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125 MYLIAS

ANGLIJOS KARALIUI 
GRĘSIA MIRTIS

Pirmas Lietuvių * 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
SekmadieniųLONDON, sausio 19.— 

Abejojama, ar pasveiks An
glijos karalius Jurgis. Jo 
širdis labai silpnai teveikia. 
Sykiu jį smaugia plaučių 
dūdų įdegimas, kosulys ir 
influenza.
ITALAI NUVIJĘ"ETHIO- 

PUS

Darbinnikai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsitė 
Pasauli!

i
ROMA, 

generolas 
si nuvijęs ethiopus 125 my
lias atgal Dolo fronte, pieti
nėj Ethiopijoj. Per pasku
tines septynias dienas italai 
išžudę 5,000 ethiopų. Italai 
trauksią ant svarbiųjų Ethi
opijos miestų Jijigos ir Ha
rar o.
SUKILIMAS PRIEŠ HAI

LE SELASSIE
JIBUTI, sausio 19. — 

Šiaurvakarinėj E t h i opijos 
provincijoj Gojjame auga 
sukilimas prieš imperato- ± ... vv. _
riaus Haile Selassie valdžią. kukiascio vedeją James 
Jį sukurstė italų papirkti .u komunistų
vietiniai ethiopu vadai. Hai
le Selassie siunčia du smar-

sausio 19.—Italų 
R. Graziani sako-

Tardo "D. Workerio” 
edaktorius Pagal 

Fašistų Įskundimų

v i e š am e

KALTINA PERŽENGIMU ĮSTATO PRIEŠ KRIM. 
SINDIKALIZMĄ

NEW YORK. — Apskri-Į sutiko atsakyt į jo statomus 
čio prokuroras Wm. C. klausimus tik
Dodge pereitą penktadienį grand džiūrės tardyme. Bet 
pašaukė tardyman drg. C. Neary atmetė reikalavimą 
A. Hathaway, komunistų 
dienraščio “Daily Worke- 
rio” vyriausią redaktorių,

’, žydų komunistų 
dienraščio “Freiheit” redak
torių M. J. Olginą ir drg. W.

. Douglasą, Darbininkų
IV oclctbolV bllUlCld, UU bulctl“) 

kiu savo generolu su tūks-1 L. 
tančiais kareivių sukilimui I Knygyno leidyklos narį.
malšinti.

EDEN PATENKINA 
ITALŲ FAŠISTUS

LAIŠKAS VISIEMS AMERIKOS KOMU-, 
NISTŲ PARTIJOS PRITARĖJAMS

Rašo EARL BROWDER
Amerikos Komunistų Partijos Generalis Sekretorius

SSRS ne tik Atmuštų, 
Bet Sunaikintų Visus 
Fašistų Užpuolikus

viešai perklausinėt Hath
away ir kitus kvočiamus, 
kur jų atsakymus galėtų 
girdėti bei spaudon paduoti 
laikraščių atstovai.

Reporteriai vienas po kito nių; 
statė klausimą Neary’ui: 
kas dabar įskundė šiuos ko- i 
munistinės spaudos žmon- 
nes?

Tardytojas Neary atsisa-

Jie buvo įskųsti už laužy
mą N. Y. valstijos įstatymo 
prieš “kriminalį sindikaliz- 
mą,” ką skundikai įžiūrėjo kė išduot skundikų vardus

ROMA, sausio 19. Itali- įminimuose laikraščiuose ir Bet jis kelis sykius klausė:
jos valdovai ir jų spaudaI 
išreiškia pasitenkinimo del 
Anglijos užsieninio ministe- 
rio A. Edeno paskutinės kal
bos. Joj nebuvo grūmoji
mų Italijai, o tik silpnas ža
dėjimas bendrai su Tautų 
Lyga veikti taikai palaikyti. 
Todėl Mussolinio fašistai 
nujaučia, jog Anglija nedą- 
rys tikro spaudimo Tautų 
Lygai, kad sustabdytų Ita-

knygose.
Tas įstatymas yra išleis-

GERBIAMAS DRAUGE!
Jūs jau senai esate draugas. Jūs rėmėte ir remiate Komunistų 

Partijos vajus, it jos kampanijas. Jūs ėjote ir einate į Komunis
tų Partijos mitingus ir, delnais plodami, išreiškiate pritarimą 
jos kalbėtojams. Jūs labai atydžiai sekėte Komunistų Partijos 
padarytą pasisukimą linkui masinio veikimo. Jūs skaitėte apie 
Komunistų Internacionalo Septintą Kongresą ir labai didžia- 
votės jo darbais! Jūs ėjote pasiklausyti raportų apie Kominter- 
no Septintą Pasajulinį Kongresą ir jūs sutikote su jo užbrėžta li
nija. j

Be to, mes žinome, kad jūs labai veikliai dalyvaujate klasių 
kovoje. Ar tai savo unijoj, ar broliškoj pašalpinėj organizaci
joj, ar pikietiniijkų eilėj, jūs buvote ir esate vienas iš pirmuti- 

. Jūs, kiek tik leidžia jum aplinkybės, kovojate prieš 
ro ir fašizmo pavojų. Jūs, pagal savo išgalių, veikiate, kad 
tų sudarytas bendras frontas. Jūs norėtumėte pasidarbuoti 
kūrimui Farmerių-Darbo Partijos.

žodžiu sakant, jūs esate klasiniai sąmoningas proletaras, 
lyvaująs klasių kovoj. O jei taip, tad laikas jums įstoti į Komu
nistą, Partiją. x• .

Jūs tikrumoj esate visai nepriešingas Komunistų Partijai. 
Jūs sutinkate su jos programa ir taktika. Gal jūs ir turite vie
ną kitą neišrištą klausimą arba nesmagią abejonę del kokių 
mažesnių dalykėlių; bet ką jie reiškia, palyginus su didžiuoju 
dalyku, tai yra Su likimu pilnu Komunistą Partijos nariu?

Mes kviečiamą jus ir raginame įstoti į Komunistų Partiją. 
Jei taip padarysite, tai jūsų veikimas atneš daug sykių daugiau 
vaisių. Kada jūs busite ne tik unijos narys, bet komunistas 
unijos narys, jūsų unijinė veikla bus kovingesnė, planingesnė 
ir sėkmingesnė.$ Kada jūs būsite ne tik broliškos savišalpinės 
organizacijos natys, bet komunistas tos organizacijos narys, tad 
jūsų dalyvavimas joj duos geresnių rezultatų ir paęiai organi
zacijai ir darbininkų klasei kaipo tokiai, e Kai jūs dalyvausite 
net Komunistų Partijos vajuose, jūsų dalyvavimas daugiau 
įsvers, turės stipresnę jėgą ir neš didesnių vaisių, negu jums 
dalyvaujant tik kaip “nepartijiniam darbininkui.”

Tatai yFa lygiai/ tiesa, kas liečia “baltakalnierius” darbinin
kus, inteligentus ir kitus, kurie tik dedasi į darbininkų klasės 
kovą.,,. .

Mės/turime sukurti bendrą frontą; mės turime išbudavoti 
liaudies frontą; mes turime pabudavoti Farmerių-Darbo Parti
ją; mes turime eiti į kud plačiausią kovą prieš alkį ir reakciją, 

. Visi tie darbai bus Sekmingesni, galin-

ka- 
bū- 
su-

da-

Vokietija Del Kolonijų
“Eksploduosianti”

BERLYNAS. — Hitlerio 
propagandos ministeris P. 
J. Goebbels susirinkime 25,- 
000 nazių sausio 17 d. užrei- 
škė, kad Vokietija turės

NĖS ŽEMĖS
MASKVA. - Sovietų Ko

munistų Partijos centro 
dienraštis “Pravda” sausio 
17 d. rašė:

“Sovietų Sąjunga nori
gauti kolonijų ir “ateina lai-, taikos... mes norime nor- 
kas, kad jinai pareikalaus malių santikių (net) su Vo- 
jų... Anksčiau ar vėliau 
garinis katilas turi eksplo- 
duot.”

Goebbels išreiškė pritari
mą Italijos karui prieš Ethi- 
opiją, kad, girdi, “italų tau
ta turi gyventi.”

kietija ir Japonija.
“Mes nenorime karo, bet 

mes niekad neleisime fašis
tams pagrobti nei vieno co
lio sovietinės žemės.

“Sovietų žmonės per savo 
išrinktus atstovus perspėjo 
planuotojus karo prieš So
vietus.

“Sovietų Raudonoji Ar
mija po nenugalima Lenino 
ir Stalino vėliava ne tik at
muš užpuolikus, bet ir už- 
baigtinai juos sunaikins jų 
pačių žemėje.

“Kas tik užpuls Sovietų

Atplėšta Nuo Chinijos 
Vidurinė Mongolija

PEIPING.—United Press 
žiniomis sausio 18 d., Japo
nija per savo pritarėją chi- 
ną kunigaikštį Teh paskelbė 
Vidurinę Mongoliją “nepri
klausomu” kraštu su sostine 
Changpei, Chaharo provin
cijoj. Teh padarė sutartį 
su Japonijos valdomu Man- 
chukuo. Taigi dar vienas 
plotas atplėštas nuo Chini
jos.

Vidurinė Mongolija rube- 
žiuojasi su Išlaukinės Mon
golijos Liaudies Respublika.

|“Ar yra čia ‘Journal’o 
i (Hearsto laikraščio) žmo- 

a oj a . a i i a •• Igus?” ir sakė: “Šį dalyką tas 34 metai atgal, bet lis1?-.. • ■> i -a <Tbuvo užmirštas iki i920 me- 1?,utl?ai Paduokite Journa- 
tų, ir tik tada jis liko atgai- 1 OmZ™g“;...... _.i_.
vintas, kaip įrankis gaudyt, i 
deportuot ir kalint revoliu-, 
cinius darbininkus, 1 
garsiųjų ablavų, kurias tuo1 
laiku darė prezidento Wil- 
sono “teisingumo” ministe
ris A. M. Palmer.

Dabar vėl tą įstatymą 
stengiasi pritaikyt prieš ko
munistus Hearstas, Liberty 
Lyga ir kiti fašistiniai gai
valai.

Su drg. Hathaway į kvo
timą nuėjo jo advokatas Jo
seph Brodsky. Antrininkui 
apskričio prokurorui James 
Neary’iui drg. Hathaway kų judėjimą.

Tuom Neary pats nety
la ėmė ir išdavė Hearstą 

laike' kaipo skundiką.
Prie Olgino jis kabinėjosi 

ypač ūž jo parašytą knyge
lę “Why Communism” (lie
tuvių kalboj išleistą vardu 
“Kodėl Turės Įvykti Ko
munizmas?”). • ’

Šis komunistų laikrašti
ninkų ir rašytojų pašauki
mas tardyman rodo, kaip 
New Yorko valdžia išvien 
su fašistinėmis jėgomis yra

' i

■■

Name

Address City

State

: I

j

NAZIŲ PLIENAS WPA 
DARBAMS

Albany, N. Y. — Senato* 
rius Garrity įnešė New Yqr- 
ko valstijos seimeliui suma
nymą 10 nuošimčių aptak-

EARL BROWDER
Box 87, Station D
New York City

In response to your call, I hereby submit ’ 
my application for membership in the Communist Party.

La Paz, Bolivija. — Susi
kūlė ties Cordillera didelis 
lėktuvas vardu “Chorolo-1 iijmcx xv 
que.” Užsimušė 13 žmonių. I suoti kramtomąją gumą.....

■karo medžiagas iš Lygai 
priklausančių šalin
DŽIŪRĖ PATARIA'? NE- 

ŽUDYT SHERWOO- 
DIENĘ

NEWBURGH, N. Y. — 
Prisiekusieji p o s ė dininkai 
sausio 18 d. pripažino pirmo 
laipsnio žmogžude bedarbę 
motina Dorothy Sherwoo- 
dienę, kuri prigirdė savo 2 
metų vaikuti; bet jie pata
rė teisėjui jos pasigailėti, 
taigi noskirt jai mirties 
bausmės.

PARYŽIAUS FAŠISTU 
STUDENTŲ RIAUŠĖS 
PARYŽIUS. — Pasikar

tojo fašistų studentų strei
kas, kad Paryžiaus Univer
sitetas nepavaro profeso
riaus Gastono Jeze. Faši
stai trukšmauja prieš jį to
dėl, kad jis buvo Ethiopijos 
patarėjas Tautų Lygoj.

Susikirtimuose tarp faši
stų ir jų priešų sužeista ke
li studentai. Del riaušių 
laikinai tapo uždarytos uni
versiteto klasės.

J.TA W AV A_A AA AA A A A A A ,

North Carolina. — Iš naziu 
Vokietijos nupirkta 1,350 
tonų plieno vietiniams val
diškiems WPA statybos pa- 
šalpiniams darbams. Ame
rikos plieno fabrikantai 
protestuoja.

Ta plieną WPA gavo 22 
nuošimčiais žemiau kainos, 
kokią turėtų mokėt už ame
rikinį plieną.

i pasinešus pasmarkint reak- j ir fašizmą.
'piin kovinom rlnrhiriin ' #iau atmus pnesus ir išgaus darbininkams didžiausių pagerini-
cija piles Kovingų ua uui .Komunistų Partija taps kelis kartus stipresnė, negu

jinai yra dabar. ,
; Lyginti su. šiais galimais milžiniškais Idimėjimais, jęigu tik 
kiekvienas pritarėjas įstotų į Komunistų Partiją, ką gi reiškia 
tos abejonės, kurios būna kartais iškeliamos prieš dėjimąsi į 
Partiją?

