondentą. Pirmininkė — žinoti, nes, apart puikios pro- 
M. Paukštaitienė; vice-pirm.
—A. Stočkienė; užrašų rašt.— 
Mikionis; finansų rašt.—J. 
Mikšys, iždininkas—A. Kve
darą; korespondentai: liet, kal
boj—Ig. Urbonas, anglų kal-

gramos, bus geras kalbėtojas, 
kuris aiškins Lenino reikšmę »• 
darbininkų klasei. Rengia 
Amerikos Komunistų Partijos 
kuopa.

t--ū $
••a a

Reporteris.

Pažvelgus Atgal
Todėl

skaitlingai atsilan-

zodzio prasmėje, nėra tinka- j gavo pakvietimą stoti teisman.
___ 2 _ —X—2__ *2 t , . -i 1 Veisiejiškis.

Newark, N. J

Gegužines Prenumeratas

427 Lorimer St,

Uždėjo naujus mokesčius 
darbininkų, kurie uždirba 
litų į mėnesį, tai turi mo
dų litu valdžiai. Vadinasi, 
daugiau apsunkino darbi-

garsini- 
Stanis- 

garsini- 
suriko:

Iš “Laisves” num. 4, už sausio 14 dieną, 1913:
“Tėvynė” (N2) praneša, kad p. R. Vasiliauskas iš So. Bosto

no apskundęs SLA. 4 d. sausio Centro Sekretorius p. Strimaitis

0 
ir

“LAISVĖ” 23 METAI ATGAI

ls Sietyno Choro Metinio 
Susirinkimo

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

Jau Laikas Rinkti “Laisvei”

tie prie

Autorius 
autorius 
Jurkos”. 
lūs, visi 
jas, savo
dinti gyvenimo sąlygas buržuazijos ir darbininkų; savo giliu 
supratimu klasinių santikių, gražia, lengva ir turtinga kalba 
savo raštus jis daro veidrodžiais mūsų gyvenimo.
jo raštai žavčja skaitytojaus sielą savo nepaprastu žingei
dumu. Jo raštai—apysakos nėra kokios apstrakčios fan
tazijos, ale tikri vaizdai surinkti iš realaus gyvenimo.

siaurai apribojama mokiniai «LaiSvė” mokino mus rente- 
nuo platesnės pasaulėžval
gos. Ypač kietai varžoma 
sociologijos (žmonijos san
tykių) mokslas. Kapitalisti
nėse mokyklose mokslo pro
grama taip yra sutaisyta, 
kad profesijos pasidaro gry
nai technikinis dalykas. To
dėl visai nenuostabu, kad 
profesionalai žmonės, baigę 
mokslus buržuazinėse mo
kyklose. vadinami inteligen
tais, yra paverčiami grynai 
technikais. Jie siaurai pildo 
mokyklų tekstuose paduo
tas formulas, yra toli nuo 
inteligentiškumo, tikroje to

mai apšviesti.
Tiesa, profesionalai tech

niškai moksle yra augštai 
prasisiekę ir jiems leng
viau patiems per save švies
tis ir kultūrintis atsiskyrus 
nuo mokyklos sienų. Ale ar 
lengva buržuazinėj tvarkoj 
žmogui pačiam per save 
šviestis? Sunku! Kodėl, ma
tysime toliau.

Buržuazijos leidžiama li
teratūra publikai yra tuš
čia, tautinio patriotizmo ba
la, paikų romanų opiumas 
(meile svaiginimas), politi
nių skandalų blofinimas, 
apiplėšinėjimų ir žmogžu
dysčių didvyriškumai pie
šiama, idealizuojama ir tuo
mi pridengiama nuo bendro
sios publikos pamatiniai so
cialiai žmonijos santikiai. 
Nedaleidžiama nei profesio-

MARTOS VILKIENES DIVORSAS
;   t  ir ...-1   ?

“Laisve” Per Gegužes Mėnesį 
TIK UŽ VIENĄ DOLERĮ

nius 
no m 
kuopa.

N. J., už 
Amerikos 
Bavonno, 
Asmeniš-

knona. Bavonne, 
85 00 ir Lietuviu 
Ūkėsų Kliuhas iš 
N. J.,' už 85.00. 
kai pasiėmė cprtifikatus šie

Paulina Juškienė. 
TU.. už $2 00; S.

TU., už

ti prakalbas ir paskaitas, 
tuomi mokino Amerikos lie
tuviu visuomenę kovoti 
prieš blogus papročius: gir
tuoklystę, gemblerystę ir re
liginius prietarus.

“Laisvės” vyriausias tiks-

d raugai: 
Chicago, 
Juška, Chicago, 
82 00: Konstantas Noraitis, 
Hillside. N. J., už 81.00; 
V. Kavaliauskienė iš Taco
ma, Wash., už $1.00 ir V.

Lenkų savaitraštis “Tygodnik Uliustrowany” praneša iš Vil
niaus, jog žinomas mūsų skulptorius p. Rymša yra taip susiner
vavęs, jog nuvažiavęs kaiman nieko neveikia ant dailės dirvos. 
Jisai taip susinervavo nuo tos dienos, kada laike paskutinės 
dailės parodos sumušė savo skulptūrą “Kovą” (lietuvių vyties 
su lenkų ereliu). Visgi gaila būtų, kad P. Rymša daugiaus 
nieko neveiktų!

Didysis Kriaučių Streikas Brooklyne. 7 d. sausio tapo suareš
tuota 34 darbininkai, tarpe kurių buvo 20 merginų ir 14 vyrų. 
Tarpe jų buvo ir 32 lietuviai... Kada juos nuvežė į policijos 
stotį, tai visos merginos sudainavo Marsaljietę, “Atsimeskim 
nuo senojo svieto”. Policistai tuoj jas bandė stabdyti. Dar 
pirm to buvo areštuota 10 darbininkų, iš kurių 3 buvo lietuviai. 
Teismas nusprendė jiems po 10 dienų kalėjimo ar po $10 už
simokėti... Korespontentas V. Žilinskas rašo apie merginų 
drąsumą. Policija su jomis 0 elgiasi begėdiškai, visaip išjuok
dama. Vienai merginai policistas liepęs nusiimti unijos ženk
lelį, bet ji griežtai atsisakė. Kuomet merginas uždarė už gro
tų, josios vėl užtraukė Marsaljietę.

Paminėsime tų drąsių ir teisingų merginų vardus: M. Viltra- 
kiutė, T. Adomaičiutė, R. Zalatvins, A. Blesviniutė, M. Blesvi- 
niutė, B. Grinckiuniutė, A. Barauckiutė, N. Oginčiukė, O. Rakš
telis, A. Jankauskaitė, Andriušiutė, Staneliutė, Elz. Ramas. 
Kitos dar nepridavė savo tikrų vardų. Nutarta pinigų nemo
kėti, bet atsėdėti, jeigu reikės.

žmogumi, išva- Bet ^aįp girdima, 
dino šmugelninkais tuos narius, Susquehanna upės yra blogiau, 
1.....  1"'J 4’K $19 te-, kaip kur kitur. Prie šios upės

taisymo krantų jau dirba apie 
1,800 darbininkų, bet iš šio dar
bo jau daug darbininkų išvijo, 
kurie tik jieškojo darbininkiš
kų tiesų,;, tie ir lauk iš darbo.

Daug darbininkų kalba, kad 
tai yra tikra koncentraci
jos stovykla, šiame darbe yra 
daug visokių šnipų.

Prie šių WPA darbų jau yra 
pradžia unijos, bet da labai ma
žai turi jėgų, tai už tai tuos ir, 
atleidžia iš darbo, kurie kalba | 
apie uniją ir kitokių teisių rei-; 
kalauja.

Sausio 26 dieną bus paminė
jimas viso pasaulio darbininkų 
vado Lenino mirties sukaktuvių. 
Bus masinis susirinkimas, bus 
kalbėtojų iš New York arba iš 
Philadelphijos ir vietinių. I 

šis susirinkimas įvyks Dar
bininkų Centre, 325 E. Mar
ket St. Pradžia 2:30 po pietų. 
Vietos ir_apielinkės darbininkai 
kviečiami 
kyti!

kurie kalbėjo, kad tik 
būtų skirta , del tokio 
mo. Ypatingai kuomet 
lovaitis kalbėjo už $10 
mą, tai Rutkauskas 
“Tai šmugelninkai visados pro
testuoja.” Dėlto buvo protes
tuojama, prieš tokį Rutkausko 
pasielgimą. Nutarimų raštinin
kas drg. Bekeris pareiškė: “Tai 
labai negražus pareiškimas ir 
aš manau, kad Rutkauskas bus 
džentelmanas ir atšauks tą už
metimą.” Bet Rutkauskas pasi
liko Rutkausku, užmetimą neat
šaukė. Rutkauskas smarkiausiai 
ginė “Vienybę” ir agitavo už 
didesnę sumą pinigų. Bet kas 
yra “Vienybė”? Argi ji yra dar
bininkiškas laikraštis? Ar “Vie
nybė” negina dabartinę Smeto
nos valdžią, kuri smaugia ir 
šaudo Lietuvos darbininkus ir 
valstiečius ir kuri užsirioglino 
smurto keliu ant Lietuvos žmo
nių sprando? žinoma, kad po 
Kauno kongreso Smetona užda- 
darė Lietuvos Liaudininkų ir 
Krikščionių Demokratų Parti
jas, 
ant 
100 
keti 
dar 
ninku būklę. Kitas dalykas, tai 
“Vienybės” leidėjai subankruti- 
no “Vienybės” bendrovę pas
kelbdami bankrutą. Kodėl taip 
darė? Aišku, darė dęlto, kad ne
reikėtų savo tautiečiam “Vieny
bės” rėmėjams atmokėti jų su
dėtus ten pinigus už įvairias 
mašinas. Veik tie patys “Vieny
bės” leidėjai supirko viską at- rai, pilnas energijos darbuoja- 
gal, o jums, “Vienybės’ rėmė-: si sunkiai, užtai ir pasekmės 
jai, parodė lietuvišką špygą.1 neblogos.
Tai kas čia, ar ne šmugelis? 
Rutkauskas gynė “Vienybę” 
puolė tuos, kas sakė tiesą.

Buvo pakeltas klausimas 
Stilsono, kuris dabar randasi 
kalėjime už praeito karo prasi
kaltimus. Diskusijose pasirodė, 
kad visi gana gerąi pažįstą ir 
žino J. Stilsono veikimą Phila-

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

MARTOS VILKIENĖS DIVORSAS
Knyga Iš Apie 300 Puslapių

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

MIKAS RASODA
garsiojo scenai patiekto veikalo “Spartako”; taipgi 
apysakos “Slekerio”, ir vėlesnio kūrinio “Povilo 
Kurie skaitė viršui minėtus Miko Rasodos veika-

laukia “Martos Vilkienės Divorso.” Nes rašyto- 
mokėjimu apipiešti charakterių, sugabumu atvaiz-

Sausio 8 d. sietyniečiai gana 
skaitlingai susirinko apsvars
tyti visų metų nuveiktų dar
bų ir nutiesimui planų, atei
nantiems metams veikimo dir
voje. Sietyno Choras pasta
ruoju laiku gyvuoja gana ge

Pereitą metų pa
baigoje perstatė juokų vaka
rą, kurį prirengė Choro nenu
ilstanti mokytoja drg. B. ša- 
linaitė. Tas pats perstatymas 
antru k&rtu buvo perstatytas 
brooklyniečiams. Sparčiai 
mokinamas! operetę “Inkvi
ziciją” kurią Choras apsiėmė 
suvaidinti brooklyniečiams ir

Martos Vilkienės Divorsas” bus, dar Įspūdingesnis ir 
už Augščiau Suminėtus Rasodos Veikalus

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

gegužės mėnesiui už $1.00.

LAISVE”
Brooklyn, N.

r i Ll
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Kur Praleisti Sekmadieniai?

BOSTONO ŽINIOS
VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS 

kuriuos darbininkus, čionai 
dirba nemažai lietuvių, bet 
daugiausia italijonų. Daugu
mui į darbą reikia važiuoti 
gana toli, kaštuoja karfėrai ir 
ima daug laiko, bet kitos išei
ties nėra—kenčiam kiek galė- 

Algos tokios mažos, 
būtiniau-

Jis siems pragyvenimo reikalams.
K—dis.

Keistučio D-ja Laimėjo 
Bylą Prieš Paulauską

Sausio 7 d. pasibaigė Keis
tučio D-jos byla prieš K. Pau-j darni, 
lauską, kuris buvo kaltinamas kad neužtenka nei 
už finansinius trukumus, 
buvo šios dr-jos finansų sek-Į 

pretorium 1933 ir 1934 m. ir 
■kokiu tai būdu “pamiršęs”, ar 
per “klaidą” nepridavęs dr-jai 
mokesčių, kurias jam nariai i 
sumokėję. Abiejų pusių advo
katai peržiūrėjo dr-jos knygas 
ir atrado stokuojant 360 dole
rių, vienok teismas įsakė Pau
lauskui grąžinti tik 220 dol. 
Už tokia “klaida” kaltinama
sis galėjo atsidurti dar 
kiems šešiems mėnesiams į ka-j 
Įėjimą, jeigu džiurė būtų pa
tvirtinusi jo prasikaltimus. To
dėl kaltinamasis teisme prisi
pažino kaltu ir prisižadėjo at
mokėti teismo nustatytą sumą, 
taip sakant, susitaikymo būdu 
ir baigiant bylą be d žiūrės.

K. Paulauskas dirba SLA 
Spaustuvėj, New Yorke ir iš- 
leidinėja savo Rimbą, Brook- 
lyne. Paulausko priešai Bosto
ne dabar džiaugiasi “nusukę 
Rimbui sprandą.”

Mano supratimu, Paulaus
kas neturėjo intencijos d r-ją 
nuskriausti, bet jis gyveno 
sunkiose aplinkybėse. Su ne
maža šeimyna, be nuolatinės 
algos, o dar viena mergaitė il
gai sirgo paralyžium, reikėjo 
.UUolat turėti reikalą su gydy
tojais. Tas vis daug pinigų 
kainavo. Dar turėjo gerai ap- 
morgičiuotą stubelę ir kitokias 
'bilas, tad pinigų jam visad ga
lėjo būti stoka. Gal jis ir pa
naudojo kiek draugijos pinigų 
kaipo “paskolą,” kurią jis ma
nė' atmokėsiąs vėliau. Bet, 
matomai, iki šiol to negalėjo 
padaryti ir todėl atsidūrė teis
me. Vienok teismui ir skundė
jams žinant šias Paulausko ap
linkybes, didelio spaudimo ne
daryta ir todėl jis išvengė sun
kesnės bausmės.

Mūsų Poety Kampelis
Bedarbiai

ko-

Mes bedarbiai alkani, 
Vyrai, seniai ir jauni, 
Gaunam biskį pašalpos 
Jei nebijom pašaipos—

Šluotą imt, šluotą imt, 
šluotą imt.

mums storas,
net kupras,

šluotas duoda
Kad skaudėtų
Duoda jas dabar visiems,—
Ir mokytiems ir prastiems—

Sekmadieniais, paprastai, 
ypač žiemą daugelis nežino 
kur dėtis. Dažniausia eina
me į kliubą ir ten kortuojame 
per dien. Nors ir čia (ome- 
nyj turiu A.L.D.L.D. kliubą) 
pilnos spintos knygų, skaityti 
yra kas.

Bet ir apart skaitymo yra 
kur naudingai laiką praleisti. 
Štai čia ką tik aprašiau gen. 
Butler paskaitą. Labai nau
dinga buvo ją išgirsti. Bet pa
skaitos klausėmės tik mes su 
drg. P. Kubiliumi ir dar vie
nas lietuvis (mūsų judėjimo 
žmogus).

Sausio 12 d. buvo įdomi pa
skaita Anna L. Strong, temo
je: “Which Road for Women 
—Soviet or capitalist” ?

Programoje Ford Hall Fo
rum skelbia jos tokį laišką, 

išpyškinoj|rašytą iš Rusijos gruodžio mė- 
agitacinį straipsnį už Rastenio nesį.
chebra. Per susirinkimą plati
no lapelius, kas prašė ar ne-

veikime aktingai nedalyvauja 
dar ir del to, kad stačiai ne
galima su sandariečiais susi
kalbėti—jie toki nachališki 
pasidarė, kad jei prieš juos 
pasakysi žodį, pakritikuosi, tai 
jie tuojau griebiasi 
tų” kaip štai: 
durnelis, nieko 
tt. ir tt. Tokiu 
ypač pasižymi
SLA iždo globėjas ir kuopos 
fin. raštininkas. Jis, mat, jau
čiasi dideliu žmogum.

argumen- 
“tu durnas, 

nesupranti” ir 
stačiokiškumu 
St. Mockus,

Nominacijas į Pild. Tarybą 
laimėjo “Sargybos Bokšto” 
si eitas. Mūsų fašistu© j autieji 
lyderiai, su buvusiu “pažan
giuoju” min. B. Kubilium pry- 
šaky, “Vienybėje” i

i ; ■ i
šio, t. y. Lenino paminėjimo 
mitingo. Prašė-reikalavo na
rių ir simpatikų, tinkamai iš
platinti garsinimus-lapelius, 
kad Simphony Hali, 26 d. sau
sio, kaip 7:30 vakare būtų 
pilna su kaupu. Taigi kiek
vieno susipratusio klasiniai 
darbininko pareiga yra padėt 
dirbti.

Apgailėtina, kad draugai 
opozicionieriai rengia Stilsono 
-Butkaus mitingą tą pačią die
ną, t. y. 2 vai. po pietų, Liet, 
svetainėje, So. Bostone. Juk 
galima buvo perkelti 1-2 sa
vaites vėliau. Nevisi žmonės 
tą pačią dieną noriai lanko 
du mitingu.

Sunday Worker

So. Bostonas aplaikė 100 
kopijų 1-mo numerio Sunday 
Worker ir neužteko. Kitą sek
madienį turėsime daugiau. To
dėl visi, kurie norite nusipirk- nuverstų Roosevelto valdžią, 
ti Sunday Worker, galite gau
ti Kliubo kambaryje, 376 Bro
adway. Kaina tik 5c. Na, už 
kapitalistinius leidinius moka
te po 10c. Reiškia, ir daug 
geresnis laikraštis ir pigesnis 
yra “Sunday Workeris”.

Angelo Herndon

Penktadienį sausio 17 
draugo Angelo Herndon

Generolas S. D. Butler 
Bostone

Sausio 5 dieną, Ford Hali 
Forum, kalbėjo gen. Smedley 
D. Butler, tema: “War is a 
Racket!” (Karas—tai yra ra
ketas) .

Įdomus klausimas. Įdomus 
kalbėtojas. Autoritetas. Buvęs 
žymus Amerikos armijos žmo
gus. Tarnavęs ir atsižymėjęs 
prie McKindley, T. Roosevel- 
to, Wilsono ir kitų prezidentų. 
Dalyvavęs Ispanų-Amerikos 
kare, Didžiajam kare Fran- 
cijoj. Buvęs Kuboj, Philipinų 
salose, Kinijoj per du kartu, 
Panamoj, Hondūras, Nicara
gua, Haiti, Mexiko ir tt.

Gen. Butler anais metais pa
garsėjo, kuomet Amerikos ka
pitalistai norėjo jį pasamdyti, 
kad jis susidaręs sau armiją 
maršuotų ant Washington© ir

............................................. -

listai, girdi, tuojau šaukia: 
mūsų vėliava užgauta. Turim 
ginti savo vėliavą. Bet jos, 
girdi, neina ginti nei patys 
kapitalistai, nei jų vaikai.

Kalbėdamas Ęutleris apie 
savo ilgų metų buvimą Centra- 
linėj Amerikoj, pareiškė: “Aš 
buvau Wallstrycio agentas-ko- 
lektorius. Kolektavau banki
ninkams pinigus, ‘that is 
all.’ Gal gyniau savo šalį, šei
myną? Taip, ‘protektinau’ sa
vo šeimyną, kuri gyveno... 
Pennsilvanijoj!”

Baigdamas savo kalbą, kal
bėtojas kvietė motinas, jei jos 
myli savo sūnus, neleisti ka
rau. Ir baigė.

War is a racket! We can 
wipe it out!

Scranton, Pa

Darbai Cukrinėje

ALDLD 39 kp. korespon
dentui pastaba: Kuopos finan
sų raštininkų yra P. Pabalis, o 
ne J. Gluoksnis; susisiekimų 
raštininku turi būti J. Gluok
snis, o ne Pabalis. Naujo na
rio pavardė A. Sūnelis, o ne 
Senelis. Ne delei to pastebiu, 
kad korespondentą kritikuoti, 
bet dėlto, kad likau išrinktas 
kuopos finansų raštininku, to
dėl tie, kuriems priseis reika
lų turėti su kuopa, tegul žino, 
keno vardu siųsti laiškus.

P. J. P.
Red. Pastaba:—Paminėtos 

klaidos galėjo įvykti ne tik 
per korespondento neapsižiū
rėjimą, bet ir pačioj redakci
joj, perrašant korespondenci
ją.

Cleveland, Ohio

Šiandien gen. Butlerį, išėju
sį iš armijos 1931 metais, ma
tome kovojantį prieš karą ir 
fašizmą. Šiandien Butlerį ma
tome prieškariniam ir 
fašistiniam Cleveland©

i grėsė.

liečia mane pačią, tai 
vakacijas, važinėjau į 
pakelyj sustojau Uk- 
pažiūrėti Dniepro el- 

Vasa-

j “Kas 
į turėjau 

prašė, balotus rašė J. Lekysi; Krymą 
T lx n n ii* i n 11 o i vi n Ir i •! , .I rainoje 

fektros gamybos stotį.
ros metu turėjau kelionę lin
kui Baltiškų-Baltų jūrų kana-

I lo, kuris buvo kalinių išbuda- 
sandarie-^ voį.is> kur darbe tūkstančiai 

jų iškovojo sau ne tik laisvę, 
bet tapo mokytais darbinin
kais, technikais ir inžinieriais. 
Jūs pamenate, kad tūli iš jų 
už gerą darbą gavo Lenino 
dalius... Lankiausi žydų 
publikoje Biro-Birdžane, 
relų Sovietų Respublikoj, 
turėjau paskaitų. Taip 
surinkau daug medžiagos apie 
Sovietų jaunimą, kaipo pa
grindą budavojimui kolekty
vių ūkių, budavojimui naujos 
visuomeninės tvarkos, paliuosa- 
vimo moters nuo nereikalingų 
darbų ir rūpesčių.”

Sausio 15 d. toj pačioj vie
toj Alexander Afinogenov da
vė paskaitą temoje: “Drama 
and the Theater in Russia.”

Įdomios ir kitos paskaitos. 
Jos būna vakarais, 7:45. Įžan
ga veltui. Kas nori aukuoja. 
Salė randasi prie pat State 
House. Lengva rasti.

ir P. Jankus. O ir į susirinki- 
mą sumobilizavo savo ištiki-, 

! muosius. Nežiūrint visko ir'1
Liepia šluot, liepia šluot. . . Bagočius gavo 24 balsus.

fšluojam gatves ir kelius, 
Šluosim kas tiktai paklius.. 
Tuoj šlavikų bus daugiau— 
Darbas mūsų eis smagiau— 

Eikit šluot, eikit šluot...

šių metų kuopos valdyba vi
sa iš fasistuojančių
čiu. Protokolu raštininku, vie
toj J. Krukonio, išsirinko J. 
Kerdiejų, lietuvybės “apašta
lą” ir “Vienybės” korespon- 

i “išmetė” del-Kas mums šiandien, tas jumsj cfentą. Krukonį
I to, kad jis su kitais SLA na-' 
riais parašė “Naujienose” ir 

prieš

1-y t;
Šluotas reiks jau įsigyt. . .
Nežiūrėkite gėdos,
Kuomet šluotą jums paduos— 

Šluoti reik, šluoti reik. . .
Ponai turtų kupini,
Mes bedarbiai alkani;
Mes sukrovėm turtą jiems, 
O kas liko mums biedniems?

Šluotos tik, šluotos tik . . .
Ponai turi šlavikus,
O mes—alkanus vaikus!
Turčiams pelnas, mums 

skriauda,
Bet už šluotas jiems gėda!

Šluokim juos, šluokim juos!
šluota—krizio vėliava,
Tuoj užvirs gal velniava... 
šluotas kelsime aukštyn, 
Ir maršuosime pirmyn—

Viską šluot, viską šluot. . .
Atliktas Kriukis.

parašė “Naujienose 
“Keleivy” kontraraštą, 
jų tilpusį “Vienybėje.”

T e r o r i z u o j a. “Bostono 
niose” jau buvo rašyta,

SLA 43 Kuopoj
Daug So. Bostono lietuvių 

dirba vietiniame cuKraus la- 
brike. Pasikalbėjus su cukri
nės darbininkais, paniški 
sunki būklė ir mažas uždar-; daugiausiai sandariečiai. Ypač 
bis. Prieš kalėdas, kuomet gel- kuopoje opozicijos sandarie- 
tonoji spauda buvo kupina vi-'čiams veik neliko, išstūmus iš 

SLA komunistus.
Kuopoje dabar pilni šeimi- 

ninkai sandariečiai. Socialis- I I

SLA 43 kuopa yra didžiau
sia visoje Mass, valstijoje. 
Turi 250 narių. Jau per ilgus 

j0 metus šiai kuopai vadovauja

šokio “geros valios” kliksmo,1 
cukrinės fabrikantai savo dar
bininkams irgi parodė “f 
valią” ir suteikė jiems “dova- tai> ir bendrai pažangusis de
ny" 
dviems savaitėms. Jiems visiš
kai neapėjo, kaip jų darbinin
kai, negavę dviejų savaičių 

'algos, galės “linksmai 
leisti šventes.

Dabar, šventėms praėjus, 
darbininkai jau gauna tik po 
keletą dienų į savaitę. Kai ku- 
Tiems tenka išdirbti 3 pilnas 
dienas, o kitiems nei to ne

menka. Uždirbam po $12 į sa
vaitę. Turintiems didesnes šei
mynas, tai tiesiog badas. Už
darbis mažas, o dirbti reikia 
paskubos sistema—rush—kaip 
čia sakoma. Skubina, skubina, 

-padaro produkcijos perviršį ir 
todėl pritrūksta darbo kitoms 
dienoms. Sunku tokiose sąly
gose dirbti ir gyventi.

Cukrinis.

— paleido nuo darbo mentas, kad ir nedidžiumoj,
i sandariečių užmačiom nesi- 
priešina. Jie, beveik, nelanko 

— 4 nei susirinkimų. Į SLA ir į 
pra- kuopos reikalus žiūri tik kaip 

į apdraudos kompaniją: atei
na, užsimoka nario mokesnius 
ir “pasikarkit.”

Nelanko jie susirinkimų ir

Atleidžia Darbininkus
Iš Roberinės

Maldeno roberinės darbi
ninkai dabar gauna mokėti 
nuo 35c iki 50c už valandą. 
Pirma dirbome pilną laiką, o 
•dabar jau pradeda atleisti kai

prieš- 
kon-

zmo

ui e- 
res- 
Ko- 
kur 

aš

Norman Angell, žymus An
glijos pacifistas ir rašytojas, 
šiuo tarpu lankosi Jungtinė
se Valstijose su maršrutu 
prieš karą. Jisai dalyvauja 

tarptautiniam prieškari
niam judėjime.

kad 
mūsų fašistuojantis elementas 
per būsimus Pild. Tarybos rin-1 
kimus mano griebtis visokių 
priemonių, kad tik pravedus 
Rastenį su jo chebra. Iš tų 
žmonių tikrai galima visko ti
kėtis. Jie jau dabar nori už
daryti burnas visiems tiems, 
kurie drįsta ’prieš juos žodį 
prasitarti.

Kaip jau visiems žinoma, 
niekas tokios šlykščios agita
cijos nevedė, kaip jų “Sargy
bos Bokštas,” “Vienybė”, 
“Dirva” ir “Sandara.” Reiš
kia, tas gerai. Jiems, mat, ga
lima. Bet kuomet Krukonis ir 
kiti SLA nariai parašė kon- 
tra-raštą ir paskelbė “Naujie
nose” ir “Keleivy”— tuomet 
“givalt”! Negerai! 
juos.

Ir štai. Krukonio valdyboj 
nereikia. Spaustuvininkui R. 
židžiūnui paskelbtas boikotas. 
Net Kubilius nusikraustė pas 
Kerdiejų. O juk pirma juodu 
buvo didžiausi priešai. Dabar 
matom Kerdiejus jau garbina 
Kubilių 
dievas! Ką jau ir sakyti! To
kios tų žmonių idėjos pigios ir 
nusistatymai menki.

Dar toliau. Po minėtu 
pasirašęs A. A b az orius, 
jo sūnus. Reikia gauti 
pašalpą. Kreipiasi pas 
raštininką St. Mockų, 
tuojau ir ima “velnių” 

rkam tas pasirašė už Bagočių 
pr kitus. Ir prie blankų kabi
nasi ir, žinoma, gali kitaip 
trukdyti, by tik tam žmogui 
atkeršinus. Tas žmogus neži
no nei ką daryti! Atšaukt savo 
parašą ar kaip čia vėl geru 
tapus jų akyse? — klausia 
žmogus kitų.

Tai ve mūsų sandariečių ir 
demokratiškumas!.. Kas bus, 
jei jie vieni atsisės SLA Cen
tre ! Ar nebus taip, kaip Da
mijonaičio laikais?

Nariams reikėtų rimtai" pa
galvoti ir vieningai laikytis. 
Neklausykim tokių “vadų”, 
kurie mus skirsto į rūšis: įsi
tikinimų ir nusistatymų sryty. 
Fraternal ė j sryty mes galim 
kartu dirbti: komunistas, so
cialistas, katalikas, sandarietis 
ir kiti. Tiems vadams, kurie 
demoralizuoja mūsų draugiš
kumo ryšį—pirmoj eilėj rūpį 
doleris—dievas.

Pafiksyt

Vienybėje.” Doleris,

raštu 
Sirgo 
ligos 
fin. 