Tūli darbininkai bijo, kad Komunistų Partija atims iš jų kiek
vieną laisvą minutę laiko ir kad jie turės išsižadėti privatiško 
sau gyvenimo. Kiti bijo, kad Partija įstatys juos į pavojus dar- 

| bavietėse, iš kurių todėl jie galėsią būt išvyti. Dar kiti įsivaiz- 
1 duoja,—peš mūsų priešai jiems taip sako,—kad Komunistų Par
tijoj yra mechaniška disciplina ir kad niekam nevalia turėti sa
vo asmeniškos nuomonės. Visa tai yra nesąmonė.

Komunistų Partija nenori išplėšt žmogui asmenišką jo gyve
nimą, ištraukt jį iš šeimynos arba padaryt, kad jam neliktų 
laiko studijuoti bei lavintis. Partija nori, kad žmogus būtų vei
klus, bet jinai pripažįsta, kad jam reikia turėti laiko pastudi
juoti ir pasilsėti. Komuhistų Partija nenori statyti savo narius 
į bereikalingus pavojus. (Kas liečia tokius pavojus, kurie ki
šasi su streiko pikietavimu, tai jais vis tiek jums grasina reak
cijos jėgos, prieš kurias Komunistų Partija veda darbininkus, 
kad jąsias nugalėtų.)

O kai del disciplinos, atminkite, Jog be disciplinos nei viena 
organizacija negali gyvuoti. Jeigu jūs esate unijos narys, labai 
gerai žinote, kad nutarimas streikuot reiškia nutarimą streikuot, 
ir ar koks pavienis unijos narys sutinka su kiekvienu punktu ar 
ne, jis vis tiek turi eit ir streikuot.

Komunistų Partijos nutarimai niekada nėra mechaniški nuta
rimai. Partijos kuopelė veda platų vidujinį lavinimąsi, idant 
kiekvienas narys suprastų reikalus, su kuriais susiduria darbi
ninkų klasė ir Partija. Kuopelėse kiekvienam nariui yra duoda
ma padrąsinimo, kad dalyvautų draugų diskusijose, kad išreikš
tų savo mintis ir padėtų sutaisyti vieną ar kitą tarimą. Bet kuo
met tarimas jau padarytas, tai jis turi būt ir vykinamas.

Jokiam darbininkui, ištikrųjų, nereikia nei pabrėžti šią pama-

Grasina Nužudyti N. J. Gubernatorių Už 
Hauptmanno Numarinimo Atidėjimą

TRENTON, N. J.—New| Hoffman aiškinasi, kad 
Jersey Valstijos gubernato- j jis gavęs nurodymų, jog! 
rius Hoffman gavo 5 laiš- i Lindbergho sūnaus pagrobi- 
kus, grūmojančius jį nužu- me dalyvavę keli asmenys, o 
dyt del to, kad jis dar 30'ne vienas. Jis sako, kad 
dienų atidėjo B. R. Haupt- dar neišaiškinta, kam teko 
manno numarinimą elektros dauguma pinigų, kurie bu- 
kedėje. — Hauptmann buvo. vo išmokėti žmogvagiams 
nusmerktas už lakūno Lind- už žadėtą vaiko paliuosavi- 
bergho vaiko pagrobimą ir mą. Valdiškas automobilių 
nužudymą. -i . • i._

Grūmojančių laiškų taip
gi gavo N. J. valstijos gene
ralis prokuroras D. T. Wil- 
lentz ir Hauptmanno advo
katai.

Viena piliečių grupė rei
kalauja, kad New Jersey vy
riausias teismas priverstų 
valstijos kalėjimo viršinin
ką pulk. Kimberlingą tuoj 
numarint Hauptmanną elek
tros kėdėj, nežiūrint,’ kad 
gubernatorius atidėjo mir
ties nuosprendžio įvykdymą.

Yra reikalavimų teismiš- 
kai prašalint, gubernatorių 
Hoffmaną iš jo vietos.

komisionierius Parker sako, 
kad parodymai prieš Haupt- 
manną buvę suklastuoti.

Teismo metu daug daly
kų neišaiškinta. Dabar j ieš
koma kito vokiečio, kaipo 
Lindberghučio p a g r obimo 
dalyvio, ir t.t.

Gubernatorius H o f fman 
reikalausiąs Washingtono 
valdžios detektyvų pagelbos 
susekt dalykus, kurie buvę 
suvelti laike teismo prieš 
Hauptmantią.

Svarbiausiai jis atidėjęs 
Hauptmanno nužudymą to
dėl, kad Hauptmannas pasi
žadėjęs padaryti “išpažintį” 
ir pasakyti “visą fiesą.”

.1■

1

1 I
žiauriai atmuštas ir sunai
kintas.

“Sovietų šalis gali ramiai 
vykdyti savo darbą — bir
davo jimą beklasinės, sočia*, 
listinės visuomenės, nes jos 
rubežįai yra jau pasitikimai 
apsaugoti.”

jos pergalė. Rusijos Komunistų (Bolševikų) Partija buvo lft 
jėga, kuri sužadino ir privedė prie galios paėmimo. Tai ši jėga 
suorganizavo ir naująją valdžią. Ta jėga dabar ten veda socia
lizmo statybą linkui užbaigos.

Be stiprios Komunistų Partijos negali būt darbininkų klasės 
laimėjimo šioje šalyje ir niekur .kitur. Be stiprios Komunistų 
Partijos darbininkų judėjimas negali būti toks kovingas, kaip 
kad reikalauja sąlygos.

Nestovėkite, todėl, nuošaliai nuo Komunistų Partijos. Įsto
kite į Markso-Engelso-Lenino-Stalino Partiją! Įstokite į ją dabar 
tuojaus!

Draugiškai Jūsų,
EARL BROWDER,

Amerikos Komunistų Partijos Generalis Sekretorius
............. ........ ....... . .

Sutinkantieji stoti į Komunistų Partiją, išsikirpkite šią ap- 
tinę proletarinę tiesą. Joks organizuotas darbininkų judėjimus tvertą blankutę, išpildykite ją ir pasiųskite nurodomu joj adre- 
negalėtu gyvuoti be disciplinos, paremtos supratimu ir pirmos- su. Lietuviškai ji skambėtų šitaip:
nėmis diskusijomis. | Atsiliepdamas į jūsų pašaukimą, aš šiuomi įteikiu savo apli-

Pagaliaus, mes norėtume jums priminti, jog be Bolševikų, Ko- kaciją į Komunistų Partijos narius.
munistų Partijos Rusijoj nebūtų laimėta bolševikiškos revoliuci-! Vardas pavardė..........Adresas.... miestas.... valstija......

Šiandien, Pirmadienį, 8 Vai. Vakare, Visi Būkime Minėjime Dvylikos Metų Sukaktuvių nuo Mirties didžiausio pasaulinio darbininkų vado Lenino, 
Madison Square Garden, 50th St. ir 8th Ave., New Yorke. Kalbės Earl Browder ir Kiti Žymūs Kalbėtojai ir Bus Puikiausia Dainų ir Muzikos Progr
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“Senoji Gvardija” Nepasiduoda
New Yorko Socialistų Partijos “senoji 

gvardija” nepasiduoda Nacionalio Pild. 
Komiteto patvarkymui. Ji šaukia par
tijos narius nepildyti komiteto nurody
mus ir nesiregistruoti. O pagal Nacio- 

, nalio Komiteto nutarimą, kurie, neužsi
registruos iki vasario 7 dienos, tie auto
matiškai išsibrauks iš Socialistų Parti
jos.

“Senoji gvardija” nepasitenkina New 
Yorko valstijos nariais, bet šaukia kitų 
valstijų socialistus protestuoti ir kovoti 
prieš Nacionalio Komiteto patvarkymus. 

\ "The New Leader” (sausio 18 d.) labai 
piktai rašo apie Komitetą ir Norman 
Thomasą. Taip pat džiaugiasi, kad 
Mass, valstijos partijos komitetas 6 bal
sais prieš 3 pasmerkęs Nacionalį Komi
tetą už suspendavimą N. Y. valstijos or
ganizacijos čarterio ir pavarymą “seno
sios gvardijos” nuo vadovybės.

Taigi, dešinieji nori suskaldyti Sociali
stų Partiją po visą Ameriką. Ar jiem pa
vyks, tai tik ateitis parodys.

Strimaičio Negražus Liežuvis
* .--SLA “Sargybos Komiteto” pirminiu- 
i/xas A. B. Strimaitis panaudoja Tyslia- 

vos “Vienybę” labai nešvariems reika
lams. Sausio 17 d. jisai nepadoriai puo- 

. la draugą J. Miliauską, pažangiųjų na
rių kandidatą į SLA iždo globėjus. Drg. 

iĮ Miliauskas yra labai nuolaidus, draugiš
kas ir tykus žmogus. Jisai turi gerus 
darbihinkiškus įsitikinimus ir už juos 

p moka rimtai kovoti. Na, bet jis pakliu
vo fašistinio “Bokšto” viršylai ant ilgo

ji J liežuvio.
Strimaitis sapalioja, būk d. Miliauskas 

"1930 metais net teismu grūmodamas 
reikalavo, kad Susivienijimas grąžintų jo 
ir kitų jo kolegų sumokėtus į SLA pini
gus.” Gi faktas yra, kad d. Miliauskas 

I pasiliko SLA nariu laike 1930 skilimo ir 
iki šiol išbuvo veikliu SLA nariu. Kaip 
jis galėjo, būdamas organizacijos nariu, 
reikalauti savo įmokėtų pinigų?

j Scottsboro Jaunuoliai
1 Vėl atsistoja prieš teismą Alabama 

valstijoj nekalti Scottsboro jaunuoliai. 
Kaip, pirmiau, taip dabar tebegrūmoja 

( jiems' tas pats pavojus. Net kapitonas 
' Burleson, senas Morgan pavieto gyvento- 
f jas, pripažįsta, kad ten “nebus galima 
; rasti tokius prisiekusius posėdininkus 

(džiūrimenus), kurie nenuteistų kaltina
muosius.” Taip valdžios sutaisyta, taip 
athiosfera prieš negrus įkaitinta, kad iš- 
anksto matoma, jog jaunuoliai vėl bus 
nuteisti mirtin. O reikalavimą teismą 
iškelti iš Morgan pavieto valdžios įstai
gos griežta^ atmeta.

Todėl prisieina budėti. Jaunuolių gy
nimui pagaliaus tapo sudarytas bendras 
frontas. Susidaręs yra platus komite
tas, kuris galės padaryti stipresnį spau
dimą ant teismo ir kitų valdžios organų. 
Kaip pirmiau, taip dabar . Tarpautinis 
Darbininkų Apsigynimas pasilieka masių 
organizatorium už jaunuolius. Jisai įei
na į tą bendrą frontą ir niekados neap- 

’ leis nekaltų jaunuolių.
"Scottsboro jaunuoliai neturį mirti!” 

t Toks turi būti mūsų visų obalsis.

Centro Biuro Pareiškimas
Vakar dienos “Laisvėje” skaitytojai 

matė A.J.K.P. Lietuvių Centro Biuro pa
reiškimą reikale kovos už išlaisvinimą

■ .

Stilsono (E. Butkaus). Mes manome, 
kad tas pareiškimas iškelia labai svarbų 
klausimą. Pasirodo, kad dabartinis lai
kinas Butkaus Gelbėjimo Komitetas ne
nori įsileisti kitų srovių atstovų. Tuomi 
jis, žinoma, paneigia bendro fronto .idė
ją ir kenkia pačiam gynimo reikalui. 
Centro Biuras teisingai nurodo, kad tik
tai platus bendro fronto komitetas turė
tų pilną pasitikėjimą masėse ir galėtų iš
vystyti plačiausią kampaniją už Butkaus 
paliuosavimą.

Kodėl to nenori arba negali matyti 
Jankauskas ir kiti to komiteto nariai, tai 
mums sunku suprasti. Šis jų nesiskaity
mas su kitomis srovėmis ir organizacijo
mis, kurios iš pat pradžios nuoširdžiau
siai stojo į bendrą frontą del Butkaus gy
nimo ir šiandien tam reikale energiškiau- 
siai darbuojasi, be abejo, sukelia visokių 
kalbų ir abejonių, ko būtų galima ir rei
kėtų išvengti.

Centro Biuras dar kartą ragina visą 
mūsų darbininkišką judėjimą moraliai 
remti kampaniją už Butkaus paliuosavi
mą, priimant ir siunčiant prezidentui 
Rooseveltui prašymą, kad jis Stilsonui 
bausmę dovanotų. Bet tuo tarpu, kol 
tas Jankausko komitetas neįsileidžia kitų 
srovių atstovų, Biuras pataria susilaikyti 
nuo davimo jam pinigų. Komitetas turė
tų greitai priimti Centro Biuro pasiūly
mą ir pakviesti kitų srovių atstovus. Tuo 
savo žygiu jisai pagreitintų Butkaus iš
laisvinimą. Mes patariame šiam komite
tui kuogreičiausia tatai padaryti. Kam 
bijot visuomenės? Kodėl ja nepasitikėt?