O tas 
duoti,

Jonas

Apart šios vietos,. įdomu at
silankyti sekmadieniais ir Old 
South Meeting House Forum. 
Paskaitos čia būna kaip 3 :30. 
Įžanga veltui. Kaip aukščiau 
minėtoj, taip ir čia, apart pa
skaitos, būna 
dainų.

Sausio 5 d. 
C. Vladeck,
New Deal and the New 
gress.”

Sausio 12 d. kalbėjo 
E. Sokolsky, temoje:
Responsibilities of Labor.

ir muzikos bei

čia kalbėjo B. 
temoje:

Salė ir balkonai pilni 
d., nių. Publika parinktinė.—Vi- 

mi- dūrinė klasė. Darbininkų lie
tingas įvyks Old South Meet- simato. Tai ir gerai. Mes, sa-

ing House, kampas Washing- kyšiu, daugiau prieš karą nu-
ton ir Milk gat. Bostone. sistatę, daugiau tuo klausimu

! apsiskaitę. Gi šitie žmonės
I vien gatvine spauda minta.

Gen. Butleris kalbėjo pui-
i kiai. Karą griežtai pasmerkė 
ir įrodė, kad karas reikalin- 
gas tik kapitalistams. Ir visą 

, tai įrodė faktais. Jis nupasako- 
’ jo, kiek pereitas karas pa
gimdė kapitalistų, kaip šmu- 
geliuojami ginklai, kail Wall 
strytis “kidnepino” 4,000,000 
sveikiausių žmonių ir tt. ir tt.

Smarkiai kritikavo ir kvai
lą patriotizmą. Girdi, mes tik 
šaukiam: 
country!” 
mūs tos 
neatims.
naudojama kapitalistų reika- 

(larns. Norintieji karo kapita-

Soubostoniškiai visai atsi
palaidavę nuo Tarpt. Darbi
ninkų Apsigynimo (I.L.D.) 
Turėjome kuopą — pakriko. 
Pereitais metais turėjome iš 
A.L.D.L.D. kuopos komitetą ;| 
ne kiek veikė, dabar rodos jo
kio susirišimo nebeturime. Tai 
prastai. Reiktų nors prigel- 
bėti kuo nors.

Sekmadienį, sausio 19 d. 
kaip 11 vai. ryto, 5 Harrison 
Ave., įvyks praplėstas distrik
to komiteto susirinkimas, ku- 

I riame dalyvaus Anne Damon, 
National Secretary I.L.D.

Kas So. Bostoną atstovaus?
Aist.

“my country, my 
Bet, girdi, nieks iš 

kontrės neatėmė ir 
Amerikos vėliava

Išreiškimas Viešos Padėkos 
Žodžio

Mes reiškiame gilios padė
kos žodį Mrs. Mary Armul, 
Mrs. Alima Augustine, Mrs. 
Della Armul ir kitiems priete- 
liams, 
daryti 
naus 
proga

kurie padėjo mums pa- 
pasekmingą mūsų sū- 

Jono mokslo baigimo 
pramogėlę.

Didžerkių Šeima

IM

Laukiame Dovanu iš Kitu Miestu
Laisvės” Jubilėjiniam Bazarui

“The
Coli

Geo.
“The

Park teatre, pirmu kartu 
Bostone eina filmą, vardu 
“War ir a Racket.” Tai smar
kesnė filmą, negu “Vakarų 
fronte nieko naujo.” Čia paro
dyta visos karo baisenybės. 
Parodyta ginklų pramonė ir 
tie tūzai, kurie iš karo 
dojasi.

Publika šituo paveikiu 
domisi. Į teatrą negali 
grūsti. Iš to matyt, kad
nes, karo klausimas jaudina. 
Filmą šiurpi. Aš tikras, kad 
ją pamatęs—karu bjaurėsis
kiekvienas.

nau-

labai 
dasi- 
žmo-

Jonas.

Svarbūs Mitingai
Sausio 10 d. Bostono visos 

komunistų kuopos laikė bend
rą viešą susirinkimą, kuriame 
dalyvavo apie 300 narių ir 
simpatikų. Gaila, kad lietu
viai ne skaitlingai lanko to
kius mitingus. Sekantį sykį 
ne tik visi nariai turėtumėm 
dalyvauti, bet ir simpatikus 
užkviesti.

Platų ir įdomų raportą da
vė distrikto organizatorius 
draugas Phil Frankfeld. Pla
čiau apsistojo prie 26 d. sau-

Puikiai plaukia daiktais ir p'nigas dovanos “Lasvės” Jub'.leji- 
niam Bazarui. Bet veik visos dovanos ateina iš Brooklyuo ir 
artimos apielinkės. Laukiame dovanų iš tolimesnių miestų.

BAZARAS BUS TRIS DIENAS

Sausio—January 24, 25 ir 26
427

‘LAISVES” SVETAINĖJE
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 
dąlyvaukite bazare ir nusipirkite gerų 

daiktų už pigią kainą.

Kas vakaras šokiai. Įžanga 10
Visais vakarais grieš gera orkestrą

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

■■■■
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Puslapis Penktas LAISVI

A.LD.LD. REIKALAI
AIDED 4-to Apskričio 

Reikalai
Sekretoriaus Raportas ALDLD 

4 Apskričio Metiniam Suva
žiavime, Kuris Įvyko Gruo
džio 15 d., 1935, Darbinin
kų Svetainėje, 1322 Reeds- 
dale St., N. S. Pgh., Pa.

Draugės ir Draugai Delegatai!
Turiu prisipažinti, kad šiais 

metais aš negalėjau taip ge
rai veikti, mūsų mylimos 
draugijos labui, nes man su
sidėjo tam tikros aplinkybės, 
iš priežasties kurių aš negalė
jau atlikti tuos visus uždavi
nius, kuriuos mano manymu 
reikėjo atlikti. Pirmas, tai ne
dalyvavau ant 3 Apskričio Pil
dančio Komiteto posėdžių— 
vasario, kovo ir balandžio. Tas 
laikas buvo, mano supratimu, 
labai svarbus dėlto, kad po 
konferencijos reikėjo išpildy
ti tūli konferencijos tarimai,! 
kurių negalėjau atlikti. Antra, j 
kaip tik tuo laiku reikėjo kai 
kuriose vietose išduoti rapor
tas iš kongreso del bedarbių 
biliaus ir socialūs apdraudos, I 
kuris įvyko sausio 5-7 dieno-j 
mis, 1935 m., Washingtone.
Apskričio Pildančio Komiteto 

Sudėtis, Veikimas ir 
Permainos

Organiz. ir knygius P. J. 
Martinkus, išbuvęs 4 mėnesius J 
knygium, atsisakė—atsisakymo 
priežastis nežinoma, o penkto 
mėn. posėdyje atsisakė ir iš or
ganizatoriaus ir sykiu iš viso! 
lietuvių veikimo.

Iždininkas A. J. Kazlaus-l 
kas, dalyvavo ant visų komi-! 
teto posėdžių—išskyrus vieną.

Drg. J. Urbonas veikia su 
tarptautiniu komitetu prieš 
karą ir fašizmą. Vėliaus buvo ir; 
knygium. Knygium būdamas 
apie pusmetį knygų neparda-| 
vė, išskyrus ‘Priekalą’, 10 kopi-1 
jų kas mėnesį.

Drg. A. J. Sliekienė daly
vavo tik ant vieno posėdžio, 
vėliaus, kada nepasirodė per 
kelis mėnesius—nutarta pa
kviesti draugas A. žvirblis už
imti jos vietą.

Drg. J. Gasiunas dalyvavo 
ant kiekvieno komiteto posė
džio ir nuo komiteto buvo pa
skirtas dalyvauti Bedarbių ir 
Socialės Apdraudos biliaus ko
miteto posėdžiuose.

Drg. A. Simonaitis atsilan
kė į tris komiteto susirinki
mus, vėliaus nesilankė. Į jo 
vietą paskviestas drg. P. Ne-į 
vra.

Šiais metais komiteto nepas
tovumas sutrukdė darbą. Dar
bas nėjo ta vaga, kuria turėjo 
eiti. Priežastis to—tai nesu
tikimas tarpe vietos draugų,! 
žinoma, tas prasideda nuo 
mažmožių ir prieina prie to, 
kad nekuriu pasitraukia iš 
veikimo, o kartais net prade

da kenkti ir veikiantiems. 
Tokių nesutikimų mes turėtu
me saugotis, nes tas kenkia 
darbininkų idėjų plėtimui.

Parengimai
4 tautų koncertas, vasario 

mėnesį, kuriame ir Menkeliu- 
niutė dainavo, sprendžiant iš 
publikos, buvo labai vykęs, bet 
finansiniai, tai apskričiui da
vė nuostolių. Išmokėta K. 
Menkeliuniutei už kelionę 
$20, E. Norkiutci $5. Įplaukų 
buvo tik už parduotus tikie- 
tus, kuriuos draugai pardavė 
iš anksto, tai buvo $15.38. 
Reiškia, apskritys turi nuos
tolių $9.62.

Kovo 24 d. apskritys buvo 
surengęs vakarienę, kuri nu
sisekė gerai ir liko pelno 
13.63.

Balandžio mėnesį buvo su
rengta drg. Mažeikienei pra
kalbų maršrutas 4-to Apskri
čio ribose. Turėjo pasakyti 11 
prakalbų, kiek pasakė—neži
nau. Aukų gauta $2.10. 236 
kuopa prisiuntė padengimui 
lėšų $4; sykiu $6.10. Išlaidų 
pasidarė $9.70. Reiškia, aps
kritys pridėjo $3.60.

Drg. F. Abekas pasakė 8 
prakalbas Pittsburgho apie- 
linkėje. Aukų surinkta $14.82. 
Pas mus iki šiol nebuvo gerai 
rengiamos prakalbos, už tai ir 
prakalbos nebūna pasekmin
gos. Mums reikalinga naudo
ti naujas metodas—reikalinga 
gerai išgarsinti, kur tik pra
kalbos yra rengiamos, iš anks
to, kad žmonės žinotų. Drg. 
Abeko buvo labai svarbios 
prakalbos ir žmonių atėjo, ku
rie žinojo. Bet kur buvo ma
žiau garsinta, tai ten ir ma
žai kas buvo.

Buvo prisidėta prie vieno 
keturių tautų pikniko, kuris 
apskričiui davė pelno $11.01. 
Tokių piknikų buvo rengta ir 
daugiau, bet apskričio paskirti 
atstovai neveikė, tai ir nebuvo 
pasekmių.

Spalio 19 d. buvo sureng
tas balius “D. W.” naudai
Pasekmės prastos, publikos 
nebuvo atsilankę iš kitur,1 
nors buvo garsinta, tai davė 
nuostolių $1.30.

Kuopos ir Nariai
Kuopa. Miestas. Narių turėjo.

1934 
33—Soho, Pittsburgh, Pa. 23 
40—McKees Rocks, Pa. 14 
61—Monongahela, Pa. 7 
74—New Kensington, Pa. 19 
87—N. S., Pittsburgh, Pa. 39 

106—Ambridge, Pa. 
111—S. S. Pittsburgh, Pa. 
156—Carnegie, Pa. 
180—Wilmerding, Pa. 
236—Washington, Pa. 
102—Cuddy, Pa. (nauja)

tetas matydamas svarbų rei
kalą siuntė delegatus į du 
svarbius suvažiavimus. Pirmas 
tai į Harrisburg, kur įvyko 
konferencija visos Pennsylva- 
nija valstijos bedarbių biliaus 
ir socialės apdraudos reikalu 
del sustiprinimo kovos už mi
nėtą bilių.

Antras delegatas buvo siųs
tas į visuotiną Amerikos Lietu
vių Suvažiavimą, Celevelande. 
Abu suvažiavimai buvo labai 
svarbūs ir apskritys negalėjo 
atsilikti. Pasidarė ir lėšų net 
$16. Buvo atsikreipta į kuo
pas su prašymu, kad kuopos 
prisidėtų padengti tas lėšas, 
bet veltui. Nei viena kuopa 
neatsiliepė.

Įvairiais reikalais teko susi
rašinėti su kuopomis ir kito
mis įstaigomis. Išsiųsta 61 laiš
kas.

“D a r bininkų Kalendoriaus” 
1935, buvo partraukta 200 ko
pijų. Jo parduota per vi
sas kuopas 140 kopijų. Reiš
kia, liko 60 kop., pinigų už 
juos pasiųsta “Vilniai” $27. 
Apskritys dar yra skolingas už 
kalendorius $13.

“Laisvės” ir “Vilnies” va
juose 1934 metais buvo pasi
darbuota neblogiausia, nes 
apskritys gavo dovaną iš “Lai
svės” $37. Šie draugai dalyva
vo vajuje ir gavo nuo apskri
čio dovanas:

P. J. Martinkus $15; Alena 
Sliekienė—$3; J. Gasiunas— 
$3; J. Chuplis—$1.50; A. 
Norkienė—60c; P. Bernotas— 
50c,• J. Urbonas—50c ir A. 
Pipiras—50c.

Į šių metų vajų kuopos ir 
buvo kviestos, kad veiktų sy
kiu su apskričiu, bet nei vie
na kuopa neatsiliepė. Maty
ti, kad ir pasekmės bus pras
tos.

Iowa valstijos šalpos darbo būrelis darbininkų susirinkę 
svarsto streiko veikimą prieš bado algas. Iš sėdinčių: 
kairėje, R. J. McAnnally, Iowa Valstijos Darbo Fe
deracijos sekretorius; dešinėje, J. C. Lewis, tos pačios 

Federacijos prezidentas.

kalam $20.65. Bedarbių narių 
yra du.

236 kp. prakalbų surengė 
3, šiaip įvairių parengimų—4. 
Vienas narys išbrauktas. Lite
ratūros išplatinta lietuviškos 
ir angliškos vertės $12. Orga
ną skaito 7 nariai. Kuopos iž
de yra $12.81. Aukų surink
ta darbininkų reikalams $12. 
Vienas narys yra bedarbis.

Nutarimai
Nutarta paraginti kuopas, 

kad pasirūpintų ir dapildytų 
kuopas nariais iki 1934 metų 
skaičiaus, arba ir daugiaus. 
Po plačių diskusijų del ALD
LD vajaus, nutarta pavesti aps
kričio komitetui, kad išdirbtų 
planą ir atsikreiptų į kuopas 
tuo reikalu.

Nutarta siųsti delegatą aps
kričio ^vardu į suvažiavimą 
prieš karą ir fašizmą, kuris 
įvyks sausio 3, 4 ir 5 dienomis, 
Clevelande. Delegato kelionei 
nutarta duoti iš apskričio $10. 
Delegatu išrinkta A. žvirblis.

Nutarta surengti draugiš
kus susirinkimus del drg. Mi-

Įplaukų buvo per 1935 me
tus ” $160.97
Balansas nuo 1934 m. 22.65

Viso pinigų
Viso išmokėta

buvo $183.62
1935 m. 171.67

m. yra $11.
A. Pipiras, 

ALDLD 4 Apskričio Pro
tokolų ir Finansų Sekret.

Balansas 1936

Protokolas ALDLD 4-to
Apskr. Konferencijos

Penktadien., Sausio 17,1936

Pirm. A. Žvirblis, 
Sek r. A. Pipiras.

lis.
Su šiuom konferencija užsi

baigė.