O kad dabartinis Jankausko komitetas 
yra tik laikinas, tai aiškiai parodo pla
katas, kuriame buvo garsinamas Brook
lyn© masinis mitingas. Plakate pasaky
ta, kad mitingą šaukia “Pradinis Komi
tetas.” Na, ir tas “pradinis” komitetas 
kažin kaip virto pastoviu komitetu ir 
bando užtverti duris sudarymui plačiau
sio bendro fronto komiteto Stilsono gel
bėjimui.

Mes jau esame išsireiškę, kad mes ne
sutinkame su Stilsono politinėmis pažiū
romis ir su jo vedama kova prieš LDD. 
vienybę su ALDLD. Bet kadangi jis yra 
suareštuotas ir baudžiamas už prieškari
nį veikimą, tai mes nuoširdžiausiai sto
jame už bendrą frontą jo išlaisvinimui. 
Bet jeigu mūsų srovė visomis spėkomis 
stoja į bendrą kovą už jo išlaisvinimą, 
tai jinai turi pilniausią teisę reikalauti, 
kad ir vedime to bendro fronto reikalų 
jinai turėtų balsą. Tai toks elementari-* 
nis dalykas, kurio negali suprasti tiktai 
tas, kuris nenori suprasti.

Grigaitis Surado Naują Bėdą
Priežodis sako: “Kas nori mušti, tas 

randa ir lazdą.” Lygiai taip daro Gri
gaitis. Jis griežčiausiai priešingas ko
munistų ir socialistų bendram frontui ir 
kovai prieš bendro fronto idėją jis da
bar vartoja “Naujienas.” Jis sakos suži
nojęs, kad Sovietų Sąjungoje esąs sua
reštuotas Trockio sūnus ir jo pati. Jie 
buvo suareštuoti už kontr-revbliucinį 
darbą. Trockio sūnus puikiai žinojo, 
kad jis kada nors paklius už tokį darbą, 
nes jis yra mokslus ėjęs ir dalyvavęs vi
suomeninėj veikloj. Bet jis lindo į ten, 
kur neturėjo lysti. |

Dabar Chicagos Grigaitis šaukia, kad 
mes, Amerikos lietuviai, komunistai ir 
socialistai negalime ir neturime sudaryti 
bendrą frontą prieš karą ir fašizmą, to
dėl, kad Sovietų Sąjungoj tapo suareš
tuotas Trockio sūnus už kontr-revoliucinį 
veikimą! Ar bereikia juokingesnio daly
ko?

Meksikos Klerikaldi Vėl Užsimojo
Pranešama iš Meksikos, kad tenykš

čiai kunigai ir vyskupai išleido įsakymą 
parapijonams, kad jie savo vaiką frėleisfų 
į viešas mokyklas. Tai reiškia, kad Mek
sikos organizuoti klerikalai paskelbė 
naują karą valdžiai ir visai mokslo sis
temai, kurią jie apšaukė “socialistine.”

Kaip atsakys Meksikos dabartinė val
džia į šitą klėrikalų mestą kovos pirštinę, 
dar nežinoma. Veikiausia jinai nėpasi- ' 
gailės atmušti užpuolikus. Tada So. Bo
stono “Darbininkas” ir Chicagos “Drau
gas” vėl smarkiai alasuos, kad Meksikoj 
kankinami kunigai ir vyskupai.

Drg. Lenino Darbo
Y patybės

E. Jaroslavski

Man norėtųsi bent trum
pai atžymėt, kas Leninui 
davė jėgos būt organizuoto- 
ju, būt sukūrėju ir vadu 
mūsų partijos.

Pirma—tai gilus suprati
mas istorinio visuomenės 
vystymosi bėgio, žinojimas 
to vystymosi įstatymų, žino
jimas Markso ir Engelso 
mokslo, ir ne tiktai žinoji
mas, bet mokėjimas pritai
kyt jį prie mūsiškės gyveni
mo tikrenybės. Niekas ki
tas nemokėjo taip, kaip drg. 
Leninas, patikrinti teorijos 
teisingumą praktikoj.

Antra—tai, kad pas Leni
ną buvo gilus vidujinis įsiti
kinimas. Kada jis ėjo į ko
kį darbininkų susirinkimą, į 
kokį suvažiavimą, jis ne 
vien šiaip sakė vieną ar ki
tą tiesą; jis įtikinėdavo ir 
tuom nugalėdavo, ne įsaky
mus duodavo, o būtent įtiki- 

- nėdavo.
Trečia —Leninas mokėjo 

palaikyt ir vykdyt didžiau
sią, stropiausią discipliną 
(drausmę) partijoj; jeigu 
tarimas padarytas, tai neiš- 
sisukinėjant vykdyt nutari
mą gyvenime, pildyt ką par
tija nutarė, ką jinai pripa
žino teisinga.

Ketvirta—tai Leninas, ne
atsitraukdamas nuo vyriau
sio tikslo, mokėjo daryt nu
sileidimų m a ž m o ž i u ose 
(taktika: manevruot, pasi
traukt, vėl daryt užpuoli
mą).

Penkta — Leninas mokėjo 
parinkt partijai žmones, o 
tai labai didelis mokėjimo 
dalykas. Jis mokėjo aty- 
džiai įsižiūrėt į žmones, juos 
išklausyt, nužymėt jų gerą
sias ypatybes ir trūkumus.

Šešta — Leninas mokėjo 
prirengt naujų darbuotojų 
išauklėt ištisus kadrus
bus) naujų darbuotojų, mo
kino juos, o tatai yra ne
ginčijamai svarbi ypatybė 
partijos organizatoriui.

Septinta -— Leninas mokė
jo griežtai apsirubežiuot 
(apsiribot) nuo bet kokios 
neteisingos, žalingos inta
kes, nuo kenksmingų srio- 
vių, kylančių mūsų partijoj, 
laiku jas atidengt ir per
kirst, neduot joms ūugt, plė
totis. Taigi, kiekvieną sykį, 
kuomet kildavo kokie gin
čai, jis mokėjo juos laiku 
apibūdint, išnagrinėt, ' drū
čiai įbrėžt jų reikšmę par
tijos sąmonėje, kad paskui

mokėt parodyt, kuom tie 
ginčai virto, į kokią kliūtį 
jie mūsų partijai išaugo.

Aštunta—kad ir geriau
sias draugas Leninas buvo, 
tačiaus jam svetimi buvo 
kompromisai (nusileidinėji- 
mai, santaravimai). Kur 
kalba ėjo apie pagrindus 
mūsų partijos, mūsų takti
kos, apie pamatinius mūsų 
judėjimo reikalus, jam visiš
kai svetimi dalykai buvo 
nusileidimas, p a k a ntumas 
(tolerancija), bešališkumas.

Devinta — Leninas, staty
damas mūsų partiją, niekad 
nepamiršdavo apie įvairias 
sąlygas vystymosi įvairių 
atskirų darbo žmonių sluog- 
snių, atskirų tautų ir visuo
met domėn imdavo jų ypa-

I tybes, reikalaudamas, kad 
mes savo darbe laikytume 

(tatai galvoj.
Dešimta — Leninas nie

kuomet nepamiršdavo bend
rųjų mūsų judėjimo uždavi
nių, niekuomet jis nesiliovė 
buvęs kuo geriausiu inter
nacionalistu (tarp tautie
čiu), visuomet rišo mūsų ša
lies proletarinę revoliuciją 
su uždaviniais kitose šalyse. 
Tarptautinė r e v o 1 i u c ija, 
tarptautinis darbininkų su
sivienijimas jam buvo už- 

j vis arčiausia, užvis vyriau
sia. Proletarinė revoliucija 
mūsų šalyje—tai tik prie
monė tam svarbiausiam už
daviniui mūsų vyriausiojo 
tikslo. Šita tai ypatybė ir 
darė jį vadu ir organiza
torium ne tik Rusų Komu
nistų Partijos, bet ir Komu
nistų Internacionalo vadu 
ir organizatorium.

(Iš Knygos “Leninas, Jo
Gyvenimas ir Darbai")

Apsižiūrėkite, Kad 
Nebūtų Per vėlu!

Gal but visi jūs, “Laisvės” i viau jam ramybę, 
skaitytojai, jau žinote, kad 
dabartiniu laiku eina Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo vajus įrašymui naujų 
narių.

Bet kiek iš jūsų, kurie 
dar neprigulite, rimtai pa
galvojate apie įsirašymą į 
tą tvirčiausią lietuvių pašal
pos ir apdraudos organiza
ciją?

Aš esu tikras, kad yra 
daug “Laisvės” skaitytojų, 
kurie dar nėra Lietuvių 
Darbininkų S u sivienijimo 
nariais, o galėtų ir turėtų 
būti.

Kad apdrauda ir pašalpa 
mums reikalinga, tai su tuo 
mes visi sutiksime.

,, Bet, ot, su daugeliu buna 
(šta- taip: kad ir žino, jog rei

ktų prigulėti geroj savišal
pos organizacijoj, vis ati-
dėlioja ir atidėlioja.

Tuomi, žinoma, patys sau 
padaro blogai.

Čia galiu priminti keletą 
atsitikimų, iš kurių turėtų 
daugelis pasimokinti, ypa
tingai tie, kurie jau už me
tų kitų pasieks 50 metų 
amžiaus.

Keturi metai atgal kal
binau vieną asmenį įsirašy
ti į Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą. Jis vis vil
kino ir vilkino įsirašyti. 
Bet vis žadėjo vėliau. At
sibodo man jį raginti, ir da-

dferacijos vice-prezidentias, sveikinasi su ponu 
Milburn (dešinėj), milionierium. Woll iki šiol 
buvo tsiip vaidinamos Sportininkų Brolijos pre

zidentu ir dabar šitą vietą perveda ponui 
Milburn.

Nesenai sužinojau, kad su 
šiuo asmeniu štai kas atsi
tiko: pastaruoju laiku jis 
išpildė aplikaciją, bet Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mas nepriėmė. Kodėl? Štai 
del ko: jis jau virš 50 metų 
amžiaus. Žinodamas, kad 
tik iki 50 metų amžiaus ga
lima įsirašyti, jis sumažino 
savo amžių. Kuomet kilo 
nuožiūra ir buvo pareika
lauta, kad jis įrodytų savo 
tikrą amžių, tai jis prisipa
žino, kad amžių sumažino. 
Jis dabar 52 metų amžiaus, 
ir nebegali patapti Lietuvių 
Darbininkų Susi vienijimo 
nariu. O dabar jau jis mielu 
noru sutiktų įsirašyti. Da
bar jis mato svarbą ir rei
kalą. Jeigu jis būtų rimtai 
pagalvojęs keli metai atgal, 
kad yra nauda ir būtinas

reikalas įsirašyti į Lietuvių 
Darbininkų Sus ivienijimą, 
ir būtų be atidėliojimo tuo- 
jaus išpildęs aplikaciją, tai 
šiandien jau jis turėtų už
tikrintą apdraudą ir pašal
pą už palyginamai pigią 
mokestį.

Tai, žinoma, nėra vienas 
tokis atsitikimas.

Besikalbant su LDS Cen
tro darbininkais teko suži
noti, kad pastaruoju laiku 
nemažai atmestą tokių ap- 
likantų, kurie jau yra 52-jų, 
53-jų ir 54-rių metų am
žiaus, o pasidavė jaunesnį 
amžių, kad tokiu būdų įsto
ti į Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą.

Na, jeigu tie žmonės 
trys, keturi ar penki metai 
atgal būtų pasirūpinę įsi
rašyti, tai šiandien jiems 
nereiktų rūpintis, kaip su
mažinti amžių.

Iš to turėtų pasimokinti 
tie žmonės, kurie jau yra 
virš 40 metų amžiaus, o dar 
nepriklauso tokioj geroj 
savišalpos o r g a nizacijoj, 
kaip Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas.

Jeigu jūsų amžius jau 
viršina 40 metų, tai be ati
dėliojimo tuojaus įrašykit 
į LDS, kad paskui nebūtų 
pervėlu.

Nepadarykite klaidos, 
kaip daugelis padarė. Ap
sižiūrėkite dabar.

Bet tiek pat svarbu ir 
jauno amžiaus žmonėms 
įsirašyk į gerą savišalpos 
organizaciją.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas dabartiniu lai
ku ypatingai yra žymiai 
numažinęs įstojimą jaunuo
liams nuo 16 iki 25 metų 
amžiaus.

Abelnai dabar įsirašant 
galima sutaupinti nuo $2 iki 
$5. Jaunuoliams dar leng
vesnės įstojimo sąlygos.

Taigi jūs, tėvai, kurie tu
rite paaugesnius vaikus, su
nūs ir dukteris, tarp 16 ir 
25 metų amžiaus, paragin
kite juos patapti Lietuvių

(Tąsa 3-Čiam pusi.)