KAM REIKIA ŽOLIŲ
Pupleiškių, Ramunėlių, Valierijonų, 
Pelūno, Šantmečių, Kadagių uogų, 
Lisninkų, čiobrelių, šalavijų, Našle
lių, Senėsų, Trukžolių, šaruoČio, Lie
pos žiedų, Dievinmečių, Gumbažoliu 
ir kitokių. Atsiųskit 35c, o gausit 
bile kokių žolių. Atsiųskit 10c, O 
gausit surašą žolių.

M. ZUKAITIS
SPENCERPORT, N. Y.

1

Darbininkų Mokykla

Praeita metinė konferenci
ja buvo nutarus remti mokyk
lą visais galimais būdais. Ap

skričio komitetas iš iždo au- 
I kavo $6, vasario 17 d. komi- 

’, teto posėdyje buvo nutarta 
išsiuntinėti kuopoms kvotą del 
mokyklos: 33 kp.—$2; 40 kp. 
|— $1; 61 kp.—$1; 74 kp.— 
$2; 87 kp. $3; 111 kp. $1; 
156 kp.—$1; 180 kp. $2 ir 
236 kp. $2. Sykiu $15. Bet 
į tą atsišaukimą kuopos visai 
nekreipė atydos ir nei viena 
kuopa tam tikslui neprisiuntė

S. Mauragienė ir A. Norkie
nė; 180 kuopos iš Wilmerding 
—J. Oria; 236 kuopos iš Wa
shington—P. Alska. Yra pri
siųsta 10 delegatų nuo 6-šių 
kuopų. Su komiteto, nariais 
randasi 15 su sprendžiamais 
balsais ir pora svečių, I 
riems nutarta suteikti pataria
mą balsą.

Seka komiteto raportai.
Org. S. Orda raportavo žo

džiu, trumpai. Raportas pri
imtas. Sekretorius 
skaitė rašytą,—raportas priim
tas ir nutarta paskelbt spaudoj, 
apleidžiant nekurias vietas. 
Kitų komiteto narių raportai 
buvo trumpi ir visi nutarta 
priimti.

Kuopų Raportai
33 kp. turėjo trejas prakal

bas, vieną pikniką. Naujų narių 
, vienas iš-

23 na- 
išplatinta

sau- 
Pa.; 
New

žaros sekančiose vietose: 
šio 11 d. Wilmerding, 
sausio 12 d. po pietų, 
Kensington, Pa.; vakare—So
ho prakalbas—sąryšio paren
gime, ir sausio 13 d., vakare, 
draugiškas pasikalbėjimas So
ho.

ku-| Pakeltas klausimas reikale 
jaunuolių organizavimo į ALD 
L Draugiją, po plačių disku
sijų įnešimas priimta, kad 
Centras turi išleisti lapelius 
plačiai nušviečiant organizaci

ja ri e jos, 
lapelius 1 

kuopoms 
lapeliai Į

raportą jos svarbą ir vertę
prigulėti. Išleistus
Centras išsiuntinėja 
ar apskričiams. Tie 
turi supažindinti jaunimą su
nuveiktais ALDLD darbais.

“šviesos” reikale plačiai! 
svarstyta. Paaiškėjo, kad “švie-‘ 
sa” yra leidžiama perretai—sy-,

16
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FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ve» 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui • ' esant 
ir padidirtu to
kio dydžjp, 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 BAIT Line. 

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

512

ALDIJ3 4 Apskričio kon
ferencija įvyko gruodžio 15 
d., 1935 m., Darbininkų sve
tainėje, 1322 Reedsdale St., 
N. S., Pittsburgh, Pa. Konfe-I__ ; ___ _ ____
renciją atidarė organizatorius | gavo 4, 3 persikėlė,

o , Dabar turi
Literatūros

Organą skaito apie ' būtų leidžiamas kas mėnuo ir

♦. 4>

---------------------------------------------------------------------------- -- -------------------I

Sergančių Vyry ir Motery
Chroniškos ir Staigios Ligos 1

kĮ Į tris menes)us, tai nepaten- gy(Įomos naujoviškais būdais 
kiną skaitytojų. J

4 Apskričio konferencija |
nutarė, kad žurnalas “šviesa”

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

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai- 1 
i po skausmo ir nesmagumo priežas- 
i čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos 
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

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

d. S. Orda. | braukta.
Perskaičius komiteto var-;rius. I 

došaukį, pasirodė, kad neda- mažai. _ ,_t
lyvauja konferencijoje J. Ur- pusė narių. Yra išrinkta agen-j parsiduotų po 10c egzemplio- 
bonas ir P. Naura. Drg. J. Ga-rtas organo užrašinėjimui, kuo-1 ris. (Draugų tūlas vietas “švie
sumas pranešė, kad drg. J. U)> 
bonas turėjo būti kitoj kon
ferencijoj.

Mandatų komisijon organi
zatorius paskyrė P. Alską ir 
J. Norkų. Sekė konferencijos 
prezidiumo rinkimas. Išrinkta 
pirmininku A. žvirblis, se.kr. 
—A. Pipiras. Skaitytas ir pri
imtas dienotvarkis, kuris susi
dėjo iš 12 punktų.

Seka protokolo skaitymas iš . čių 
pereitos metinės konferenci- įir 3— 
jos. Protokolas priimtas kaip darbavosi drg. ------
skaitytas. *

Mandatų komisija pranešė, rinko darbininkiškiem 
kad delegatai randasi nuo^am $4.75. Bedarbių 
sekančių kuopų : 33 kuopos iš; ypa 5. 
Soho, Pittsburg—M. Dam- 
bauskas ir M. Budnikas; 40 
kuopos iš McKees Rocks—J. 
Mažeika; 74 kuopos iš New 
Kensington—S. Mar tinkus;
87 kuopos iš N. S., Pittsburgh, 
—J. Norkus, S. Jablonskienė,

sos” reikale praleidžiame, nes 
tas jau buvo aiškinta Cent. K. 
laiškuos. Taipgi jokiu būdu 
negalima išleisti “šviesą” kas 
mėnuo ir parduoti po 10 cen
tų, nes centrui kiekvieno nu
merio išleidimas daugiau 
sieina negu du kartus i 
Jeigu reikėtų leisti kas 
nuo, tai nariai būtų priversti 
mokėti tada bent $3 į metus 
duoklių ir tai vargiai būtų ga
lima išleisti knygas ir “Švie-

! pa turėjo įplaukų $48.75; iš
laidų $47.20. Ižde yra $1.55.
Aukų surinko darbininkiškiem 
reikalam $6.25.

40 k p. prakalbų neturėjo, 
! paskaitų neturėjo ir kitokių 
! parengimų neturėjo. Vienas
naujas narys gauta. Daug na
rių bedarbių, ne visi gali 
duokles užsimokėti. Literatū
ros išplatinta apie 20 knygu-

9 nariai skaito “Laisvę” 
Vilnį”. Vajaus laike

J. Mažeika. Iž- lsą”. Jau dabar centras vos ga- 
de kuopa turi $1. Aukų su-jlą su galu suduria leidžiant 

reika-! kartą į tris mėnesius. Kodėl, 
narių kaip kur platiname po 10 cen

tų, tai draugams buvo aiški
nama laiškais, kad tikslas—

i at- 
tiek.
me-

1935 
24 
18
1() I nei vieną centą. Į tokį gyvą ir 
17 būtiną reikalą nekreipta aty- 
37 dos, tai labai negerai. Bet kad 

o dar ir dabar draugai kuopo- 
i se sukrustų ir sukeltų po skir
tą sumą, tai yra labai maža 
kvota, tai labai daug pagel
bėtų darbininkų judėjimui. 
Daug galima būtų pasakyti, 
kokią naudą suteikia darbinin
kų mokykla judėjimui, bet

8
o

19
14
8

’H*

146 156
metais tu-156 kuopa 1934 

rėjo 5 narius, o už 
nemokėjo. Labai gaila, kad 
draugai iš minėtos kuopos la
bai apsileido—nustojo veikę.

Delegatai
Apskričio pildomasis komi

1935 visai jūs, draugai, tą turite suprasti

PIRMAS TRIMITO CHORO
Koncertas ir Šokiai

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

ŠEŠTADIENĮ, 18 SAUSIO, 1936

Darbininkų Centro Salėje
723-5th Avė., Įėjimas iš 23rd St., Brooklyn, N. Y.

Šokiai prasidės 7-tą vai. Programa 9-tą vai. vakare.

GRIEŠ LEON SEPUTAS ORCHESTRA

PROGRAMO PILDYME DALYVAUS:
1. Trimito Choras, vadovystėje H. Mantuškaitės.
2. Max Žižūnas, smuiko solo.
3. Geo. Klimas, lyriškas tenoras.
4. Stella Račka ir Felix Lepinsky, duetas.
5. Henry Schnevich, Baritone
6. Sir Medum ir Madam Felicia, in their waltz.
7. Sietyno Choras iš Newarko vadovybėje B. Šalinaitės.
8. Accordian solo ir kiti.

Hat Check 35 cents. KVIEČIA RENGĖJAI.

ir patys.
“Daily Workerio” Vajus

“D.W.” vajuje dalyvavo di
džiuma 4 Apskričio kuopų, 
štai kiek kuri kuopa sukėlė: 
180 k., Wilmerding, Pa. $15

87 k., N. S., Pittsburgh $6
74 k., New Kensington $5.95
33 k., Soho, Pittsburgh $5
61 k., Monongahela, Pa. $3 

236 k., Washington, Pa. $2
40 k., McKees Rocks $1.50

Viso $38.45
Įvairiems darbininkiškiems 

reikalams išaukota per aps
kričio komitetą $5.

236 kuopos draugai dau
giausia parėmė apskritį su 
aukomis, kurių jie prisiuntė 
net $8. Kad ir kitų kuopų 
draugai būtų taip atsiliepę, 
tai apskričio komitetas būtų 
galėjęs daug daugiau atlikti 
gerų darbų klasių kovos lauke.

8-nios kuopos sumokėjo me
tinių duoklių j apskritį, 1934 
metais už 137 narius—$6.85. 
Už 1935 metus “Darbininkų 
Kalendoriui” surinkta $29.25. 
“Vilniai” pasiųsta $27. Reiš
kia apskrityje yra dar $2.25. |

Tai ponas Howard C. Hop- 
son, prez. Associated Gas 
and Electric kompanijos, 
kaltinamas nemokėjime fe- 
deralei valdžiai kompani
jos taksų. Valdžia traukia 

kompaniją teisman ant 
$48,511,000.

61 k p. turėjo vienas prakal
bas, kitokių parengimų netu- I pasiekti daugiau darbininkų, 

ir tokis platinimas centrui ne
ša nuostolius.—“L”. Red.).

Priimta dvi rezoliucijos, 
viena užgirianti Lietuvos pre
zidentų pareiškimą—ji nutar
ta pasiųsti Lietuvos preziden
tui ir ambasadai į Washing
ton^; antra rezoliucija užgi
nant vienybę Lietuvių Dar
bininkų Draugijos su ALDL 
Draugija.

Naujas Apskričio komitetas 
išrinktas 1936 metams iš se
kančių draugų: S. Orda, A. 
Pipiras, J. Kazlauskas, J. Ma
žeika, J. Urbonas ir A. žvirb-

reikalam 
be darbo, 
turėjo 3, 
neturėjo.

rėjo. Gavo 3 naujus narius. 
Literatūros išplatinta 40 egz. 
—vertės $3. 3 nariai skaito 
“Laisvę” 1—“Vilnį” . Kuopa 
ižde turi $4.84. Aukų surink
ta darbininkiškiem 
$3.42. 4 nariai yra

74 kp. prakalbų 
kitokių parengimų
3 nariai išbraukta, vienas gau
ta naujas. Literatūros išplatin
ta 65 egz., vertės $12.50. Apie 
13 narių skaito organą. Kuo
pos ižde yra $2.38. Aukų su
rinkta darbininkiškiem reika
lam $11.61.

87 kp. prakalbų surengė 3, 
šiaip įvairių parengimų—5. 
Naujų narių gauta 5, senų iš- 
sibraukė—9, persikėlė vienas. 
Literatūros išplatinta mažai. 
Organą skaito apie 20 narių. 
Kuopos ižde yra $8 su centais. 
Bedarbių narių yra 10.

180 kp. prakalbų turėjo 2, 
šiaip, įvairių parengimų—3. 
Du nauju nariu gauta. Litera
tūros parduota už $7.50. Ge
riausia parsiduoda po 5 ir 10 
centų brošiūros. Organą skai
to 4 nariai. Gauta 3 nauji 
skaitytojai “Laisvei” ir prižiū
rimi seni, kad atsinaujintų.

Kuopos ižde yra $16. Aukų 
surinkta darbininkiškiem rei-

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 25 c
KIRPIMAS “ w

SKUTIMAS J
Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujet Sts.

Patamavima#

t

FLATBUSH OFISAS ..
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NEDĖL1OMIS
Nuo 10 iki 12 vai. »iš ryto

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

W1LL1AMSBURGHE,
252 Berry St., Brooklyn, N

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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



Puslapis Šeštas LAISVI Penktadien,, Sausio 17,193G

Darbo Žmonių Vado 
Kalba

rios yra išraiška ir atspin
dys mūsų buvusio atsiliki
mo. Ūkiškųjų vadovų ir in
žinierių dalies konservatiz
mas, kurie griebstosi už at-

PITTSBURGHO IR APIEUNKES ŽINIOS

Vakar (22.XI. 35 m.) pa
skelbta draugo Stalino kal
ba pirmajame visasąjungi
niame stachanoviečių pasi
tarime, pagarsino naują so
cializmo statybos etapą. To
ji kalba—laimėjusio prole- 

* tariato manifestas, prole
tariato, kuris suderina ver
dančią jaunystės energiją 

, su minties subrendimu ir su 
plačiausių perspektyvų to
liu. Tarsi milžiniškas švy
turys pakeltas virš galvų 
ir pasidarė aiškiai matomos 
priežastys, iššaukusios sta
chanoviečių judėjimą, ke
liai kuriais jis eis, kliūtys 
stovinčios tame kelyj, ir ga
lutiniai tikslai, kuriuos mes 
sulaužę visas kliūtis pasiek
sime.

Su išsemiamu pilnumi 
draugas Stalinas parode 
milžinišką stachanoviečh 
judėjimo reikšmę. Jis, šitai 
judėjimas:

“Laužo senas technines 
normas, kaip nepakanka
mas, visoje eilėje atsitiki
mų perviršija pirmyn nu
žengusių kapitalistinių ša
lių gahiybos našumą ir, to
kiu būdu, suteikia praktinę 
galimybę toliau stiprint 
mūsų "šalyj socializmą, gali
mybę 'paverst mūsų šalį į 
labiausiai pasiturinčią šalį

...Jis paruošia dirvą pe
rėjimui nuo socializmo prie 
komunizmo.

.. .Jame glūdi būsime 
kultūrįnio-techninio darbi
ninkų • klesos pakilimo grū
dai.

...Jis atskleidžia mums 
tą kebą, kuriuo einant tik 
ir _ galima pasiekt tuos 
aukštus darbo našumo ro
diklius, kurie būtini perėji
mui nuo socializmo prie ko
munizmo ir panaikinimui 
priešingumų tarp protink 
darbo ir fizinio darbo.

Reikia tik įsiskaityt į ši
tuos draugo Stalino puikiai 
suformuluotus ir i rodytus 
apibūdinimus, kad pasida
rytų aiškia ir neabejotina, 
jog stachanoviečių judėji
mas įeis į mūsų socialisti
nės statybos istoriją, kaip 
vienu iš garbingiausiųjų 
jos puslapių.” Aleksiejaus 
Stachanovo plaktuko kirtis 
1935 m. rugpjūčio 31 naktį 
liko šio puslapio pradžia, 
naujo periodo pradžia. O 
idėja, pagimdžiusi stacha
noviečių judėjimą, idėja, 
pakėlusi Stachanovo ir jo 
pasekėjų mintis ir ranką, 
kad duot gamybos rekor
dus, šita idėja turi daug 
ankstyvesnę data: 1935 me
tų gegužės 4 dieną, šita 
idėja buvo įkūnyta partijos 
ir liaudies vado obalsyj: iš- 
naudot techniką iki galo. 
Šitos idėjos kibirkštys pasi
pylė po neaprebiamus so
cializmo tėvynės plotus ir, 
priešakinių proletarų darbo 
entuziazmu pučiamos susi
liejo į galinga stachanovie- 
čiu judėjimo liepsną.

Taip dar kartą pasiteisi
no Markso ir Engelso sva
jonė apie tuos stebuklingus 
laikus, kuomet idėjos at
spės ir nubrieš gyvenimo 
pigą, istorinio proceso eiga. 
-Kuomet Engelsas rašė 

4Anti- Diuringą” ir galvo
jo apie idėjų rolę istorijoj, 
jis savo teziuose užrašė, 
<ad per visus tūkstančius 
lietu žmonės visuomet pa
niekdavo kažka kitą, negu 
;ai, ko jie geidė, o daugu- 
noj atsitikimų netgi visai

priešingą. Ir tik tolimoj atei
tyj, svajojo Engelsas, gali
ma bus šią tvarką pastatyt 
nuo galvos ant kojų, žmo
nės galės iš anksto žinot, 
kad reikia keist san tikins 
ir panorėt šito pakeitimo 
pirma, negu jis bus jiems 
primestas prieš jų sąmonę 
r valia? v

Šitas stebuklingas laikas 
įtėjo, ir ryškius to į rūdy
nus mes matom paskutinių 
netų bėgyj. Staline įkūny
tas, Sovietų liaudies išmin
tingumas iš anksto nurodo 
įuo vieno etapo iki kito so
cialistinės statybos kelius ir 
lageidaujamus rezultatus; 
Stalino ateities numatymą 
<as kart patvirtina gyveni- 

'.nas, praktika, realybė. Re
alybėj įsikūnijo Stalino ide- 
a apie mūsų pramones re
konstrukciją ir pirmos rū- 
ies technikos sukūrimą, 
•ealybe virto kolchozinės 
tvarkos pergalė. Realybe 
virto ir virsta idėja: bolše
vikai privalo išmokt tech
nikos. Iš šitų realybių gi
mė stachanoviečiai ir sta
chanoviečių judėjimas. Nes 
stachanoviečiai “tai—žmo
nės, pilnai išmokę savo dar
bo technikos ir mokantieji 
išspaust iš technikos mak- 
ūmum to, ką galima iš jos

gyvenusias normas, yra vie
na iš svarbiausiųjų kliūčių 
mūsų judėjimo pirmyn kely
je. Ir negalima manyt, kad 
šita kliūtis maža, buk šis 
konservatizmas išsisklaidys, 
pats savaime išnyks..

Suprantama, šiame atsiti
kime aiškinimo metodas bus 
pirmas ir pamatinis meto
das kovoj su konservatiz
mu. Bet giliai būtų klaidin
ga iš anksto atsisakyt pa
vartot represijas, priemo
nes, kad paveikt į konserva
torius. Draugas Stalinas 
savo kalboj davė ryškų pa
vyzdį, kaip toks reikalas at
sirado gelžkelių susisieki
me, kur užsipyrėliai kon
servatoriai nepanorėjo be 
kovos persiskirt neva tai su 
žemų maksimalinių greičių 
(13-14 kilometrų į valandą) 
mokslinėmis teorijomis. Ką 
reikėjo šiuo atvejų daryt? 
“Suprantama,— sako drau
gas Stalinas,—kad mums 
prisėjo suduot tiems gerbia
miems žmonėms truputį į 
dantis ir mandagiai juos 
palydėt iš NKPS (kelių susi
siekimo Liaudies Komisa
riato) cent valinio aparato 
(aplodismentai). Ir kas? 
mes dabar jau turime ko
mercinį greitį 18-19 kilo
metrų į valandą”.

išspaust.” Paspartint garvežių, var-
Realybe virsta idėja—pa- greičius, paspartint 

siturinčio gyvenimo obalsis. pemPus ir padidint anglies 
Ir pačiu “stachanoviečių ju-j gamybą, mašinų, audinių, 
dėjimo pamatu visų pir- apavo. gamybą, paspartint 
miausiai buvo iš pamatų socializmo ėjimą—-štai sta- 
oagerėjus materialinė dar-i cįan°yiečių judėjimo visų 

Gyvent, išdavinių uždavinys. Iš- 
pasidarė geriau.; spaust viską iki galo iš 

links- Technikos—po šia vėliava, 
j iš šio taškaregio išeidamas

Iš kur gi šitas augantis,!!<!e}<v!enas . /adovas, 
goresnysis, linksmesnis gy-j le <vl?nas mzimerius . turi 
venimas? Iš kur bolševiku į lin^ V1SV_S mechanizmų 
idėjų ir obalsių—Stalino1 ^a1mybos Pajėgumus, visus 
idėjų ir obalsių stebuklada- į an styvesnius jų įsnaudoji- 
rystė, kurie nuolat stiprina ,m®P^anus ir normas. Šitas 
šalies galybę, nuolat artinai^3, m£as Judėjimas atsiliep- 
mus prie galutinų komunis- ^an?as ' ^laa?? Stalino kal
tinio judėjimo tikslu? Ge.Ibą jau piasidejo . Daugelis 
ninas, Markso ir Engelso ĮmoniLb pasiremdamos nau- 
knygos “šventoji šeima” TV ^skaithavimu, ku- 
konspekte, ypatingai pabrė- V js^auke stachanoviečių 
ze sitos knygos autorių zo- į 
džius: “idėja” visuomet pa
ti sau gėda padarydavo, 
kai tik ji atitoldavo nuo “in
tereso”. Ir toliau: ____ ,
su istorinio veikimo pagris
ti numu augs ir masės turis 
kuri tą veiksmą padarė” 
Stalino idėjos turi i___

Kviečiama Prisiųsti Atstovus 
Draugijų Sąryšio Posėdin
Sekmadienį, sausio 19, Li

berty svetainėj. 1322 Reeds- 
dale St., N. S., įvyksta Pitts
burgh© ir Apielinkės Lietuvių 
Draugijų Komiteto posėdis. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Tos draugijos, kurios dar 
neprisidėję prie Sąryšio, kvie
čiamos prisiųsti delegatus. 
New Kensingtono ir Wilmer
ding© bendro veikimo komite
tai taipgi turėtų prisiųsti savo 
atstovus. Bent vienas atstovas 
turėtų dalyvauti ir nuo Wash
ington© lietuvių draugijų.

Draugijų Sąryšis veikia 
smarkiai. Jisai turėjo vieną 
didelį masinį mitingą Lietuvos 
nepriklausomybės gynimo 
klausimu. Taipgi turėjo du 
parengimus. Įvairių sriovių 
kalbėtojai juose kalbėjo. Da
bar rengiamasi dalyvauti Lie
tuvos nepriklausomybės dienos 
minėjime. Taipgi daug ir ki
tų reikalų stovi. Todėl labai 
naudinga turėti skaitlingus 
Sąryšio susirinkimus.

Sąryšio Koncertas ir 
Prakalbos

Sausio 12, L.M.D. svetainėj, 
Draugijų Sąryšis turėjo kon
certą su prakalbomis. Kon- 
cėntą pildė Lietuvių Jaunuolių 
Kliubas iš N. S. Choras, or
kestrą ir pavieniai artistai 
gražiai pasirodė.

Kalbėjo R. Mizara, J. Bal
trušaitis ir D. Lekavičius apie 
karo ir fašizmo pavojų. Taip
gi žymėjo, kad Clevelando kon
gresas prieš karą ir fašizmą 
buvo labai sėkmingas ir su
losią svarbią rolę. Kvietė vi

sus bendrai darbuotis prieš ka
rą ir fašizmą, vienyti prieška
rines ir priešfašistines spėkas.

Sėkmingi Parengimai
North Sides lietuvių katali

kiškų merginų kliubas vadina
mas Phi-Sigma Sorority sausio 
10, Liberty svetainėj turėjo la
bai sėkmingą šokį. Jaunimo 
dalyvavo virš 300. Visi gėrė
josi svetainės erdvingumu ir 
gražumu. Mūsų jaunuolių 
kliubo narių nemažai dalyva
vo. Kreditas mergaitėms už 
tokį gražų darbą.

ALDLD 87 kp. Chop Suey 
vakarienė sausio 11, toj pat 
vietoj, taipgi sėkmingai praė
jo. Draugės moterys daugiau
sia darbavosi. Garbė joms.

Lenino Minėjimas
Lenino mirties sukaktuvių 

minėjimas bus ketvirtadienį, 
sausio 23, Schenley High 
School, Center ir Bigelow, Pitt
sburgh, Pa.

Pradžia 8 vai. vakare.
Kalbės: Clarence Hathaway, 

“Daily Workerio” redaktorius, 
pasižymėjęs darbininkų veikė
jas. Taipgi ir kiti kalbėtojai. 
Gera muzikalė programa. Svar
bu kiekvienam didžiojo darbi
ninkų vado, Lenino, mirties mi
nėjimo mitinge dalyvauti. Da
lyvaudami, plačiau susipažinsi
me su Lenino mokinimu ir dar
bais ir sykiu pagerbsime jį, 
kaipo mūsų visų mokytoją. To
dėl Komunistų Partijos Penkto 
Distrikto Lietuvių Biuras kvie
čia visus dalyvauti, kad dau
giau pasimokinus iš Lenino dar
bų, daugiau veikti naudai vi
sos darbininkų klasės.

Rep.

Waterbury, Conn. Hillside, N. J.
bininku 
draugai

padėtis.

miau.”
pasidarė

i iššaukė stachanoviečių 
! judėjimas, atsisako nuo žy
mios dalies papildomųjų 
varstotų, garvežių, naujos 
kapitalinės statybos, duoda 

Kartu pasižadėjimus su[ senomis 
fabrikų mašinomis pagrei- 
tint gamybos programų iš
pildymą, išpildyt antrą 

tebūk- Penkmetinę į keturius me- 
lingos jėgos todėl, kad jos| USt Toks jau pirmose die- 
išreiškia gyvybinius, tikruo-inos^ buvo atsakymas; drau- 
sius liaudies interesus, tik-|^° Stalino kalbą, atsakymas 
ruosius darbo žmonijos dau- darbu, realizuojant, įgyven- 
gumos interesus. Todėl ši- žinant Stalino idėją gyven.i- 
tos idėjos ir prieina prie,1716, 
milionų žmonių sąmonės ir Draugo Stalino kalba— 
jausmu. Todėl iš metu, mė-1 tai nauja didžiulė veikimo 
nuo iš mėnesio auga “ma
sės turis”, kurios gyvvbiniu 
tikslu virto Stalino tikslas, 
komunizmo tikslas.

Draugo Stalino kalba bu

programa visai partijai, vi
sai darbininkų klasei. Sta
linas pasakė, kad ‘‘stacha
noviečių šiandien dar maža, 
bet kas gali abejot, kad ryt

Pereitais metais kuopa susimo- 
kino veikalą “Moterims Neiš- 
simeluosi,“ kuris buvo suvai
dintas 4 vietose, šiemet taipgi 
mokinamas! puiki drama. 
Kuopa darbuojasi ne tik ap- 
švietoje, kultūroje, bet ir me
no srityje ir turi neblogas pa
sekmes.

Valdyba sekantiems me
tams išrinkta iš sekančių : or
ganizatorius K. Noraitis, proto- 
kol. rašt. K. Jankauskas, fi
nansų—A. Žalys, ižd. P. Ro-

maška, knygius—V. Makutaity- 
tė, korespondentu Ig. Urbonas. 
Nors kuopa smarkiai darbuo
jasi, bet galima būtų dar pa
gerinti veikimas, padauginti 
narių skaičių. Ypatingai šia
me, 20 m. draugijos jubilėju- 
je reikėtų suglausti visas jė- 

| gas, pamiršti menkus ypatiš- 
kumus ir visiems ir visoms 
darbuotis sutartinai ir nuo
širdžiai, o pasekmės bus džiu
ginančios.

Koresp.

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 pairusius 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.

NAUJOJE VIETOJE -^a

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

vo pašvęsta stachanoviečių 
judėjimo šaknų, galimybių 
analizui ir, sąryšyje su tuo 
prieš visa partiją ir visą ša
lį kylančių uždavinių anali
zui.

Pirmutinis s varbiausias, 
visą apimantis uždavinis— 
pašalint visas kliūtis, pert
varas, skerspaines. stovin
čias stachanoviečių judėji
mo kelyje.

Didžiausia kliūtimi sto
vėjo ir dar stovi senos te
chninės normos, kurios jau

jų 10 kartų padaugės? Kas 
gali abejot tuo, kad stacha
noviečių judėjimas, išsivys
tęs visu savo platumu, 
apims visas sritis ir visus 
mūsų šalies rajonus ir paro
dys naujų laimėjimų ste
buklus?” Abejonės tame 
nėra ir būti negali. Nes 
Stalino pastatyti uždaviniai 
virsta visai partijai geleži
niu įstatvmu. Nes pagim
dyti nauji žmonės ir Stali
no gadynė juos kas dien 
p-imdo. Nes komunizmo

Waterbury yra labai gera 
dirva plėstis fašizmui, nes 
darbininkai nėra pakankamai 
organizuoti. Kunigas Coughlin 
per savo radio “spyčius” apgau
dinėja ir jam labai sekasi. Sau
sio 5 d., nedėlioj, turėjo suren
gęs “Union for Social Justice” 
komitetas prakalbas Eagle 
draugystės svetainėj. žmonių 
prisirinko apie 700. Po prakal
bų diskusuoti bei klausimų sta
tyti niekam neleido, tik išrin
ko pastovų komitetą, kad plėsti 
organizaciją. Mat, kunigas 
Coughlin dėl Waterburio turi 
nustatęs kvotą 10,000 narių. 
Bet kas mane nustebino, tai kad 
pamačiau spaudoj, kad į komi
tetą yra įėjęs Dažytojų Unijos 
organizatorius John McGurk, 
kuris save statė progresyviu, o 
dabar išrinktas vice-prezidentu 
fašistinės organizacijos. Mat, 
tas žmogus paprastai, kaip kad 
ir visi fašistai, svaido demago
giškomis frazėmis, by tik už
dengti savo fašistinį veidą.