DARBININKŲ
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

ŠALTOS KOJOS
Aš tėmiju “Laisvėj” jūsų 

patarimus, kaip atgauti svei
katą. Ir aš norėčiau gauti pa
tarimą. Aš esu 43 metų vy
ras, 5 pėdų ir 8 colių, 186 sva
rų. Pavienis. Mano kojos valig 
kelių nuolatos būna šaltos ir 
taip kaip užtirpę. Pereitą va
sarą kojų tarpupirščių skūra 
trūkdavo, išsilupdavo ir labai 
niežėdavo. Pavyko, išsigydyti. 
Tai nuo to laiko pradėjo būti 
kojos šaltos ligi kelių ir kaip 
ir nutirpę. Vienas daktaras sa
kė, kad reumatizmas, kitas— 
kad kokia cukrinė liga. Jau 7 
mėnesiai, kaip vartoju jo gy
duoles, bet nieko gero. Svai
ginančių gėrimų suvis mažai 
kada paimu, alaus kokį stiklą. 
Rūkyt nerūkau.

Atsakymas
Tai, bra, vyras, kad nerū- 

kot. Tai aš Jums pirmu kitų 
duosiu patarimą.

Jums sakė, kad Jums reu
matizmas ar cukrinė liga. Kai 
dėl reumatizmo, tai veikiau
sia ir čia bus sena pasaka, kai

—jau kas kita, bet ir čia kaž- 
kQ nesinorėtų tikėti. Nebent 
jei Jums anas gydytojas šla
pimą tyrė ir rado jame cuk
raus. Jei to nedarė, tai nepai
sykit. žinoma, dėl viso ko, šla
pimas išanalyzuoti yra gerai: 
daug ką parodo apie sveiku
mo laipsnį.

Kojos Jums šaltos veikiau
sia dėl silpnos kraujo, apyta
kos, kai organizmui trūksta 
vitamino C ir kitų vitaminų. 
Tai Jūs, Drauge, atpildykite 
savo kūnui jo mitybinius trū
kumus. Daugiau gyvo, nesuga
dinto maisto vartokite. Dau
giau šviežių žalių daržovių ir 
vaisių. Tai suteiks vitaminų, 
mineralų, šarmų ir gerai veiks 
kraujo apytaka. Reikia ir ki
tokio maisto: kiaušinių, pie
niškų, žuvų, kiek mėsos (ke
penų).

Vitaminų gausite da ir iš 
žuvų aliejaus, mielių, grūdų. 
Cod Liver Oil imkite po šauk
štą kasdiena. Brewers yeast 
tablets po 10 prieš valgį. Kvie
čio grūdų kramtykite po žiup
snelį bile kada, lodo po lašą 
kas diena, per porą mėnesių.

gydytojai, dėl mados, bet .ką 
pasako', kad tik pasakyt. Mat, 
reumatizmas tebėra gana mig
lota liga, na tai ant jo ir su
verčia visą bėdą. Cukrinė liga

Paskui po lašą kas pora dienų. 
Kojas šildykite, braukykite, ma
sažuokite. Kūliu, ragočium pasi- 
vartykite daug kartų kas diena 
—išjudins kraujo cirkuliacija



Puslapis Trečias.

Shenandoah, Pa
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Laukiame Dovanu iš Kily MiestyLediniu Vandenynu

BAZARAS BUS TRIS DIENAS
M.

Šeštadienį, 25 Sausio-January
Sustabdyt Aliejų Italijai

Velička dainuos solus.

Easton, Pa 419 LORIMER ST

DOVANŲ JAU
IŠPARDUOTI

RAPORTAS Iš KONGRESO PRIEŠ KARĄ IR FAŠIZ
MĄ, KURIS ATSIBUVO CLEVELANDE, OHIO, 

PUBLIC AUDITORIUM, SAUSIO 3-4-5, 1936.

Dainuos Brooklyn© Aido Choras, vadovaujamas B. Šalinaites ir dai
nuos solus Aldona Klimiūtė.

YRA SUPLAUKĘ VIRŠ $2000.00. JAS VISAS REIKĖS 
Už ŽEMAS KAINAS, TAI BUS PROGA Už PIGIAI 

NUSIPIRKTI GERŲ DAIKTŲ.

bėjo apie Lietuvos 
kų ir mažažemių gyvenimą 
sąlygas ir valstiečių su 
Taipgi pasakė, kaip da
Lietuvos valdžia žiauriai pasi
elgia su Lietuvos darbininkais 
ir valstiečiais.

Krosnos Dzūkas.

‘ ‘ • ci j as. Nepadarysite klai-
metu vasarą dos. Padarysite sau didelę 

naudą.
Vienas iš LDS Vajininkų.

Praeitą šeštadienį, tai 
11 d. sausio, vakare, turėjome 
puikų kortų lošimo vakarėlį, 
kurį buvo surengus

kongrese, tai antru atveju kai

Pirmad., Sausio 20, 1936
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Pirma Diena Kongreso ; tuziastiškai priimtas. Jisai 
Sesija pasiskirstė į ketu-iva.r(^e J*’ pasižadėjo vi- 

rias dalis: 1) unijų, 2) far_'sais budais gelbėt veikimą 
| pries k. ir f. Komunistų 
Partijai rūpi darbo žmo
nių, farmerių.ir profesiona
lų interesai; K. P. jaučia, 
kad karas jau čia pat. Ja
ponija briaujasi Chinijon, 
Italija pasiryžus pavergti 
Ethiopiją, Hitleris iš Vaka
rų Europos rengiasi pulti 
Sovietų Sąjungą. Gali užsi
liepsnoti pasaulis ir milio- 
nai jaunų bus praryta, ci
vilizacija sunaikinta. Ragi
no visus dėtis prie plataus 
bendro fronto. Daug sukė
lė ovacijų, kuomet buvo 
perskaitytas pasveikinimas 
nuo Tom Mooney, kuris ne- 

Į kaltai sėdi kalėjime, jau 20 
Visi“ji7 pasmerkė metai už prieškarinį veiki-

merių, 3) profesionalių kliu- 
bų ir 4) “social workers”; 
atskirai kiekviena grupė 
svarstė savo problemas.

Vakare buvo masinis mi
tingas. Tai pirmas tokis 
didelis ir entuziastiškas mi
tingas Cleveland© darbinin
kų ir darbininkių. Kalbėjo 
įvairūs žmonės, profesiona
lai ir vyskupai: Rabinas 
Brickner, vyskupas Blake 
ir generolas Butler. Visi 
kalbėjo prieš karą ir fašiz
mą; karo žiaurumus ir kas 
pelnosi iš jo. Ragino darbi
ninkus, profesionalus ir vi
sus žmones, kad neduotų' 
nei vieno sūnaus ir dolerio i 
karui, 
fašizmą ir kvietė jungtis į 
Prieš Karą ir Fašizmą Ly
ga.

I

4 diena Sausio, Antra Die
na Kongreso

Sesija atsidarė su daina
vimu prieškarinės dainos. 
Pirmininkas Ward perskai
tė tvarką, kad popiet bus 
visas kongresas paskirsty
tas į įvairių komisijų mi
tingus, kaip tai: unijų, far- 
merių, religijų, tautinių 
mažumų, veteranų, mokslų, 
karo ir fašizmo, vaikų ir 
literatūros. Proponavo, kad 
tuose mitinguose-konferen- 
cijose kiekviena komisija 
išdirbtų savo planą ir rezo-

m a.
Tarpais kalbėjo Dr. Ward 

ir aiškiai nurodė, ant kiek 
yra reikalinga Amerikos 
Lyga Prieš Karą ir Fašiz
mą. Sako: “Mes, kurie dir
bom, turim sparčiai dirbti, 
taipgi turim mokėti važiuo
ti su šešiais arkliais ir kad 
jie visi būtų gerai valdo
mi.”

Buvo duodamas raportas 
iš Centro veikimo. Pasiro
do, kad Lyga išaugo beveik 
du syk tiek nuo pernykščio 
suvažiavimo. Dr. Ward pa
sižadėjo, kad su pagelba vi
sų, kuriems rūpi taika ir 
kurie nekenčia fašizmo, 
mes po šio suvažiavimo tu- 

liucijas ir atneštų nedėldie- r^me išauklėt Lygą tris 
nio bendron sesijon. Patie- kart stipresnę, kaip kad da- 
kė, kad nuo delegatų nega- Lar yra.
Įima bus turėt daug disku
sijų, nes yra perdaug dar
bo. Bet jei bus kur mažu- 
ma-opozicija, tai ji turės sa
vo atstovą lygiai, kaip ir 
didžiuma kalbėt už rezoliu
cijas.

Buvo galybės sveikinimų 
nuo įvairių organizacijų. 
Sveikino Clevelando Miesto 
Taryba per councilmaną 
Arti Sveikino Kongresą 
- urnas protestonų kunigas, 

’ Te. kad religija yra 
prieš karą ir fašizmą ir jei
gu visi tikėjimai išeitų prieš 
karą ir atsisakytų laimint 
kareivius, tai karų nebūtų. 
Tikinčius žmones kvietė or-

Patiekta rezoliucija, kuri 
reikalauja, kad Amerika iš
trauktų savo laivus ir leistų 
Kubos žmonėm laisvai išsi
rinkti savo valdžią.

Kalba atstovas nuo Vo
kietijos požeminio veikimo. 
Pasveikinęs kongresą, pa
reiškia, kad Vokietijos žmo
nės atydžiai tėmija šio kon
greso eigą ir kad ne tik Vo
kietijos žmonių akys at
kreiptos į šį kongresą, bet 
ir viso pasaulio sąmoningų 
žmonių. Nupiešė fašistų 
žiaurumus Vokietijoj ir nu
rodė, kaip kovotojai drąsiai 
eina mirti po fašizmo kir
viu. Pareiškė: “Jeigu turi 
gyventi žmonija ir civiliza
cija, tai turi mirti fašizmas, 
arba jeigu gyvuos fašiz
mas, tai mirs civilizacija ir 
žmonija.” Nurodė, kaip yra 
vedama kova prieš fašizmą 
Vokietijoje.

Kalba Chinijos generolas. 
Jis nurodo, kaip Japonijos 
imperialistai užima Chiniją 
ir kaip Chiang Kai-shek 
kooperuoja su japonų val
džia. Toliaus nusako, kad 
chinų masės atmuš Japoni
jos plėšikus greitu laiku. 
Taipgi pažymi, kad dauge
lis Japonijos kareivių atsi
sako šaudyt nekaltus chi- 
niečius.

Kalba jauna japonietė at
stovė, kuri nurodo, kad Ja
ponijos darbo masės neno
ri karo ir jie veda kovą' 
prieš i

Mirė Išgarsėjęs Angly 
Poetas Rud. Kipling

Po pietų kožnas ėjo, kur 
jam geriau patiko ir kuri 
svarbiausia jam buvo komi
sinė konferencija.
5-ta Diena Sausio, Trečia 

Diena Kongreso
Atsidarius sesijai, vėl 

daug sveikinimų nuo įvai
rių masinių organizacijų.

Kalba atstovas nuo Ku
bos. Nurodo, kaip Kubos 
kapitalistai su pagelba A- 
merikos imperialistų trem
pia Kubos žmonių laisvę; 
kad Kubos kalėjimuose da
bar randasi virš 3,000 pol. 
kalinių. Sako: “Jei ne Ame- 

. mes senai

LONDON, sausio 18. — 
Numirė garsus Anglijos po
etas Rudyard Kipling, 70 
metu amžiaus, v

Jis buvo sūnus anglo pro
fesoriaus, gimęs Bombay 
mieste, Indijoj. Kaipo 6 me
tų vaikas, Kipling buvo par
vežtas Anglijon. Sulaukęs 
18 metų amžiaus, vėl nuvy
ko Indijon dirbti valdiškų 
laikraštukų r e d a k c i jose. 
Toliau jis pagarsėjo savo 
trujnpomis apysakomis ir 
eilėraščiais.

Kipling rašė vaizdingai, 
aiškiai, “įkertančiai.” Savo 
veikaluose jis ypač garbino 
Anglijos imperiją, jos armi
jos discipliną, “pareigą” 
valdžiai.

Bet kartais ir pas Kiplin- 
gą pasireikšdavo priešingu
mas karui ir pašaipa valdo
vams, kaip kad eilėraštyj 
“Windsoro Našlė” karalie
nė Victoria. Del “nemanda
gumo” tai karalienei netu
rėjo geros akies ant Kiplin
go ir karaliai Edward ir da
bartinis Jurgis Penktasis. 
Todėl Kiplingas iš jų nega
vo bajoriškų titulų ir ne
buvo pakeltas į “laurais vai
nikuotus” valdiškus poetus, 

prieš grobimą Chinijos/ Už pasižymėjimą literatūroj 
Tuo kartu chinų generolas jis, tačiaus, gavo Nobelio 
ir japonietė sustojo ir su-į dovaną iš Švedijos, 
spaudė vienas kitam ran
kas, parodė simbolį abiejų 
šalių darbo masių vienybės, 
kurios stoja už taiką ir 
prieš karą ir fašizmą. Kon
gresas griausmingai plojo.