Kad tam fašistų tikslui už
bėgt už akių, tai Komunistų 
Partijos sekcija jau turi paga
minus priesfašistinius lapelius, 
kurie bus paskleisti tose apie- 
linkėse, kuriose yra bandoma 
fašistinės unijos skyriai orga
nizuoti.

Darbininkiškos org. rengiasi 
prie Lenino mirties paminėjimo 
sausio 26, nedėldienio vakare, 
Rusų svetainėj, 184 Cherry St. 
Kalbėtoja, kuri kalbės, ne tik 
waterburiečiams bei Connecti
cut valstijoj yra plačiai žinoma, 
bet ir po visą Ameriką. Ji yra 
žinoma, kaipo nenuilstanti ko
votoja už darbininkų reikalus, 
kuri ir dabar ką tik yra sugrį
žus iš Kalifornijos kalėjimo, 
tai yra Motina Bloor. Nepaiso 
ji nei savo senų metų, bet dar
buojasi labui -darbininkų klasės.

Dzūko Vaikas.

Šią koloniją pagal skaičių 
lietuvių gyventojų, galima pri- 
skaityti prie veiklesniųjų, čion 
randasi keletas darbininkiškų 
organizacijų, randasi stipri 
bedarbių organizacija, kurioje 
ir lietuviai ima aktyvų daly- 
vumą. Bėda tik tame, kad ko
respondentai patingėdavo ap
rašyti spaudoje nuveiktus dar- 

i bus.
ALDLD 200 kp. laikė me

tinį susirinkimą drg. Jankaus
ko kambariuose, 11 d. sausio, 
šių m. Susirinkimas buvo 
skaitlingas. Beveik visi nariai 
dalyvavo, išskyrus 1. Iš komi
teto raportų pasirodė, kad 
kuopa pereitais metais yra 
pasidarbavusi nemažai darbi
ninkiškoje dirvoje. Pabaigoje 
pereitų metų turėjo du pa
rengimu, kurie buvo pasek
mingi; nuo vieno liko 10 dol. 
pelno, nuo antrojo—virš 16 
dol. Prie pastarojo pasekmin- 
gumo prisidėjo mūs darbščioji 
drg. O. Žalienė ir V. Maku- 
taitytė, paaukojusios gražias 
paduškaites, kurios buvo leis
tos išlaimėjimui ir atnešė pel
no $7.50.

Kuopa aukoja darbininkiš
kiems reikalams, kiek tik. iš
gali. Priklauso prie Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo, 
kuriam užsimoka $5, yra pa
aukojusi Lietuvos politiniams 
kaliniams, “Daily Workeriui” 
sukėlė II Apskričio paskirtą 
kvotą $3, $2 paaukojo Ka
nados “Darbininkų žodžiui“ 
ir nutarė nusipirkti “Laisvės” 
jubilėjaus certifikatą už $^5.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRTN8IT
417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisves” Name) 

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI .

HUDSON COAL
Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos 

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

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

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

Saukite Stove Klauskite
INgersolI 2-6761 Įęut 1 VJ BEN DUBIN

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir

neatatinka pakilusiam So- idėjos, Stalino idėjos valdo 
vietų darbininkų ir darbi- mūsų šalį ir valdys visą pa- 
ninkių kultūros lygiui, ir ku- šaulį.

(“Pravda” No. 322. 1935 m. 
lapkričio 23 d.)

Iš rusų kalbos verte
Juraitis.

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.

ll.u dili

r
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Whiskey A Bltnd 
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License L-1370

Tat

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

Tel. Stagg 2-2996.

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.



Puslapis SeptintoPenktadien., Sausio 17,1936 LAISVI
i HILLSIDE, N. J.

MAVRIKI SLIEPNEV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

TĖVO PATARIMAS
(Tąsa)

Greitai aš pradėjau skrajoti vienas. 
Tai buvo labai baisus skrajojimas. Skra
jodavau kokių 10 metrų augštumoje, pa
darydavau kelis lankus, paskui sulaiky
davau motorą ir nusileisdavau ant že
mės. Tokia buvo mokinimo metodą. Už
baigiau mokyklą beskrajodamas ant sun
kaus orlaivio “Albatroso” tipo ir tapau 
vairuotoju. Orlaivininkas Mavriki Sliep- 
nev! Man atrodė, kad aš pasiekiau aug- 
ščiausį laipsnį pakilimo.

Tuom laiku šalyje pradėjo siausti re
voliucinės audros. Tai buvo vasario mė
nuo 1917 metų. Iškilo raudonos vėliavos 
Leningrade, tada vadinome Petrograde. 
Caro valdžią nuvertė. Traukiniai su ka
reiviais generolo Mikalojaus “Judovičio” 
Ivanovo, kurie iš karo fronto važiavo į 
Petrogradą užsmaugti revoliuciją, kely
je buvo sulaikyti sukilusių kareivių ir 
liaudies, išardant gelžkelių bėgius. Ca
ras Nikalojus Antras “iš dieVo valios” 
atsisakė nuo sosto. Valstiečio sūnus 
Mavriki Sliepnev pasigėrėdamas prisika
bino raudoną kaspiną ir iš “blagorodija” 
pavirto į “poną oficierių.” Prastai tais 
laikais supratau tą, kas įvyko su caro 
nuvertimu. Tiesa, man teko padaryti 
nemažai pranešimų kareivių susirinki
muose apie naują valdžią, bet tie prane
šimai, kaip dabar suprantu, buvo labai 
teoriniai silpni. Vienok, to nepaisant, aš 
labai karštai aiškinau tą, kas yra valsty
bė, kokia jos forma, kaip valstybės gali 
apsieiti be carų, tvarkomos pačios liau
dies.

Leningradas kunkuliavo revoliucijos 
katile. Karo frontas įro, diena iš dienos 
milioninės armijos vis daugiau nenore- ' 
jo kariauti. Mes, Gatčinos orlaivininkai, 
tuom laiku stengėmės! atsitverti save 
nuo to armijos įrimo padidintu lavinimo
si darbu, padidintu siekimu patirti or
laivininkystės slaptybes. Bolševistinė 
Spalių revoliucija mane užklupo Gatčino
je. Pulkininkas Boreiko, mokyklos ve
dėjas, įtikinėjo mus tame, kad Rusija žu
vo ir kad reikia "bėgti.* Kur bėgti? Bo
reiko žinojo tik vieną: reikia bėgti toliau 
nuo Leningrado—į rytus, kur rinkosi 
kontr-revoliucinės čechoslovakų armijos 
dalys, ištikimi buržuazijai pulkai ir ofi- 
cieriai, arba į Dono sritį, kur prieš So
vietus ruošėsi išstoti kontr-revoliuciniai 
Dono kazokų pulkai. Boreiko žinojo, ką 
jam reikia daryti. Bet Mavriki Sliep
nev—nežinojo. Mavriki Sliepnev savyje 
turėjo pasidalinimą: oficieriaus laipsnis 
traukė pas oficierius, į Dono sritį, į ry
tus—pas čechoslovakus; bet Sliepnevo 
valstietiškas kraujas negalėjo būti neut
ralus linkui darbininkų revoliucijos 
griausmų, linkui raudonos vėliavos. Ir 
oficierius Mavriki Sliepnev išvažiavo pas 
savo tėvą pasitarti.

—Eh, tu oficieriau,—tarė man tėvas, 
—geriau tu būtum pasilikęs paprastas 
raštinės darbininkas.

Motina sunkiai dūsavo, mąstydama 
apie mano likimą. Visa šeimyna su nu
siminimu žiūrėjo į mane. Tėvas tarė:

—Štai ką, Mavrik, ištikro tai tavo rei
kalas, tu jau esi suaugęs žmogus. Bet 
mano patarimas tokis: Dabar Petrogra-

de yra liaudies valdžia, valstiečių, mūsų 
valdžia. Pasitraukti tau nuo tos val
džios nereikia, netinka. Laikykis, Mav- 
rik, Sovietų valdžios pusėje. Taip dary
damas teisingai pasielgsi.

—Gerai, tėvai,—tariau jam.—Bus taip, 
kaip tu sakai.

Pasilikau Gatčinoje kartu su dvylika 
dar tokių pat oficierių, kaip ir aš iš ka
ro fronto kareivių. Mes jau nebuvome 
oficieriais. Oficierių antpetys jau neda
bino mūsų karo mundieras. Mes buvo
me paprastais ginkluotais sargais, kurie 
saugojome orlaivius ir mokyklos turtą.

Vieną iš šaltų gruodžio naktų į Gatči- 
ną atjojo jūreivių būrys. Mes buvome 
nustebinti pamatę taip keistą raitariją. 
Jūreivių vadas prijojo prie mūsų sargo 
ir užklausė:

—Kas čionai yra ir ką čia daro?
Sargas jam atsakė:
—Saugo jame orlaivius ir mokyklos 

turtą.
—O nuo ko?
—Nuo visų.
Su kariniais sargais revoliucijos laiku 

negalima buvo ilgai kalbėtis. Sargai 
daugiau šaudė, negu kalbėdavo, į viršų 
nubauginimui, arba tiesiai į žmogų, jei
gu jie nors kiek tam turėjo pasiteisini
mo. Todėl jūreivių vadas ilgai nesikal
bėjo, o griežtai įsakė jam, kad rytoj jis 
visus mokyklos įnamius pristatytų į jū
reivių štabą pasitarti.

Sekančią dieną jūreivių štabe mus vi
sus atydžiai išklausinėjo: kas mes, ką 
veikiame, kas buvo mūsų tėvai, kuom jie 
užsiima, iš kur ir t. t. Mūsų tarpe gra
fų ir kunigaikščių nebuvo ir jūreiviai 
pasiūlė mums būtinai stoti į eiles Rau
donos Gvardijos.

—Jūs mokate skrajoti,—kalbėjo jie 
mums,—o mes to nemokame, mes mo
kame tik drąsiai nesigailint savo krau
jo kovoti už darbininkų ir valstiečių 
voliuciją. Reikia organizuoti karinis 
voliucinis orlaivių skyrius, jeigu jūs 
mokate skrajoti.

Matomai jūreiviai nelabai norėjo
keti, kad mes jau skrajojame. Mes nu
sijuokėme į ūsus ir sekamą dieną nu
sprendėme prademonstruoti mūsų suga- 
bumus jūreivių akyse.

Šiuom kartu Mavrikio Sliepnevo moks
lo apkainuotoju buvo ne pulkininkas Bo
reiko, o diktas, rudas jūreivis nuo krei
serio “Aurora,” kuris, užrietęs į viršų 
galvą, šaukė galingu balsu:

—Štai taip, tai gerai! Taip, tai pui
kiai! Skrisk pas* dievą, orlaivininke!

Mes įstojome į Raudonos Gvardijos ei
les. Mane paskyrė vadovu revoliucinio 
orlaivių skyriaus. Prie mūs prisijungė 
keli jūreiviai mokytis skrajoti, ir po ke
lių dienų, kaip jau buvo sudarytas or- 
laivininkų skyrius, mes drąsiai užėmėme 
palocių barono Frederikso, buvusio- caro 
giminės reikalų ministerio. Mūsų sky
riuje buvo tik keturi orlaiviai, bet tais 
laikais, tai jau buvo spėka. Kada So
vietų sudarytas orlaivininkystės komite
tas sužinojo apie mūsų skyrių, tai di
džiai buvo nustebintas.

(Daugiau bus)

savo darbuotės.’ >
Taipgi yra rengiama iškil-' Rengiamas didelis masinis Lenino 

mingas balius A.P.L.A. 58 
kuopos. Laikas ir vieta bus 
paskelbta per “Laisvę” ir ra
dio vėliaus—sekite Bostono 
žinias, ši kuopa laiko savo 
susirinkimus kas pirmas pirma
dienis, kiekvieną mėnesį, Stasių 
svetainėj, 163 Harvard St.,

| Cambridge.

lų, nes daugelis lietuvių geriau su
pranta rusiškai negu angliškai, tad 
galės pasinaudoti lekcijomis. Kvie
čiam visą lietuvių visuomenę daly- 

■ "?• ' ■ ! i 7 • vauti ir veltui išgirsti svarbių daly-Bloy St. Kviečiam visus dalyvaut ir k apie sveikatąt . ..

Mirties Paminėjimo mitingas trečia
dieni 22 d. sausio, Barcay Hali, 34 
] 
paminėt šj didį darbininkų vadą, ku-| 
ris savo gyvastį padėjo už mus. Visi 
dalyvaukite!

Komisija.
(14-16)

K.

LEWISTON, ME.
A.L.D.L.D. 31 kp. metinis sus 

kimas įvyks nedėlioję, J9 d. sausio’, 
1 vai. po pietų, Šv. 
svetainėje. Visi nariai 
užsimokėkite duokles, 
daug svarbių dalykų

Sekr.

re-
re-
tik

ti-

A.L.D.L.D. 8-ta kuopa laiko 
savo susirinkirtius 1 
paskutinę seredą žedno i 
nėšio, po numeriu 181 Clark 
St. Cambridge. Sekantis kuo
pos mitingas įvyks 29 sausio. 
Dabar eina vajus už gavimą 
naujų narių, tai esate kviečia
mi, katrie dar nepriklausote, 
prisirašyti, nes dabar nėra jo
kio įstojimo į šią organizaciją.

Taipgi turim priminti, kad 
8 kp. kreipėsi prie LSS 71 kp. 
del sudarymo bendro fronto. 
Pakvietimas parašytas ir jau 
pasiųstas kuopai. Mes tikimės 
sulaukti prielankų atsakymą.

P. Andreliunas.

WORCESTER, MASS.
Johnson Steel and Wire Co. strei

ko komitetas rengia šokius subatoj, 
18 d. sausio, Falcon Hall, 49 Lafa
yette St., 7:30 vai. vak. Įžanga tik 

kiekviena Kviečiam visus atsilankyti ir 
_ paremti mus, darbininkus, šioje svar- 

me"|bioje kovoje; dalyvaukite patys ir 
atsiveskite savo draugus.

Pittston, Pa.
Sausio 5 laikytame susirin

kime ALDLD 12-tos kuopos 
visi nariai pasisakė už vienybę 
su LDD 18-ka balsų.

Ateityje susirinkimai bus 
laikomi toj pat vietoj—pas d. 
Navikauskus, Wyominge.

Raportas delegato iš laisvų 
kapų mitingo—priimtas su 
patarimu, jog kurie nariai ap
siėmė į kapų valdybą, kad at
liktų savo priedermę.

Kuopa nutarė pirkt Šerą 
kapų korporacijos už $25. Pi
nigus turės sumokėt ant se
kančio kapų susirinkimo, kad 
turėt savo atstovą.

Reikale darbininkiško nedė- 
linio laikraščio “Sunday Wor
ker”, kuopa nutarė paskleisti 
Wyominge 25 kopijas 1-mo 
numerio, kur negalima bus par- 
duot, tai išdalint veltui 
mokėt iš kuopos iždo už 
duotus.

Pittstoniečiai, kurie
gauti nedėldienių “DW” 
pranešk it į Raudu vės ar 
linčiaus Studias, p vaikas at
neš “Sunday Workerį” už 5c. 
į namus.

Svarbu tiem, kurie 
čia augusio jaunimo, 
skaityt darbininkų 
tad nepamirški!

“Laisvės” pereito

ir p li
ne pa r-

norėtų
, tai

turite 
pratinti 

laikraštį,

Streiko Komisija.
(14-15)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 22 d. sausio, 7:30 vai. 
vakare, 376 Broadway. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyt, taipgi bus disku- 
suojama vienybės klausimas ir turė
sim balsuot už ar prieš vienybę.

Sekr. V. Kvetkus.
(14-16)

BINGHAMTON, N. Y.
Kompartija rengia didelį masinį 

Lenino Mirties Paminėjimui mitin-j 
gą antradienį, 21 d. sausio, 8 vai. va
kare, Lietuvių svetainėje, 315 Clin
ton St. Bus keletas žymių kalbėtojų 
ir muzikališka programa. Kvrečiam 
visus dalyvaut ir paminėt mūsų mi
rusio vado su protestais prieš karą 
ir fašizmą ir prieš visą kapitalistinę 
tvarką.

Kviečia Kompartija.
(14-15)

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų pašalpi- 

nė draugija f rengia gražų šokių va
karą ateinantį šeštadienį—sausio 18 
d. Pradžia kaip 7:30 vai. vakare, 
L. D. Kliubo svetainėje, 338 Central 
Street.

Šokiams grieš Jaunuolių Orkestrą.
Dar lowelieciai tur būt nepamir

šo, kaip smagus vakaras buvo su
rengtas šios draugijos', kuomet bu
vo “metinis balius”, o šis šokių va
karas rengiamas irgi su geriausiom 
pastangom, tad galima tikėtis, kad 
visi atsilankiusieji svečiai apturės 
geriausį laiką.

Prašom visus dalyvauti.
Rengimo Komisija.

MINERSVILLE, PA.
A.P.L.A. 48 kp. rengia puikų ba

lių subatoj, 18 d. sausio, Darbininkų 
svetainėje, 3rd ir South St., pradžia 
7:30 vai. vakare. Turėsim skanių už
kandžių, gėrimų ir gera orkestrą šo
kiams.
vietinius ir apielinkės draugus daly
vauti ir linksmai laiką praleisti.

Kviečia Rengėjai.

Įžanga tik 15c. Kviečiam

BAYONNE, N. J.
L.D.S. 26 kp. rengia puikią “Tur

key” vakarienę, nedčlioj, 19 d. sau
sio, 7 vai. vakare, Capital Hali, 10 
W. 22nd St. Įžanga del vakarienes 
ir šokių $1.00; vien tik šokiams 25c. 
Šokiams grieš gerai žinoma Prof. 
Gurskio orkestrą.

Kviečia Rengėjai.

del 
šio 
va-

CHESTER, PA.
Ekstra Svarbus Susirihkimas!

A.L.D.L.D. 30 kp. susirinkimas 
įvyks nedčlioj, 19 d. sausio, 7 vai. 
vakare, Lietuvių Kliubo Svetainėje, 
339 E. 4th St. —ia bus svečias iš Ka
nados drg. M. Guoba. Tai pirmu kar
tu jis čia kalbės ir jis turės daug 
svarbaus pasakyti mums apie Ka
nadoje gyvenančius lietuvius. Kvie
čiam visus apielinkės ir iš toliaus 
draugus dalyvauti ir atsivesti savo 
draugus, išgirst drg. Guobos prakal
bų.

PHILADELPHIA, PA.
šešios organizacijos bendrai 

gia didelį balių, tai yra: 4, ALDLD 
kuopos, TDA kuopa ir Lyros Choras. 
Balius įvyks subatoj, 18 d. sausio, l 
Girard Manor Hall, 909-15 W. Gi
rard Ave., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bus visokių užkandžių, gėrimų, ir 
šokiai prie g 
ga tik 35c. ir 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.

rcn-

Baltramiejaus 
dalyvaukite ir 
taipgi turim 

apsvarstyti.
A. Kaulakis.

YOUNGSTOWN, OHIO '
Yra rengiama masinis mitingas 

paminėjimui Lenino mirties. MitifrO-' i 
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

kalbėtojų bus rodomas Sovietų jil-' • 
dis. Kviečiam visus lietuvius ir ki- 
tataučius skaitlingai dalyvauti šia- ”' 
me paminėjime, atsiveskite ir sąvo. J • • 
draugus, kad ir jie žinotų apie Le
nino darbus ir mokslą.

Kompartija. <><•!’
_

geros orkestros. Jžan- juom bus ir kitų kalbėtojų. Apart

Juozas 
Kavaliauskas

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Telephonai: Bell—Dewey 5136

Keystone—Main 9669
Užtikrinu, kad mano patamavi- 

. mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

•Ml J
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FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VlT'I

MOTERŲ DIENOS
Pirmadieniais ir antradieniais 
nuo 12 v. dieną iki 11 vai. vaka
re. Po 11 vai. vakare vyrams.

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

Broadway išlipkite ant Flushing Ave. Bushwick karais iš
lipkite ant Cook Street.

A3TIKTEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

PIRTIS
VISADA ATDARA
DIENĄ IR NAKTĮ

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

mankštymai, restauracija, barbernė 
ir prirengimai miegojimui.

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

DIENOS
ketvirtadieniais, 

šeštadieniais ,ir

VYRŲ
Trečiadieniais,
penktadieniais.

sekmadieniais atdara dieną 
ir naktį.

Matthew P. Ballas

• »j#«. I 
ir f

BCM

(BIELIAUSKAS)

Kviečia Komitetas
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street ' . Brooklyn, N.
Telefonas: EVęrgreen 7-1661

PATERSON, N. J.
A.L.D.L.D. 84 kp. susirinkimas 

įvyks nedčlioj, 19 d. sausio, 62 La
fayette St., 2 vai. po pietų. Visi 
draugai ir draugės dalyvaukite, nes 
turim labai daug svarbių dalykų ap
svarstymui, taipgi bus išduotas ra
portas iš antro apskričio suvažiavi
mo, kuris įvyko pereitą sekmadienį.

Org. S. Vilkas.

vajaus 
raportas toks: išrinkti kuo
pos susirinkime taip vadinami 
ųdarninkai, nieko neveikė, o 
kapitonas tai nei ant susirin
kimų nepasirodo. Nariai nu
tarė duot viešai papeikimą už 
neatlikimą darbo, kurį buvo 
apsiėmę.

Darinkta darbininkai 
būsimos vakarienės 19-tą 
mėnesio, tai yra nedėlios
kare, pas drg. Matulionius, 
Port Blanchard, kuri prasidės 
5-tą vai. po pietų. Visi, kurie 
simpatizuojate darbininkų ju
dėjimui, esate kviečiami daly
vauti ir praleisti draugiškai 
laiką su 12-tos kuopos drau
gais ir draugėmis. Galite pri- 
būt alkani—-mūs draugės, ga- 
spadinės, gamina gerų lietu-

d. sausio, 8-ta kuopa turėjo tis paaukavo laikrodį tam, ku- 
surengus šokius naudai 25 m. | ris geriau šoks polką. Geriau-

jubilėjaus. šokiai šiai šoko jauna porelė, Juozas . ----- , - ---- - -
Nagela su Veronika Pilikonis viškų kilbasų ir jų bus už- 
ir laimėjo.

Draugė žizienė dirbo ran
kas pasiraitojus, kad parduoti 
daugiausiai tikietų del išlai- 
mėjimo įvairioms dovanoms, 
kas jai gerai ir pavyko. Jinai 
yra tinkama tam darbui. Drg. 
K. Rudžinskas dirbo prie 
alaus; tai tikrai atsakantis 
žmogus tame darbe. Draugys
tė taria širdingą ačiū.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės ahglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j 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.

LOWELL, MASS.
i Lowell’io Darbininkų Kliubas ren-
1 gia svarbias lekcijas apie sveikatą
I temoje: “širdies Liga”. Lekcijos 
įvyks sekmadienį, 19 d. sausio, 4 
vai. po pietų, Kliubo svetainėje, 338

daugiau, Central St. Lekciją duos žymus me
dicinos daktaras ir didelis ligų žino
vas. Dr. Paulo, iš Malden, Mass., ku- 

Sebas-lris jau kelis kartus lankėsi Europo-Į

. . ... “ bus duodama rusų kalboje, o ne ang-tai ir pėsti gali ateiti, nes ne
toli.

“Laisvės
pavyko gerai ir “Laisvė” tuoj 
gavo $33.50. Tiek liko 
nuo šių šokių.

Dabar turime tarti 
ačiū toms draugėms ir 
gams, kurie turėjo dirbt

Cambridge, Mass
pelno

Juras Ridzikas.
Pa-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

•J

didelį 
drau- 
ir dar

vakarą, 
rengiama 
jau nau-

darbinni- 
ir kuopa dėlto 
bet gerai finan- 

Visgi reikėjo 
pinigai iš kur

Ateinantį subatos 
sausio 18, 1936,
taipgi šokiai naudai 
jai tarptautiškai komunistų
grupei, kuri randasi čia Cam
bridge. Prie jos priklauso ir

Reikalinga vyrų ir moterų
pardavinėjimui ir garsinimui Deksnio 

Avė. Galingos Mosties, Trejų Devynerių

gyvenimo s,lygos ten randasi. | DEKEN’S OINTMENT CO.
Kviečia Komisija. 1 P- O. Box 352, Hartford, Conn. 
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tektinai.
Tūrėsite šio to ir 

bet tą viską sužinosite, kada 
pribusite. Wyomingo, L 
topolio ir Inkermano draugai įe 1 ,ten. studiJavo. Lekcija sį kartą

Iš mūsų kolonijos nedaug 
žinių randasi dienraštyje “Lai
svėje”. Atrodytų, kad mes 
jau senai užmigome, bet tik
renybėje dalykai yra kitokie. 
Čia yra veikiama ir gana ge
rai, tik mes nesigiriame per aukauti šį bei tą, kad tik pa-
spaudą. Gal būt, kad mes 
ir negerai ęlarome, kad ma
žai rašome apie .save, 
vyzdžiui, per pereitą metą 
A.L.D.L.D. 8-ta kuopa išauka- 
vo virš $130.00 
kų reikalams 
nenubiednejo, 
siškai stovi, 
kaip nors tie 
gauti.

Pereitais metais kuopa tu
rėjo surengus įvairių parengi
mų, kaip tai: šokius, prakal
bas ir taip toliau, kas kuopai ge
rai sekasi, šiemet, tai yra 11

daryti pelno. Pavyzdžiui, Julė 
Rainard paaukavo didelį spe
cialiai pagamintą keiksą, su 
užrašu: ‘“Laisvės” 25 m. Ju- 
bilėjus.” Keiksas buvo gražiai 
padarytas ir skanus. Taipgi 
buvo paaukauta per šias drau
ges, M. Stašienė, M. Krasauc- 
kienė, M. Andreliunienė, 3 di
deli keikai išlaimėjimui. Duo
ną ir kitokį maistą aukavo d. 
Umantienė ir O. Savickienė. 
Ši draugė dar yra nauja mū
sų organizacijoj, ji myli dirb
ti ir visad ką nors paaukauja 
kuopos naudai. Dr-gė A. Aitu-

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD kp. rengia svarbias pra

kalbas del drg. M. Guobos, iš Kana
dos, pirmadienį, 20 d. sausio, 7:30 
vai. vakare, 735 Fairmount
Drg. Guoba pirmą kartą Philadelphi- Palangos ir taip visokių žolių ir šak- 
joj kalbės, tad visi privalo ateit ir nų. Geras uždarbis. Rašykite tuojaus

| išgirst ką šis draugas turės mums del platesnių informacijų. Pasekmes 
keletas lietuvių jaunuolių. Bū- pasakyt apie Kanados gyventojus, garantuojame.
tų labai pageidautina, kad kaiP iie ten /lirba ir kokios darbo ir 
mūsų jaunuoliai parašytų į 
“Laisvės” anglišką skyrių iš i

J 'M

*
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Let Uncle SamMake 
i Your Deposits

BUSHWICK
SAVINGS BANKITO
GRAND ST. AT GRAHAM AVE., BROOKLYN

i
Penktadien., Sausio 17,1936

B; i

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS

Unijistai Rengiasi Dalyvauti 
Lenino Mirties Minėjimo 
Mitinge Pirmadienį

Unijistai, kaipo organizuoti 
darbininkai moka įvertint did
vyriškus darbininku vadus, ko
kiu buvo Leninas. Tai dėlto 
viena unija po kitai pasisako 
už dalyvavimą milžiniškame 
Lenino minėjimo mitinge ir 
užsisako tikietus ištisomis sek
cijomis.

Šiomis dienomis Rose Wor- 
tis, žymi unijų veikėja ir Ko
munistų Partijos N. Y. Dist- 
rikto darbo unijų departmen- 
to direktorė, išleido atsišauki
mą į unijistus, kuriame sako:

“Nei vienas unijistas šiame 
mieste neturėtų apleisti Lėni-j 
no minėjimo mitingą, kuris; 
įvyks šį pirmadienį, 20 sausio, i 
Mad ison Sq. Garden svetainė
je, 50th St. ir 8th Ave., New 
Yorke. . . I

“Leninas buvo, apart visų 
kitų, pirmoj vietoj organizuo
tų darbininkų vadas. Su neiš
semiama energija jis kovojo 
už suorganizavimą Rusijos 
darbininkų. Kaip teisingos 
buvo jo teorijos, kaip sėkmin
gos jo pastangos, mes geriau
sia galime spręsti iš atsieki- 
mų Sovietų Sąjungoj, darbi
ninkų tėvynėj, kurią jis, dau
giau, negu kuris kitas asmuo, 
padėjo įsteigti...”

Be abejo, lietuviai unijistai 
taipgi skaitlingai dalyvaus ta
me svarbiame minėjime ir iš 
ten parsineš nepaprastą įspū
dį, dvasios pakilimą, kuris 
taip reikalingas kovoje prieš 
išnaudotojus. Ruošiama vaiz
di, masinė meno programa, 
kurios išpildyme dalyvaus virš 
du šimtu artistų. Tikietai gau
nami visuose darbininkų kny
gynuose.

džiai paliestoje srityje turėjo 
užsidaryti. Tamsios gatvės 
užsikimšo automobilistais.

Laukiama “Laisvės” Bazaro, 
Kaipo Didžios Šventės

Brooklyniečiai ir apielinkės 
gyventojai lietuviai plačiai 
susidomėję “Laisvės” jubilėji- 
niu bazaru. Vieni renka pas 
biznierius ir šiaip simpatingus 
“Laisvei” lietuvius bazarui I 
dovanas bei patys gamina ir 
siunčia-neša “Laisvės” admi
nistracijom Kiti gi rengiasi 
skaitlingai dalyvauti pačiame 
bazaro.

Ir neapsigaus, kurie rengia
si. Nors bazaras tęsis tris die
nas, bet kiekvieną dieną bus 
puiki meno programa, tad 
vien tik del programos verta 
būti. j

A. Velička, 
dainuos “Laisves” bazare.

Eksplozija Elektros Stotyje 
Suparalyžiavo Miestą

New Yorkas biskį paragavo 
fb, kas atsitiktų, jei elektros 
darbininkai vieną gražią die
ną paskelbtų streiką.