Kalba dar visa eilė atsto
vų: nuo Kanados, Porto 
Rico ir kitų šalių. Visi svei-j «D Dever,” h. 
kiną ir ragina kovoti pries 
visos žmonijos ir civilizaci
jos pavojų—karą ir fašiz- -----------------

Priimta dešimties punktų 8 Sovietų Laivai Plauks 
programa. |

Vėl galybė pasveikinimų; 
nuo kariuomenės, Ameri- j 
kos Legiono skyrių, Nacio-' MASKVA. — Šiemet šeši 
nalės Gvardijos ir CCC Sovietų garlaiviai plauks iš 
kempių. Leningrado į Vladivostoką

Priimta 28 rezoliucijos, per Ledinį vandenyną, So- 
Mandatu komisija rapor- vietų šiauriniu pakraščiu, ir 

tavo, kad Kongrese daly- du kiti laivai plauks iš Vla- 
vauja 2,201 delegatas, at- divostoko į Leningradą tuo 
stovaujanti arti dviejų mi-,pačiu keliu, kuris pirmiau 
lionų organizuotu žmonių, buvo laikomas “nepraplau- 
Taipgi dalyvavo 500 oficia- kiamu.” 
lių tėmytojų nuo įvairių 
masinių draugijų.

ganiziictis prieš karą ir fa-'rikos šautuvai, mes senai 
Buvo sveikinimai būtumėm apsidirbę su savo 

ponais.” Prašė, kad ame
rikiečiai vestų propagandą 
ir reikalautų savo valdžios, 
kad nesikištų į Kubos vidu
jinius dalykus. Sako: ”Per 
du metus mes turėjome sa
vo vandenyse daugiau, kaip 
30 Amerikos karo laivų.” glijos Raudonojo Kryžiaus.

šizmą. Buvo i 
nuo masinių vokiečių orga
nizacijų. Taipgi buvo daug 
atstovų nuo A.D.F., kurie 
sveikino kongresą. Socialis
tų Partijos atstovai, kurie 
buvo svečiais, sveikino ir 
pasižadėjo visais būdais 
gelbėt. Socialiste Bergerie- 
nė nušvietė svarbą Bendro 
Fronto Francijoj ir kad So
vietų Rusija yra vienatinė 
šalis, kuri palaiko pasaulio 
taiką ir sako: “kad nebūt 
S. R., jau mes senai būtu
me buvę kare. Bet man bū
nant S. R. ir alkūnėm tri
nantis su raudona armija, 
gerai supratau, ką reiškia 
ta galinga spėka.” Toliaus 
ji tęsė: “Gaila, kad aš šian
dieną negaliu kalbėt kaipo 
atstovė nuo Socialistų Par
tijos. Bet kalbu ir esu, kai
po sena socialiste. Aš nie
kad nežiūriu atgal, kas pra
ėjo, bet priešakiu. Mano 
vieta ten ir su tais, kurie 
kovoja prieš karą ir fašiz
mą.”

Komunistų Partijos at
stovas Hathaway buvo en-

Kiplingo kūriniai yra pla
čiai žinomi: ‘
Ditties,” “Plain Talks from 
the Hills,” “Kim,” “Captain 
Courage ous,” “Soldiers 
Three,” “The Light that 
Failed,” “The Drums of the 

i Fore and Aft,” “Mandalay,” 
šimtai

abelnai peršalimas. Ąš pats ko-lbus ir pelno keletas dol. Šia- 
jas gerokai nušalau ir iš to ga
vau tokį bjaurų kosulį, kad, ot, 
rodos i)’ plaučius iškosėsiu. Ir 
jis mane kankino virš 4-rių sa
vaičių. O štai seneliui Jones 
praeitą savaitę Eastono ligoni
nėj nupjovė koją.

Jonės yra senas žmogus, 75 
metų. Kodėl tokis senelis buvo 

i pašauktas prie darbo, kuomet 
yra užtektinai jaunų ir tvirtų 
vyrų, taip pat ant pašalpos? 
Aš to kitaip nesuprantu, kaip riu viršminėtom draugėms šir- 
tik, kad Jones greičiau būtų iš-Į dingą ačiū. Taip pat O. Lapa- 
sk irtas iš gyvųjų tarpo. Mano|šauskienė aukavo savo darbo 
nuomone, už Jones netekimą ko-j l^lę, kuri taip pat buvo leista

I laimėjimui. Taip pat Josman- 
tienė ir Kušlienė darbavosi 
abelnai, kad patenkinus sve
čius. Josmanta, žolynas ir 
Blažiūnas darbavosi, padėda
mi draugėms moterims. Var
de 136 kuopos visiems tariu 
širdinga ačiū.

W. Zelin.

me vakarėlyje daugiausiai 
darbavosi moterys, ypatingai 
naujos draugės, Šimkienė ir 
Kazakaitienė.

Viršminėtos draugės iškepė 
labai skanių keiksų ir juos 
paaukavo delei viršminėto 
kuopos vakarėlio naudos, šios 
draugės netik aukojo savo 
darbo keiksus, bet ir pačios 
pardavinėjo laimėjimo tikie- 
tukus. Varde 136 kuopos ta-

Apsižiūrėkite, Kad Nebūtų 
Pervėlu!

jos ir gal iš to ir gyvybės, yra 
a t s a k o m i nga Northampton 
county ir Pennsylvanijos valsti
jos WPA administracija. To pa
ties Jones duktė yra užbaigusi 
biznio kolegiją, ji yra užsire
gistravusi “reemployment” ofi
se anksčiau už tėvą ir iki šiol 
sėdi be darbo. Jai darbo nėra. 
Kodėl? Tuo tarpu politikierių 
dukterys ir sūnai dirba valdiš
kuose ofisuose, gaudami neblo*- 
gas algas, kuomet jų tėvai ima 
po kelius tūkstančius į metus 
sau algų. Prie to dar turi ir 
kitokių pajamų. Pats eks-majo- 
ras Robetson sako, kad jis ne
žino, kiek jis turi stubų. Bet 
jo vaikai visi dirba tuos dar
bus, kurie priklauso bedarbiams 
studentams.

A.L.D.L.D. 17 kp. 9 d. sau
sio surengė prakalbas. Kalbė
jo drg. Guoba, Kanados laik
raščio “Darbininkų žodžio” 
atstovas. Jis kalbėjo dviem 
atvejais. Pirmiausia kalbėjo 
apie Kanados lietuvių gyveni
mą, sąlygas ir kokiose aplin
kybėse kanadiečiai pradėjo iš
leisti laikraštį “Darbininkų 
žodį”. Baigdamas kalbą krei
pėsi į publiką, prašydamas 
paramos laikraščiui ir nupir
kimui raidžių rinkimui maši
nos (linotypo). Aukavo šie 
draugai-gės po $1: P. Eidu- 

kurį buvo surengus ALDLD , kevičius ir K. Naravas. Po 50c 
136 kuopa, šiame vakarėlyje Į P. Krizenauskas ir 
buvo daug svečių, kurie laiką ' skas. I 

‘Departmental I praleido gana linksmai, nes 
po kortų lošimo visi smagiai 
pasišoko ir padainavo. Turiu 
pasakyti, kad šis vakarėlis pa
vyko visais atžvilgiais, nes

<Tąsa iš 2-ro pusi.)
Darbininkų Susi vienijimo 
narias.

Taipgi į LDS galima įra 
šyti vaikus nuo 2 iki 15 me 
tų amžiaus į vaikų apdrau 
dos skyrių.

LDS turi sekamus 
draudos skyrius: $150, 
00, $600 ir $1000.

Pašalpos trys skyriai 
$6, $9 ir $12 į savaitę.

Mokestys žemesnės, negu 
kitur.

Per savo penkių metų 
gyvavimo laikotarpį Lietu
vių darbininkų Susivieniji
mas jau apie 2,000 sergan
čių narių aprūpino tinkama 
pašalpa.

Per tą laiką savo nariams 
pašalpomis išmokėjo virš 
$86,000. Pomirtinėmis iš
mokėjo virš $41.000.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo kuopos randasi 
per visą šalį, visose lietuvių 
kolonijose. Visose lietuvių 
kolonijose dabar darbuojasi 
organizatoriai— vajininkai. 

ir p'Grabau-'11' kuomet jie jus pakalbina 
Smulkių aukų surinkta rašytis, tai be atidėlioiimo 

$1.75; laikraščio parduota už tuojaus ^špildykite^ aplika- 
65c. Kadangi drg. Guoba da
lyvavo pereitų ] 
Lietuvoje, Kaune, įvykusiame 
“visuotinam” pasaulio lietuvių

Bazar as Jau Prasideda

Laisves” Jubilėjiniam Bazarui
Puikiai plaukia daiktais ir pinigais dovanos “Laisvės” Jubilėji
niam Bazarui. Bet veik visos dovanos ateina iš Brooklyno ir 
artimos apielinkės. Laukiame dovanų iš tolimesnių miestų.

Šį kelia ištyrė ir 
atidarė Sovietų ledlaužiai 
“Sibiriakov” ir “Čeliuskin.” 

Apie minimų laivų plauki
mus tarp Leningrado ir Vla
divostoko praneša prof. Ot
to Schmidt, garsus sovieti
nis šiaurės jūrų tyrinėtojas.

LONDON. — Anglijos 
Raudonasis Kryžius sausio 
16 d. pranešė, kad anglų ka
rininkas Burgoyne, kurio 
vadovaujamą ethiopų Rau-1 a ... .. ...
donojo Kryžiaus skyrių Anglija Nereikalausianti 
bombardavo italai Waldi- 
joj, pats nėra tarnyboje An-

Graikijos politiniai kaliniai, Venizelos pasekėjai, žiū
ri per kalėjimo langą ir laukia, kad naujoji monar

chija paskelbtų jiems amnestiją.

GENEVA.— Tarp Tautų 
Lygos diplomatų gyvuoja 
tokia nuomone, jog nauja
sis Anglijos užsienių reika
lų ministeris Anthony Eden 
nedarys tikro spaudimo Ly
gai, kad sustabdžius alie
jaus ir kitu karo medžiagų 
išvežimus Italijai.

“Sveikas Oras WPA 
Darbininkams”

Tiesa prie WPA darbų svei
kas oras, bet ne visiems. Svei
ka dirbti tyrame ore žiemos 
laike, bet reikia turėt šiltas dra
panas ir avalinę. Neturint to, 
yra bėda, nes gręsia netekimas 
ausų, rankų ir kojų pirštų ir

Penktadienį, 24 Sausio-January
Dainuos Trimito Choras iš So. Brooklyno, vadovaujamas Helen Man- 
tu.škaitės. Dainuos J. L. Kavaliauskaitė, akompanuos A. Depsiutė

Sekmadienį, 26 Sausio-January
Dainuos Pirmyn Choras iš Great Neck, vadovaujamas A. Klimiūtės ir 
Alekas

‘LAISVES” SVETAINĖJE
BROOKLYN, N. Y.

Kas vakaras šokiai. Įžanga 10
VISAIS VAKARAIS GRIEŠ WM. NORRIS 4 KAVALKŲ ORKESTRĄ.-

Šeštadienį ir Sekmadienį Bazaras prasidės nuo piet ir tęsis iki vidurnakčio.
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Mėnesines Nuotrupos 
d. sausio įvyko LDS

dar 170 mylių 
kalnus, kurie 
iki 10,000 pė-

P. Dambrauskas.
išrinkta du atsto- 
lietuvių jaunuolių 
J. Saulėnas ir B.

seniui priseina nuryt 
nes draugės užsibrėžtą 
pasiekė. Mat, senis, pa- 
“vienturis,” nieko pats 

ir kabi-

Ethiopi- 
po virš 
mes jau 
giesmę.

New York ir vis laukia darbo, 
vyručiai ir moterukės, 
dar nedirbat, taipgi ir 
dirbat, lanky.kit susirin- 
ir mokėkitės savo mėne-

| pus iš orlaivių. Dar daugiau, 
ethiopai yra gavę nemažai 
priešorlaivinių kanuolių ir vy
kusiai iš jų apšaudo italų orlai
vius.

CortlaĮndt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

vienybėje—galybė.
WPA Darbininkas,

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 

i tt. Puikus steičius su naujau- 
: šiai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

Pirmad., Sausio 20, I93tfPuslapis Ketvirtas.

Jau Kita Italijos

Žinios Apie Karą

Visi žinome, kaip garsiai šau
kė ir gyrėsi italai fašistai ka
ro pradžioje prieš Ethiopiją. 
Kiek tada buvo prirašyta apie 
italų tankus, orlaivius, kanuo- 
les, kulkasvaidžius. Dabar ma- 
žar pasigyrimo jau tuom reika
lu girdisi.

Gyrėsi fašistai, kad jie į kė
lės savaites sumuš ethiopus, 
kad jiems nieko nereiškia “lau
kiniai ir necivilizuoti’’ 
jos gyventojai. Bet 
trijų ir pusės menesių 

.girdime kitą fašistų 
Dabar iš Romos
Times” korespondentas štai ką 
rašo:

Italijos generalis štabas nu
mato ilgą Afrikoje karą, gal 

’būti teks kariauti ir sekamą 
žiemą. Ethiopai labai apdrūti- 
no savo pozicijas pietų fronte 
ties Saša Baneh ir Daggah Bu r. į 
Italai tame fronte apsidrūtino 
ties Gabredare ir karas virto j 
pozicinį.

Šiaurių fronte italai sutiko 
dideles kliūtis. Ethiopijoje ke
lių nėra, o kalnai dideli. Mas- 
saua vienatinė prieplauka šiau-

Kaip ten nebūtų, bet yra ži
noma, kad italai tik karo pra
džioj turėjo pasisekimų ir tai 
mažų, o dabar jiems tas ne
vyksta. Net patys jie jau ne
turi kuom pasigirti, tik nuola
tos raminasi, kad jie vis vien 
sumuš ethiopus ir Ethiopiją 
pavergs.

Anglija budavoja daug nau
jų karo laivų minų naikinimui. 
Jau 20 jų nuleido ant vandens 
ir greitai prijungs prie karo 
laivyno. Slepia žinias apie tai, 
koki jie yra, kaip dideli ir grei
ti.

Lenkija Grūmoja Karui 
Lietuviams

Lenkijos užsienio reikalų mi- 
nisteris pulkininkas Joseph 
Beck, šalininkas Hitlerio, kai

rėje, per kurią Italija gabena: bedamas seime pareiškė, kad 
maistą, amuniciją ir kareivius | už ukrainiečių teroristų žygius 
šiame fronte. Ji yra 80 mylių , atsako ne kas kitas, kaip Lie- 
atstu nuo Asmara miesto, 
nuo Asmara iki Makale, tai yra 
italų karo fronto, dar yra 180 
mylių, tai viso nuo prieplaukos 
iki hrmijos pirmų linijų 260 
niylių. Nuo karo fronto iki 
Dtessye, kur Haile Selassie turi 
savo štabą, yra 
ir tai eina per 
turi nuo 8,000 
dų augščio.

Pietų fronte nėra kalnų, ten | 
daugiausiai lygumos, bet už tat 
ir ten tik viena prieplauka — 

' '•Megcdiscio per kurią viską ita
lai gabena, o ji yra apie 400 
njylių nuo karo fronto. Fron
tas yra apie 450 mylių ilgio, 
tai tikra prapultis. Dar dau
giau pietų fronte apsunkina 
italų veikimą dykumos, sausra, 
karštis ir baisiai daug visokių 
parazitų, vabalų, šimtus mylių 
kareiviams veža geriamąjį ir 
maistui vandenį, jie visai ne
gauna vandens nusipraust, dau
gelio veidai sutrūksta.

> JToliaus tas korespondentas 
paduoda žinią, kurią gavęs iš 
Italijos karininkų, kad del 10,- 
000 kareivių į dieną reikia 70 
tonų maisto ir 100 tonų amuni
cijos. Taigi 10,000 kareivių per 
dieną turi aptarnauti 170 dide-jlaukų ir laivyno bazių 
lių trokų, o pietų fronte tro-,jos laivams. Tuom pat

gi tuva. Jis grūmojo, kad Lenki
ja, pasiremiant Tautų Sąjungos 
tvarka, duos ant Lietuvos skun
dą. Taipgi sakė, kad tas grū
moja taikai, tai yra Lenkija 
gali užpulti Lietuvą.

Toliau kalbėdamas Beck tvir
tino, kad Lietuva elgiasi 
kultūringai, barbariškai, 
šingai civilizuotų tautų 
kai”. Iš jo kalbos išplaukia, 
kad Lenkija tiesiai grūmoja 
Lietuvos neprigulmybei.

kams pravesti kelius sunku, 
nes stoka akmenų. Viso prieš 
Ethiopiją yra sutraukus Italija 
jau 400,000 armiją, kuri reika
lauja baisiai didelės transpor- 
tacijos jėgos.

Šiaurių fronte italai kenčia iš 
ptiežasties didelių kalnų ir 
daugumo akmenų, o pietų fronte 
del stokos akmenų negali pra
vesti tinkamus kelius.

Toliaus Italijos karo štabas 
sako, kad jiems yra labai ge
rai žinoma kiek Ethiopija ir 
kokių ginklų gauna. Jie sako, 
kad dabar ethiopai jau yra ge
rki apginkluoti ir moka tuos 
ginklus vartoti. Ethiopai su- 
gabiai manevruoja ir tankiai 
italams padaro visokius spąs
tus, nelauktu ves. Todėl, būk 
dabai?, italai yra labai atsar- j

Anglija, Graikija ir 
Turkija Derasi

Anglija skubiai permeta vis 
daugiau karo jėgų į Afrikos 
kolonijas. Keli laivai iš Indi
jos su kareiviais pribuvo į 
Anglijos kolonija Kenya.

Bet tuorh pat kartu Anglija 
vis daugiau j ieško talkininkų 
prieš Italiją. Tarpe Anglijos 
ir Graikijos eina derybos, kas 
del apjungimo abiejų šalių ka
ro laivynų prieš Italiją 
naudojimo Graikijos

ir pa- 
priep- 
Angli- 
kartu

tarpe Anglijos, Graikijos ir 
Turkijos eina derybos tiesiai 
atkreiptos prieš Dodecanese sa
las. Dodecanese salos priklau
sė Turkijai prieš pereitą ka
rą, jos yra prie pat Turkijos 
žemės, bet Italijos imperialis-1 
tai jas pasigriebė ir ten pris-| 
teigė karo orlaiviams, laivams 
ir submarinams bazių.

Ethiopija Bijosi Naujo 
Imperialistų Suokalbio

Viduryj gruod. mėnesio Tau
tų Lyga turėjo svarstyti už
draudimą į Italija įvežimo ang
lies, plieno ir žibalo (aliejaus), 

f_ ia,7ai «uo«i-.ket Anglijos buvusio užsienio
gūs, nedaro jokių neapgalvotų Į miuEterio Hoare ir Francijos

, Žygių, ima laiką, gerai rengia- 
■' si ir net mano sėkmingai per- 
\ kęsti šešių mėnesių lietus, ku

rie prasidės gegužės mėnesį ir 
i tada vėl einant rubežius nuo 

rubežiaus puls ethiopus.
Jie patys prisipažįsta, kad 

’ orlaivių pagelba sunku ethio- 
, parps daug žalos padaryti. Pir

ma ethiopai būdavo subėga į 
krūvas ir tas tarnavo italams 
geru cielium, bet dabar ethiopai 
išgirdę orlaivį slapstosi tarpe 
kHfmų, žolėje, mažomis grupė- 

T mis arba pavieniais. Italams 
yra labai sunku surasti ethio- įhiopijos.

ministerių pirmininko Lavai 
pardavinga sutartis, kuri siūlė 
Italijai pusę Ethiopijos, sutruk
dė 
ta. 
jo 
ja 
neiškirstų kokį “šposą”.

tą ir drausmė nebuvo uždė-
Dabar Tautų Lyga išnau- 

turi tą svarstyti ir Ethiopi- 
bijosi, kad vėl imperialistai

Addis Ababa.— Ethiopi- 
jos valdžia nežada eiti į jo
kias taikos derybas su Ita
lija, iki nebus ištraukta vi
sa italų kariuomene iš Et-

Darbininkų Bėdos ir Var
gai, ir WPA Darbai

Iki čia nebuvo WPA (Works 
P r o g r essive Administration) 
darbų, tai visoj Scrantono apie- 
linkėj veikė bedarbių tarybos ir 
vedė neatlaidžią kovą su šal
pos biuru ir pasekmės buvo ne
blogos. Dabar klausimas, ar vi
sus bedarbius jau suėmė į dar
bą, kurių buvo 18,000 šeimynų 
Lackawanna apskrityj ? žinoma, 
kad ne visus. Gal pusė gavo 
darbą, o antra pusė dar vis lau
kia, kada juos pašauks į darbą. 
Belaukdami darbų, užmiršo ir 
susirinkimus lankyti ir nei ne
pajuto, kaip tą savo dalį šalpos, 
kurią buvo išsikovoję, jau ne
gauna, nei anglies, nei čekio dra
bužiams, 
Taigi, 
katrie 
katrie 
kimus 
sines duokles—tik 10c. į mėne
sį,—ir palaikytam bedarbių ta
rybas, kol dar nepervėlu.

North Scranton apielinkėje 
yra laikomi mitingai .kiekvieną 
penktadienį, kaip 2 v. p. p., po 
numeriu 341 West Market St. 
Įsitėmykit! |

Dabar kaslink WPA darbų. 
Darbai, kaip darbai. Darbinin
kas darbo nebijo. Aršiausia bė
da: kaip dasigaut prie darbo, 
ypačiai šalčiuose. Reikia važiuo
ti virš 20 mylių. Vežioja dar
bininkus trokais, kurių dalis 
neturi jokių uždangalų. Jei dar
bininkai būtų organizuoti, tai 
išsikautų geresnes darbo sąly
gas ir nuvežimas ir parvežimas 
būtų kitokis.

Vežant darbininkus atviruos 
trokuos, seiliaus vaikai, o dabar, 
pasimokinę iš jų, ir tūli suau
gusieji, mėto vežamuosius snie
gu. Andai vienam darbininkui 
pataikė sniego gniūžtė į akinius, 
tai ir buvo suvaryti į akis 
stiklai. Darbininkiški tėvai ne
turėtų leisti savo vaikams to
kius “šposus” krėsti.

Kaip bosai elgiasi su Lacka
wanna kountės WPA darbinin
kų organizatorium, kuris orga
nizavo darb. į uniją? Tuo žmo
gum yra J. Dugeris. Kaip tik 
bosai pamatė, kad tas žmogus 
yra .kapitalistų priešas, tai ry
te, atvežę prie darbo, jį nuveža 
toliau nuo darbininkų. Tokiai 
bosų sauvaliai buvo greit pada
ryta galas protestų rezoliucijo
mis.

ADF lokalas 130 išleido lape
lius, šaukiančius darbininkus į 
masinį mitingą. Lapelyj nuro
doma, kad darbininkas, turįs 
virš 4 asmenis šeimynoje, jo
kiu būdu negali iš tos roosevel- 

i tinęs algos pragyventi. Del to 
šiuo tarpu daugelis darbininkų 
labai plačiai kalba apie lapelyj 
suminėtuosius dalykus.

Darbininkai turi rašytis į 
uniją, tai jiems bus kur kas 

i lengviau kovoti. Tūli mano, 
kad mokėjimas $2 įstojimo ir 
$1 mėnesinių duoklių yra per
daug, bet mes turim nepamiršti, 

| jog reikalinga palaikyti unija, 
o

mų, kurie karts nuo karto pa
sireiškia ginčais, o toki ginčai 
naudos neneša mūsų organiza
cijom. Girdėjau porą draugų 
kalbant, būk jie nėra patenkinti 
ALDLD. Kuopoj būk ten su 
kuom kokių nesusipratimų kilo. 
Draugai, jeigu ir rastųsi koki 
ginčai, tai malonėkit atsilankyt 
į susirinkimą ir visus reikalus 
išspręsim ant vietos. Bet jokiu 
būdu negalima likviduoti ALD 
LD kp., ypatingai šiuomi svar
biu laiku, kuomet viso pasaulio 
darbo masės eina į vienybę!

Mūsų ALDLD kuopa nuveikė 
daug svarbių darbų pereitais 
metais. Jeigu taip veiks ir ant 
toliaus, tai bus galima kuomi 
pasididžiuot. Aukauta į Apsi
gynimo fondą $2. Nupirkta li
teratūros už $6 ir ji platinama. 
“Vilnies” Kalendoriaus šių me
tų parsisiųsdino 15 kop. Auko
ta T. Mooney išlaisvinimui $5. 
Taipgi surasta “Vilniai” trys 
metiniai skaitytojai. Tai matot, 
kas galima organizuotai nuveik
ti! O čion aš juk ne metinį ra
portą prirengiau.

Dabar truputis apie darbus. 
Na, tai tie lauktieji pašelpiniai 
darbai jau ir prasidėjo. Į pašel
pimus darbus pradėjo imt lap-1 

| kričio mėn. ir kaip mūsų ponai, 
sako, jau visus bedarbius suė-j 
mė su sausio mėnesiu, 1936. 
Apskaitliuoja valdžia, kad Rock 
Island apskrityj randasi bedar
bių 6,000, o davė darbus tik 
1-nam tūkstančiui, kaip jie sa
ko, šeimynų galvom, ir moka 
po 48 dol. į mėnesį, žinoma, jei
gu nesusirgsi, nesužeis, bus 
tinkamas oras darbui, tai tik 
tada gausi tą žadėtą sumą. O iš 
tų $48, jei nebus joks pri polkas, 
tai da užsimokėk $4 už nuveži
mą į darbo vietą. Tai jau te
lieka darbininkui tik $44 į mė
nesį. Bet reikia atsimint, kad 
negalima išdirbti visą laiką 
(dirba 132 vai. per mėnesį ir 
gauna į valandą 37 ^c.). Juk 
reikia žinoti, kad žiemos laikas. 
Dažnai drebia šlapiu sniegu, 
dažnai lija, arba dideliai šąla. 
Darbininkai, nepakęsdami, eina 
namon prieš bosų norą. Už to
kias dienas nemoka. Bosai sako, 
mes pasakysim, kada bus nega
lima dirbt ir leisim namo su 
pilnu užmokesniu. Bet tu, dar
bininke, lauk, kol bosas sakys 
eit namo, tai ir sušalsi. Daug 
serga ligonbučiuos nuo perša
limo. 1-nas mirė iš mūsų pro
jekto. Daug sužeidžia, 
mes viršus sušalęs, tai 
ninkas kasasi po apačia 
tos žemės, o tuo 
viršus. Sužeistam 
dol. mėnesiui, o 
“savo liga” nieko

Antras Dvynukas Gimė 
už 13 Dienu po Pirmo

2 
kuopos susirinkimas, šiame 
susirinkime užėmė vietą nauja 
šių metų valdyba.