Hell Gate pajėgos stotyje, 
Locust Ave. ir 132nd St., įvy
kus eksplozija aptemdė pusę
miesto. Nuo trenksmo išbirėjo 
langai apielinkėje. Stotyje su
gedo elektros neitralizavimo 
priemonės (insulators) ir 
elektros sriovė naikino vieną 
generatorių po kitam, o pas
kui elektros perdavimo-paskir- 
stymo stotis.

Bėgiu kelių sekundų pusė 
miesto aptemo. Subvėse trau
kiniai momentaliai sustojo, 
požeminiuose urvuose sulaiky
dami 60,000 vykstančių namo 
darbininkų. Vėliau, lokalinių 
batarėjų pagelba atvežė va
gonus iki artimiausių stočių ir 
išleido keleivius, nes normaliai 
važinėti ta pajėga buvo per- 
siipna. Buvo smarkių protes
tų, reikalavimų vežt namo. Di
džiuma keleivių tačiaus džiau
gėsi dasikasę stočių ir skubi
no iš tamsaus urvo, apgraibo
mis susirasdami sau kelią ir 
galvodami, kaip pasieks na
mus.

Ne geresnė padėtis ir auk
štuose namuose, kada keltuvai

A. Velička, žymus Brookly- 
no lietuvių tenoras solistas 
dainuos “Laisvės” jubilėjinia- 
me bazare. Bus ir daugiau so
listų ir kitų menininkų. Taipgi 
pakviesti chorai. Kaip girdė
ti, tikimasi dalyvausiant Aido 
Chorą iš Brooklyno, Pirmyn — 
iš Greatnecko, ii' Trimito—iš 
So. Brooklyno. Trimito cho
ras dar pirmu kartu dainuos

, Williamsburge.
Bet ne vien tik del progra

mmes svarbu, būti. “Laisvės” 
bazare manoma turėti apie 
dviejų tūkstančių dolerių ver
tės daiktų. Esant tokiam pasi
rinkimui, kiekvienas žino, kad 
galima bus nusipirkti gerų 
daiktų ir prieinamomis kaino
mis. Taipgi kas vakarą bus 
šokiai. Įžanga 10c.

Bazaras įvyks 24, 25 ir 26 
šio mėnesio, “Laisvės” svetai
nėj, 419 Lorimer St., Brookly-

So. Brooklyno Lietuvių 
Jaunimas Ruošiasi 
Savo Pramogai

Man teko užkliūti į Trimito 
Choro pamokas. Susirinkęs 
gražus jaunimas energingai 
mokinasi dainų. Juos mokina 
jauna B. L. šalinaitės mokinė, 
Helen Mantuškaitė.

—Kur .marguosite, kad taip 
kariškai treiniruojatės?—klau
siu vieno.

—Kur maršuosime? Visur, 
—drąsiai atrėžė choristas — 
juk ateinantį šeštadienį įvyks 
pirmas mūsų koncertas ir ba
lius. O dar girdėjau, kad rei
kėsią dainuoti ir “Laisvės” 
bazare.

Nusprendžiau, kad tokiame 
atsitikime vely netrukdyti ir 
išsinešdinau, su nuosprendžiu, 
kad girdėsiu tą jų pirmą kon
certą, kuris įvyks šeštadienį, 
18 sausio, Darbininkų Centre, 
kampas 5th Avė. ir 23rd St., 
So. B rook lyne.

F.

East New Yorke Tveriasi 
LDS Vaikų Kuopelė

Pirmas susirinkimas East 
New Yorko LDS 13-tos kuo
pos vaikų kuopelės įvyksta 
ateinantį šeštadienį, sausio 18- 
tą dieną, antrą valandą po 
pietų Martin Bar and Grill 
svetainėje, 2456 Pitkin Ave
nue, East New Yorke.

Tai bus pirmas lietuvių vai
kų susirinkimas, kuriame bus 
mokoma lietuvių kalbos, įvai
rūs žaislai ir veikimas. Tėvai 
prašomi ateiti sykiu su vai
kais, nes bus trumpas susirin
kimas, kur bus diskusuojama 
kuopelės tvarka.

Reporteris.

sai neišpildys darbininkų rei
kalavimu.

New York Linen Supply & 
Laundry Co. pravarė iš darbo 
4 darbininkus iš dviejų skal
byklų, už unijinę darbuotę. 
Mat, dabar smarkiai organi
zuojami skalbyklų darb. Uni
jos lokalas 280 padavė skun
dą Nac. Darbo San tikiu Tary
bai.

Skalbyklų išvežiotojų strei
kas įžengė į 5-tą savaitę. Pa
starosiom trim dienom buvo 
54 areštai.

žymios moterys, įstojusios į 
Women Shoppers Lygą gelbs-! 
ti May’s krautuvės streikie- 
riams pikietuoti ir kovoti 
prieš žiaurų persekiojimą. 
Ketvirtadienį pikietą vadova
vo Anne Revere, “Vaikų Va
landos” dramatiškos grupes 
artistė; Mrs. George Soule, 
“New Republic” žurnalo re
daktoriaus žmona, ir kitos.

ne.
Žinovas.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Newarke po numeriu 

498-500 Ferry St. geras biznis. Pep 
daug metų išdirbtas, yra karėdama, 
restaurantas ir 14 fornišiuotų kam
barių. Viskas gerame stovyje, nau
jai pataisyta, naujausios mados įren
gimai. Randasi ant bizniavo kampo. 
Randa pigi už namų. Kas norite ge
ros vietos ir pigiai nusipirkti—gera 
proga. Viskas parsiduoda su pilnais 
laisniais. Priežastis pardavimo—tu
rim du biznius, vienų 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.
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Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Trumpos Žinutės

New Yorko miesto admini- 
istracija pildys bankierių su
tartį, J. P. Morgano rezervo 
fondas paliekamas pilnas — 
$17,000,000. Buvo manoma jį 
sumažinti iki $10,500,000, bet 
Morganui pagrasinus teismu 
LaGuardia nusileido, nors iš 
karto spardėsi ir kalbėjo apie 
panaikinimą tokios sutarties, 
kaip buvo reikalavus Komu- 

Inistų Partija.
Morganas niekad negali 

pralaimėti, kol bus kapitalisti
nė sistema, nes, apart kovin
gų darbininkų, nėra spėkos, 
kuri drįstų jam priešintis.

sustojo, o šviesos užgeso. Ne 
vienam prisiėjo palipėti tam
siais laiptais kelis desėtkus 
augštų. Viešbučiuose, taipgi 
madinguose restauranuose ir 

\ virtuvėse elektriški pečiai pa
liko keiksus ir kitus kepsnius 
pabaigti kepti kitą dieną. Li- 
gonbučiuose atidėtos operaci
jos, Brangumynų pardavinėto- 

tuojau pradėjo uždarinėti 
tuves, bijodami plėšimų.

Iššaukta visi rezervai polici- 
jos ir gaisrininkų prižiūrėti 
tamsias gatves ir nedaleisti 
gaisrams išsiplėtoti, kurių bu
vo iškilę bent keliolika. Ju-

Prasidėjo Legionieriaus ir 
Jo Meilužės Teismas

Mineola teisme šiomis die
nomis bus teisiama Mrs. 
Creighton ir buvęs jos meilu
žis, Applegate. Jiedu kaltina
mu nunuodiję Mrs. Applegate, 
kad nesimaišytų į jų reikalus. 
Applegate buvo veiklus, vado
vaujantis Amerikos Legiono 
narys toje apielinkėje. Jisai 
taip pat lytiškai naudojo ir 
Ruth Creightoniutę, nepilną
jį etę savo meilužės dukterį.

Lietuvių Artistų Bendras 
Vakaras

Apgulos stovis ir vėl pasi
tarnavo bedarbiams išgauti 
drabužių. East sidės Bedarbių 
Tarybos delegacija, nešina 48 
šeimynų reikalavimus, nuėjo 
šalpos biuro stotin prie Mer
cer ir Spring Sts., ir atsisakė 
išeiti, kol nebus išpildyti rei
kalavimai. Jie išbuvo 26 va
landas, bet laimėjo.

šiandien prasideda šalpos 
biurų tarnautojų unijos meti
nė konvencija, kuri tęsis tris 
dienas, Russell Sage Founda
tion patalpose.

May’s krautuvės streikieriai 
vėl turės masinį pikietą šešta
dienį, 1 vai. po pietų, šau
kiami Jaunų Komunistų Ly-

Muzikalūs naujanybės (mu- gos nariai dalyvauti pikiete. 
sical novelties) bus perstatyta (Visi padedantieji pikiete susi- 
15 kovo (March), Labor Ly- renka Socialistų Partijos pa
dėtim svetainėj, Brooklyn, N. talpoj, 42 Smith St., Brookly- 
Y. Kas bus tos muzikalės nau-, ne.
ianybės ir kas ten bus persta- ---------
tyta—sekite spaudą, vėliau 
bus pranešta daugiau. Taipgi 
irašom draugijų nieko ne-
•engti tą dieną.

Rengėjai: F. Stankūnas, M. 
jesnavičiutė, H. Retikevičiu- 
tė, ir kiti.

Kailiasiuvių unijos derybos 
su bosais vėl nutrūko nepriė
jus prie susitarimo. Tai jau

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Jurgis Gaidemavičius, 46 

m. amž., 372 Hooper St., mirė 
sausio 15 d., U. S. Veterans’ 
Administration Facility ligo-; 
ninėj. Bus palaidotas sausio 18, 
d., National kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Labai svarbus lietuvių biznierių 
susirinkimas įvyks pirmadienį, sau
sio 20 d., 8:30 vai. vakare, L. A. Pi
liečių Kliubo salėje, 80 Union Ave
nue, Brooklyn, N. Y. Visi Didžiojo 
New Yorko lietuviai biznieriai yra 
kviečiami dalyvauti šiame nepapras- j 
tam susirinkime.

Komisija.
(14-15)

MASPETH, N. Y.
Namų Savininkų Susirinkimai

Lietuvių namų savininkų susivie
nijimo Maspetho sekcijos specialis 
susirinkimas įvyks šį šeštadienį, sau
sio 18 d., Zabelskio salėje, Gl-38 
Clinton Ave., Maspethe, pusė po 7 
vai. vakare. Visi Maspetho ir apy
linkės lietuviai namų savininkai yra 
kviečiami būtinai dalyvauti šiame 
susirinkime, kuriame bus svarstoma 
namų savininkus liečianti reikalai.

-Lietuvių namų savininkų organiza
cijos reguliariai susirinkimai įvyksta 
pirmų ir trečių pirmadieni kiekvieno 
mėnesio, Broniaus Šulinsko salėje, 
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, 
N. Y., 8 vai. vakare. Gi Ridgewoodo 
sekcijoj namų savininkų susirinkimas 
įvyks vasario 7 d. šapolo ir Vaiginio 
įstaigoj, 147 Thames St., Ridgewoo- 
de.

Valdyba.
(14-15)

PAJIEŠKOJ1MAI
Pajieškau savo draugo, Juozo že

maičio, mes 13-tais ir 14-tais metais 
sykiu gyvenome Cleveland, Ohio. 
Dabar nežinau, kur jis randasi. Pra
šau jo paties atsiliepti arba kas apie 
jį žinote, malonėkite pranešt, už kų 
būsiu dėkingas.

Alek Chukauskas, 108 Inslee Place 
Elizabeth N. J.

(13-15)

trečias pasitarimas pasibaigė' 
be pasėkų. Unijistai energinę 
gai rengiasi streikui, kuris tu
rės prasidėti 1 vasario, jei bo-1

| Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

prastai vadinamų koplyčių.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

| Woodhaven, L. L, N. Y.

Telephone Stagg ^-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamų kainų.
Parnamdau automobilius vestuvėm, 

pai’ėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

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

butelį

“BRONCOTONE”
D-R O L. GRYCZ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-R O 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, Brooklvn. N. Y.

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-&707270 BERRY STREET

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6lh STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITE)

179 SO. 2nd STREET 
BROOKLYN, N. Y.

1________________________

VALANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais 

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

1

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS valandos:
/ 9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 2—8 vakare
499 GRAND ST. __ Tel- Stagg 2-0706

Namų, Republic 9-3040

Notice ir hereby given that Ba- 
j ker’s Distributing Co., Inc., of Brook- 
, lyn, N. Y., has registered its trade
mark “Grand Cake” with the Secre- 

i tary of State of New York, to be 
i used on bread, rolls, cakes, and fi- 
! nished bakery products of every des
cription.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

Tel. Stagg 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.

Šį Sekmadienį s^° Brooklyn Labor Lyceum’e
BROOKLYNO IR APIELINKES LIETUVIAM TENKA

PAVYZDINGIAUSIAI PRIRENGTĄ ŠIURPULINGĄ
PROGA PAMATYT
4 AKTŲ DRAMĄ

PRAEITIES SESELI
Režisuoja arttistas JONAS VALENTIS — Bendrai rengia LDD Keturios Kuopos

Dramoj dalyvauja paskilbęs V. Tamkiūfės vedamas Ansamblis 
LIETUVOS DAINA pritaikytomis dainomis, šokikės LYRAITĖS pri
taikytais šokiais ir gitaristės A. ŠERTVIETYTĖ ir O. MAŽEIKAITE 
—visi kaipo kalėdojantis jaunimas (suiyg rusų senų papročių).

Durys Atdaros

P. RAINIENE
Rolėj Vyrų viliotojos Elzbietos

Romansuodama su sesers Ve
ronikos vyru: “Ak, kaip puiku, 
kaip poetiška, kaip tik Šonine; 
tik ten buvo naktį, mėnuliui švie
čiant, o čia—dienų, saulutei ke
pinant... Ak, kaip gera, kaip 
malonu!”

Vėliau: “Mielas ponuli, dabar 
jau pervėlu. Tai kų, norėjai čiū- 
žinėt, tai dabar norėk ir rogutes 
traukt!”

nuo 3:30, :— Vaidinimo Pradžia nuo 5

VAIDINTOJAI:
K. Balčiūnas, M. Paukš
tiene, V. Lapšys, P. Rai
nienė, J. Aimanas, U. 
Bagdoniene, O. Bagdo
nas, W. Balvočius.

drama tai bus pa- 
Brooklyno lietuvių

Ak-

Si 
žiba 
šio sezono scenoj, 
toriai rengiasi pilniausiu 
atsidavimu artisto Jono 
Valenčio gabioj vadovy
bėj. Nesigailima milži
niškų išlaidų scenos 
įrengimui. Tai bus pa
vyzdys kaip drama turi 
būt priruošta ir suvai
dinta.

Prašom nesivėluot — 
vaidinimas bus pradėta 
paskirtu laiku. Vėluoda- 
miesi nuskriausit save— 
nematysit pradžios — ir 
pakenksit kitiem.

JONAS AIMANAS
Rolėj Veronikos vyro, ištvirkėlio 
oficieriaus Rožienlo, širdžių ėdiko.

Į savo moters seserį Elzbietą:
“Tas trumpiausias momentas, 

duvienu su jumis, man rodysis, 
kad esu danguje; tik už vienin- 
tėlį jūsų rankos pridėjimų prie 
manęs visuomet būsiu pasirengęs 
gyvybę už jus atiduot!”

Įžanga Rezervuotom Vietom: $1, 75c, 50c; Nerezervuotom 40c; šokiam 30c