Apart svarstymo kuopos 
reikalų, buvo skaitytas laiškas 
iš Centro kas link J. Ormano 
prakalbų. Laiškas priimtas ir 
nutarta rengti prakalbas ant 
14 d. vasario, š.m. Taip pat 
nutarta atsikreipti prie Laisvės 
Choro ir ALDLD 85 kp., idant 
prisidėtų prie surengimo pra
kalbų. Komisija: O. Pečiuko
nienė ir A.

POLKTON, North Caroli
na.—Cl. Sikes’ams 1935 m. 
gruodžio 29 d. gimė berniu
kas pusantro svaro išviso, 
po 55 valandų jis mirė; o 
1936 m. sausio 11 Sikes’ienė 
pagimdė 2 svarų mergai
tę, kuri yra sveika ir auga.

Tai retas atsitikima" kad 
dvynukų gimimas būtų taip 
toli atskirtas vieno nuo ki
to.

Darbai, Darbininkų 
gai, ir Organizacijos

Susidėjus negeistinom aplin
kybėm ir nesveikatai, nebuvo 
galima pranešt nieko į “Lais
vę” apie mūsų vargingą gyve
nimą. Atsiprašau d. d. skaity
tojų ir dienraščio “Laisvės” už 
taip ilgą nerašymą. Bet geriau 
vėliau negu niekad.

Dabar yra laikai vienijimosi, 
t. y., kad darbo masės vienytų- 
si apsigint nuo kapitalistų iš
naudojimo, o labiausia nuo ka
ro ir fašizmo. Pas mus, kaip 
žinoma, tarpe lietuvių nesira
do opozicijos, tai ir vienytis ne
teko. Iki šių laikų pažangieji 
lietuviai gana sutikime gyvena, 
kaip LDS, taip ir ALDLD. Tik 
truputį atsiranda tų ypatišku-

tarpu 
moka 
susirgusiam

nemoka, kar
tais ir tą patį darbą praranda.

Darbininkas turi dirbt sun
kiai, be pertraukos. Turi būt 
burną uždaręs, kad neprasitar
tų apie uniją. Tokius greit nuo 
darbo pavaro. Darbo stovykla, 
kur stovi sudėti įrankiai, nuo 
darbo vietos vienos mylios at
stume. Užginta trekais važiuoti. 
Mat, saugoja darbininko gyvas
tį ir sveikatą, anot bosų pasa
kos. 4 sykius per dieną reikia 
tą tolumą suvaikščiot. Bosai sa
ko, jūs esate laimingi, nes dar
bą turit. Na, mes esam gana 
laimingi užsidirbę ant duonos 
ir druskos, bet ant drabužių, 
ant kuro, ant rendos už butą, 
tai nėra. O ponam tas ir neru
pi.

Bet jeigu jau dirbantieji tą 
vergišką darbą yra “laimingi”, 
tai kur dėsis da 5,000 darbinin
kų, kurie nedirba? O visgi ka
pitalistų spauda barška, būk 
esą bėda, ypatingai žiemą, bet, 
esą, visi turi valgyt, ir gyvent. 
Taip, valgo ir gyvena saujelė 
dykūnų, o kada tas darbo mil
žinas pabus, tai bus strioko pil
vūzams.

Vietinės dirbtuvės dirba 5 
dienas į savaitę. Darbininkai 
neorganizuoti, tad kaip bosam 
patinka, taip darbininkus ir iš
naudoja, nes pasipriešint darbi
ninkas negali, kadangi bosas 
tuoj kitą paimtų jo vieton.

vai prie 
mokyklos: 
Tumauskas.

Raportas Vajininkų
Dr-gės A. Račkauskienė ir 

O. Pečiukonienė pranešė, kad 
jos jau turi suorganizavę LDS 
jaunuolių kuopą ir visos blan- 
kos perleista per gydytoją ir 
pasiųsta centram Raportas 
priimtas su pagyrimu. Minėtos 
draugės gaus nuo LDS I Apsk. 
dovaną. Nors čionaitinis senis 
sakė, kad moterys pakratė 

| rankas (mat, ne jo spalvos,
I tai vadina moterim), bet ma
tomai 
seilė, 
tikslą 
likęs 
neveikdamas, tai tik 
nėjasi prie kožno, kaip aklas 
prie sienos. Net ir prie D. Su
sivienijimo nepriguli.

šių metų LDS 136 kp. val
dyba : P. Pečiuitoms, pirm; V. 
Račkauskas, 366 Main St., 
sekretorium: A. P. Dambraus- • f

kas, fin. rašt.; A. Večkys, 
ižd.; O. Pečiukonienė ir J. 
Saulėnas, iždo globėjai.

Nors mūsų kp. dar jaunutė, 
bet ant vietos nestovi. Dirbam 
visi santaikoj. Taip ir reikia. ,

8 d. sausio įvyko susirinki-1 
mas L. Choro. Susirinkimą ati
darė org. d. A. Račkauskienė. 
Nutarimų rašt. d. O. Pečiuko
nienė perskaitė protokolą pra
eito susirinkimo. Tapo priim
tas vienbalsiai.

Komisijos mėnesinių šokių, 
draugių S. Paplauskienės ir 
M. Yuociunskienės raportas, 
priimtas su pagyrimu. Nuo šo
kių pelno liko virš $17.00.

Komisija suruošimo opere
tės “Tamylos” vaidinimo —V. 
Račkauskas ir P. Pečiukonis 
pranešė, kad darba eina pa
sekmingai, -kaip su lošimu, 
taip ir su dainomis. “Tamyla” 
bus perstatyta 29 d. vasario, 
Lietuvių Svetainėje, 324 River 
St.

Atsilankė atstovė nuo LDS 
136 kp. d. O. Pečiukonienė 
pakviesti L. Chorą prisidėti 
prie surengimo J. Ormano 
prakalbų. Atsišaukimas už- 
girtas. Choras sutiko prisidėt 
ir išrinko komisiją iš V. Rač
kausko ir P. Pečiukonio.

“Užmiršta” vakarięnė. 
baigoj praeitų metų buvo 
rengta vakarienė choro 
LDS 136 kp. Vakarienė buvo 
rūpestingai pagaminta d. A. 
Račkauskienės ir M. Yuociun
skienės, prigelbstant O. Pečiu- 
konienei. žmonių buvo geras 
būrys, todėl liko ir pelno virš 
$17.00. Turiu pažymėt, kad 
šios draugės gerai patyrusios 
rengime vakarienių.

šių metų choro valdyba: 
org. A. Račkauskienė; 
rašt.—O. Pečiukonienė 
Cudora St.) ; fin. rašt., 
Kazlauskiutė; ižd., S. Benkus; 
gaidų komisija, B. Gumauskas 
ir P. Pečiukonis. Prie ALPMS
II Apskr. atstovai: O. Pauliu- 
koniutė ir Z. Kazlauskiutė. 
Korespondentas — P. Pečiu
konis.

Laisvės Choro Koresp.
“Laisves” > Red. Pastaba 

Prašome d. Korespondentą 
rašyti plunksna, o ne paišeliu.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK
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Reikalinga. vyry ir motery 
pardavinėjimui ir garsinimui Deksnio 
Galingos Mosties, Trejų Devynerių 
Palangos ir taip visokių žolių ir šak
nų. Geras uždarbis. Rašykite tuojaus 
del platesnių informacijų. Pasekmes 
garantuojame.

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway 

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

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

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ O t p

KIRPIMAS

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

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

Sergančiy Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

License L-1370

A' 1 MM MM) NO P t i ns FOK 50 Y»r

Whiskey A Blend 
ALi STRAIGHT WKiStHS :

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

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;

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus ii vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 1-6*01

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
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Pirmad., Sausio 20, 1936

MAVRIKI SLIEPNEV Verte D. M. ŠOLOMSKAS

TĖVO PATARIMAS
(Tąsa)

Į keturis ir pusę metus aš išskrajojau 
Vidurinėje Azijoje 425,000 kilometrų. Ir 
nestebėtina, kad tą kraštą žinau, kaip sa
vo penkis pirštus ir laisvai galiu skrajoti 
be žemlapio.

Orlaiviais keliavimas Vidurinėje Azi
joje labai išsiplėtė. Mus, orlaivininkus, 
tūkstančiai žmonių pažino iš veido ir 
vardais vadino. Kiekvienas iš mūsų tu
rėjome, kaip mes sakydavome, “savo pa
cientus.”

Keliauninkas yra įsitikinęs, kad tas or- 
laivininkas, su kuriuom jis pirmu kartū 
skrido savo gyvenime, yra vienas iš ge- 

• riaušių visame pasaulyje. Jeigu tai buvo 
Sliepnevas, tai reiškia—nėra lygaus kito 
orlaivininko Sliepnevui. Jeigu tai buvo 
Demčenko—reiškia Demčenko to keliau
ninko akyse visame jo gyvenime bus ge
riausias orlaivininkas.

Kartą aš atvykau su keliauninkais į 
Stalinbadą. Tuojaus šaukia telefonu iš 
Tadžikistano Sovietų Respublikos Centro 
Komitetas ir prašo ateiti. Pasirodė, kad 
man tenka atlikti misiją, kad išgelbėjus 
gyvastį žmonai vieno mūsų Raudonosios 
Armijos komandierių. Moteriai buvo pa
daryta operacija, bet pasirodė nevyku
si. Išgelbėjimui jos gyvasties ją reikėjo 
orlaiviu pristatyti į Taškentą. Tas buvo 
nelabai paprastas žygis. Reikia tuojaus 
išskristi ir būti Bucharoje iki 8 valandos 
vakaro. Kur tai per dykumas jau grei
tai važiavo traukinys, kuriame buvo vie
nas vagonas su visais prirengimais ligo
nei ir laukė jos daktaras. Nuo manęs 
buvo reikalinga: pasiekti Bucharą du 
kartus greičiau, kaip tas būdavo papras
tai orlaiviais atliekama. Vos spėjau iš
gerti arbatos stiklą, paleidau veikiman 
orlaivį, paėmėme ligonę ir iškilome. Tai 
buvo pasiutusi kelionė. Miesteliai ir ne
dideli sodžiai prie šaltinių, tartum žai
bo greitumu plaukė pro mus. Iki Ter- 
mezo mes atskridome be apsistojimo. 
Termeze greitai pripildėme orlaivio alie
jaus įtalpas ir tiesiu keliu per dykumas 
pasiljidome linkui Bucharos. Bucharoj 
ant orlaivių lauko mes nusileidome 10 
minučių pirmiau, kaip pribuvo tas trau
kinys. Ligonės gyvastis buvo išgelbėta.

Nusišluosčiau prakaitą ir, vos apvers
damas liežuvį, tariau orlaivio mechani
kui:

—Na, brolau, dabar jau galima ir pa
silsėti.

Du metus vėliau sutikau sveiką, gra
žią moterį, kuri apsistojo ir draugiškai 
paspaudė man ranką:

—Jūs, veikiausiai, ir užmiršote mane, 
—tarė moteris.

Aš ilgai žiūrėjau į ją nesuprantančio
mis akimis ir ant galo atsiminiau: tai 
buvo ‘ta pati moteris, kuri sirgo, kurią 
mes tokiu pasiutusiu greitumu vežėm iš 
Stalinbado į Bucharą, kad išgelbėjus jai 
gyvastį.

Man ilgai mintyje pasiliks tas laimin
gas moters veidas.

Vidurinėje Azijoje skrajojimai visada 
buvo pilni netikėtų atsitikimų. Kartą 
išskridau iš Termezo į Bucharą, turė
damas tris keliauninkus ir orlaivio me
chaniką. Nuo Afganistano pusės pūtė 
sausas, karštas “afganietis” vėjas, sukel
damas debesis dulkių. Tokiame ore Vi
dujinėje Azijoje gyvenimas apsistoja. 
Žmonės slepiasi namie, užsidarinėja lan- 
ginyčias, gyvuliai lenda tarp medžių, be
sislėpdami nuo vėjo ir smilčių.

Prie tokio vėjo nereikėjo skristi, bėt 
pervėlu jau buvo apie tai galvoti. Pir
moji valanda skridimo palyginamai pra
ėjo sėkmingai. Orlaivį smarkiai supo ir 
todėl skridome arti žemės. Mes buvome 
apsupti dulkių debesų ir orientuotis su 
kiekviena minute buvo vis sunkiau. Aš 
ir mechanikas greitai netekome žmonių 
išvaizdos, buvome panašūs į kokius vel

Nazių Išvytas Prof. 
Einstein Imasi Amerikos 

Pilietybę
TRENTON, N. J.—Išsi- 

ėrhė pirmas Amerikos pilie
tybės popietes ptof. Albert 

Einstein, vienas iš pačių 
garsiausių pasaulio moksli
ninkų.

Į Jungtines Valstijas jis 
buvo atvykęs iš Vokietijos 
1932-33 metų žiemą. Tuo 
laiku hitlerininkai užgrobė 
visą jo turtą Vokietijoj, kai
po fejšižtno priešo, dargi žy

nius. Reikia pasakyti, kad mes buvome 
lengvai apsirengę ir kiek keistai: marš
kiniai, kelinės, apsiavai ir ant galvų į 
užpakalį atsuktais matikais kepurės.

Mūsų keliauninkai neišpasakytai var
go. Atsisukęs atgal mačiau, kaip vienas 
su baisiai perkreiptu veidu įsukdinėjo 
galvą į drobulę, o du kiti nusiminę žiū
rėjo žemyn. Karšino srityje mes visai 
netekome orientacijos ir vedžiau orlaivį 
žemai tik besivaduodamas kompasu. Ma
no keliauninkų tarpe buvo ir viena mote
ris, bendradarbė karinės organizacijos. 
Ji buvo pusiau kariniai-sportiniai apsi
rengus ir ginkluota brauningu. Laikas 
būvo neramus ir todėl visi važinėjo apsi
ginklavę iki dantų. Mes su mechaniku 
taipgi turėjome po šautuvą, o pas mane 
iš dešinės dar buvo ir užtaisytas didelis 
revolveris.

Netikėtai pasisukęs atgal aš pama
čiau keistą paveikslą: keliauninkė, kuri 
sėdėjo dešiniame kampe, po valiai kėlė 
brauningą ir taikė man į galvą. Atsidū
riau keblioje padėtyje. Kas daryti? Aš 
atsisukau į jos pusę, nusijuokiau ir pa
grūmojau jai. Dideliam mano nustebi
mui, tas paveikė į ją. Moteris susigėdo 
ir įsikišo brauningą į kišenių. Tuojaus 
nusileidau, pastačiau mašiną ir įėjau į 
keliauninkų kambarį. Kambaryje labai 
buvo tyku, visi ant tiek nuvargo, kad 
atrodė, juk ten nieko nėra.

—Kas su jumis darosi?—užklausiau 
keliauninkės.—Kodėl jūs norėjote mane 
nušauti ?

Moteris dar daugiau susigėdo ir tarė:
—Aš norėjau palengvinti mano ir tavo 

kančias. Aš mačiau, kaip vejas nulupo 
jums kepurę ir jūs labai esate nuvargęs. 
Man atrodė, kad mes vistiek neišvengia
mai žūsime. .Štai aš ir norėjau jus nu
šauti ir tuom baigti mūsų baisų skridi
mą, v

Ji labai susigėdo.
Šis atsitikimas buvo praneštas Sovie

tų valdžiai ir paskui buvo išleistas pa
tvarkymas, kad visi, norinti keliauti or
laiviais, turi ginklus atiduoti orlaivio 
vairuotojui.

Vidurinė Azija tais laikais buvo pilnu
tėlė basmačių (buožių) šaikų. Jiems va
dovavo elementai, kurie buvo susirišę, 
kaip diplomatiškai rašoma “su viena ga
linga užsienio valstybe”; basmačiai buvo 
ginkluoti Anglijos revolveriais, šautuvais 
ir kulkasvaidžiais, jie ant kupranugarių 
ir laukinių arklių labai greitai galėjo 
keliauti. Nemažai Sovietų kareiviams 
vargo pridarė galinga basmačių šaika, 
vadovaujama Dzunaido—Chano. Man 
taipgi teko dalyvauti kovoj prieš tą šai- 
ką.

Kartą randantis Tušauzėje, gavau įsa
kymą tuojaus išskristi į Urgenčą. Ten 
buvo sugriebtas Šai-chanas, vienas vadų 
iš Dzunaid-Chano šaikos. Urgenče ne
buvo orlaiviams nusileisti lauko, bet 
įsakymas buvo griežtas, kurį būtinai rei
kėjo išpildyti. Padaręs kelis lankus ant 
Urgenčio, nutūpiau į smiltis, įbaugin
damas šunis ir pirklius. Gale miestelio 
stovėjo grupė mūsų Raudonosios Armi
jos raitelių, o viduje jų sėdėjo senis. Jis 
tai ir buvo Šai-chan, vienas iš labiausiai 
žiaurių basmačių. Iš paviršiaus jame 
nesimatė to žiaurumo, kokį jis rodė lais
vėje būdamas. Jis buvo kaltininkas tri
jų mūsų orlaivininkų mirties. Kartą jo 
šaika apšaudė vieną mūsų orlaivį, pašo
vė jį, orlaivininkai buvo priversti nusi
leisti ir pateko į nelaisvę. Juos ilgai 
kankino, klausinėjo, o paskui pagal įsa
kymą šio senio užmušė ir kartu su orlai
viu sudegino.

Mano uždaviniu buvo pasodinti tą vil
ką avies kailyje į mano orlaivį ir prista
tyti į Tašauzą, kur jo laukė specialč teis
mo komisija.

(Daugiau bus)

do. Sakoma, kad jeigu jis 
Į būtų sugrįžęs į. gimtinę ša
lį, gal naziai būtų nukirtę 
jam galvą.

Dvi Einšteino dukterys 
taipgi buvo priverstos pa
bėgti nuo hitleriečių iš Vo
kietijos. Tuomet naziai 
konfiskavo visą jų paliku
sią nuosavybę .

Norwood, Mass

jaunuoliams 25c

HILLSIDE, n. j

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

suda

liepė tauti- 
pasimokinti 
rašybos pas

Komisija.
(14-16)

kovų, 
labai

“Keleivio” Redaktoriaus
Michelsono Prakalbos

augu šiem s 
vaikams 15c

padės 
atro-

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD kp. rengia svarbias pra

NEW BRITAIN, CONN

A. J. Kareckas.
(16-18)

Kviečia Rertgejai.
(15-17)

Rengiamas didelis masinis Lenino 
Mirties Paminėjimo mitingas trečia
dienį 22 d. sausio, Barcay Hali, 34 
Bloy St. Kviečiam visus dalyvaut ir 
paminėt šj didį darbininkų vadą, ku
ris savo gyvastį padėjo už mus. Visi 
dalyvaukite!

Juozas 
Kavaliauskas

joj kalbės, tad visi privalo ateit ir 
išgirst ką šis draugas turės mums 
pasakyt apie Kanados gyventojus, 
kaip jie ten dirba ir kokios darbo ir 
gyvenimo sąlygos ten randasi.

Kviečia Komisija.
(14-16)

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

Įžanga 25c.; vakiams 
Kviečiame visus dalyvaut šia- 

svarbiame .susirinkime.
/ Rengėjai.

(16-18)

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

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

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Veikimo Komiteto meti

nis susirinkimas jvyks antradienį, 21 
d. sausio, 8 vai. vakare, Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St. Visi na
riai komiteto malonėkite dalyvaut.

Org. J. J. Bakšys.
(15-16)

i tokios tirštos 
kalbėtojais prakalbos, kaip kad šios 
bus. Netikėtai pasitaikė, kad kalbės 
jaunuolis Johnnie Orman ir kana
dietis Guoba. Kaip vienas, taip ir ki- 
'tas labai daug naujo pasakys, nes 
Orman nesenai sugrįžo iš Sovietų 
Sąjungos, o Guoba duos žipių iš Ka- 

jnados, kaip ten lietuviai ir abelnai 
darbininkai gyvena.

) Prakalbos įvyks sekmadienį, sau
sio 26 d., Darbininkų Svetainėj, 53 

.Church St., kai 7:00 vai. vakare.

BAYONNE, N. J.
Rengiamas masinis mitingas Leni

no mirties paminėjimui, nedėlioj, 26 
d. sausio, 7:30 vai. vakare, Labor 
Lyceum svetainėje, 72 W. 25th St. 
Kalbės vienas iš geriausių kalbėtojų 
L AMTEIR, taipgi bus puikus pro
gramas, kuris susidės iš sekamų me
no spėkų: didysis Žydų Choras, iš 
Jersey City ir dainuos garsus ope
ros dainininkas iš New Yorko; vie
tinis Rusų Jaunuolių mandolinų or
kestras grieš keletą kavalkų; Van- 
gard (teatrališka grupė) los žingei- 
dų veikalą 
veltui 
me

Jis pripažino reikalą 
ryti bendrą frontą su komu
nistais Lietuvos klausime, 
prieš dabartinį smetonizmą. 
Bet jis nepritaria bendram 
frontui prieš karą ir fašizmą.

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 vięnybę.

Sekr. V. Kvetkus.
(14-16)

GRAND RAPIDS, MICH.
Bus rodomi kalbami judžiai iš So

vietų Sąjungos, Roosevelt Theatre, 
642 Bridge St., 29 ir 30 dd. sausio, 
7 v.v. ir 9 v.v. Įžanga 20 centų. 
Tai bus puikus paveikslai ir visiems 
gera proga pamatyti už visai žemą 
kainą.

Laisniuotaš Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
♦ i

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančių antrašu:
1439 South' 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

VYRŲ DIENOS
Trečiadieniais, ketvirtadieniais, 
penktadieniais, šeštadieniais ii 

sekmadieniais atdara dieną 
ir naktį.

NOTICE is hereby riven that License No. 
A 10434 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELLIS LEVENSON
1290 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10442 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
487—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY KOEHLER
487—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.. 
A 10426 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholiė Beverage Control Law at 
1624 Newkirk Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD COHEN
1624 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 5375 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law 7:30 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 

. i County of Kings, to be consumed on the 
AVe. | premises.

JACOB KASMAN
167 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6591 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con** 
trol Law at 5323—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY FIORINO
5323—3rd Ave., Brooklyn. N. Y.

“Laisvės” Redakcijos Pasta- 
:ba.—Priežastimi Am. Socialis
tų Partijoj (ir visam Antra- 
Ijam Internacionale) skilimo 
buvo ne tik Rusijos revoliuci- 

! ja, bet ir pasaulinio karo 
klausimas. Tuč-tuojau kai tik 
užsiliepsnojo pasaulinis karas, 
prasidėjo kova Antrajam In
ternacionale. Viena dalis so
cialistų stojo už “savo tėvy
nės” gynimą, o kita—kairioji, 
vadovybėje Lenino, Liebck- 
nechto ir kitų, stojo prieš tą. 
Jau 1915-1916 metais buvo 
skelbiama, jog Antrojo Inter
nacionalo skilimas neišvengia
mas.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks antradienį, 21 d. sausio, 
7:30 vai. vakare, 920 E. 79th. St. 
Visi nariai malonėkite dalyvaut, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui. Taipgi bus išduotas raportas 
15-to apskričio konferencijos ir kon
greso prieš karą ir fašizmą.

Org. Mažeika.
(15-16)

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. ?
Telefonas: EVėrgreen 7-1661

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Prakalbas rengia ALDLD ir LDS 
kuopos. Norėta rengti Lietuvių Sve
tainėj, bet nelaimė, ji išranduota ki
tataučiam visą dieną, ant kurios pri
puola mūsų prakalbos.

Komisija.
(15-16)

HUDSON, MASS.

£ PIRTIS 9
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.
SPEC1ALĖS KAINOS PER SAVAITĘ į

Kas norite medaus prisiųsti Kalbės Johnny Orman ir Kanadietis 
jums į namus, rašykite bitinin-Į, Neretai pasitaiko tokios tirštos 

kui adresuodami sekamai:

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery Street

NO ABINGTON, MASS.
Kaina 5 svarai $1.25

už 10 svarų $2,25

TDA 20 kp. rengia puikų balių su 
šokiais ir vakariene subatoj, 25 d. 
sausio, 7:30 vai. vakare, L. P. Kliubo 
svetainėje. Gaspadinės žada paga
minti labai skanią vakarienę su gė
rimais ir visokiais prieskoniais. Šo
kiams grieš jaunuolių “Krasnoi Ru- 
baški” orkestrą iš Maynard, ši or- 

griežia kaip 
lietuviškus, taip ir amerikoniškus 
šokius. Kviečiam visus apielinkės ir 
iš toliaus lietuvius atsilankyti ir 

komunistais, M. atsakymas bu- linksmai praleist vakarą. Įžanga su- 
vo tokis: Juk komunistai dar
buojas del socializmo įvykdy
mo, tai yra, eina prie to pa
ties tikslo, tik kitokią taktiką 
naudoja. Tai aišku, kad arti
mesni yra komunistai. O tauti
ninkų tai, girdi, tikslas: gar
binti Vytautų supuvusius kau
lus ir kitiems ant sprandų jo
dinėti. Vienas tautininkas, Tu- 
mavičius, norėjo parodyti, kad 
tautininkų spauda yra seniau
sia ir geriausia. Michelsonas 
atsako: Neviskas yra gera, 
kas sena. Vyža Lietuvoj yra 
senas dalykas, o automobilius kalbas del drg. M. Guobos, iŠ Kana; 
yra daug naujesnis dalykas,1 val< vakare> 735 Fairmount 
bet kasgi geresnis, vyža ar Drg. Guoba pirmą kartą Philadelphi 
automobilius? M 
n ink am s ateiti ii 
lietuvių kalbos ii 
socialistus.

Taipgi Michelsonas aiškiai pa
rodė nepritarimo ir tam kon
gresui, kuris dabar atsibuvo 
Clevelande, Ohio. Jis aiškiai 
tą syk sakė, kad delegatai 

Michelsonas rodo pakairėji- siųsti neapsimoka. Tai, girdi, 
mo, bet dar labai baimingai.!tik treinų kompanijas parem- 
Pripažįsta, kad Sovietų Są- šit. 
jungoj yra budavojamas so-| Į klausimus atsakinėdamas, 
cializmas, bet ten dar gero komunistams atsakinėjo švel- 
žmonėms nieko nesą. Kalbė- n. . ^et tautininkams,
damas apie Socialistų Parti- . , . , _ ,, . i , , .
jos susiskaldymą 1919 metais, tal klrt° 1S Petles- J k aus’m£»! kastra..labal ^ažla.‘ 
M. bandė neteisingai persta- s,u ku° tur‘ s°c,ahftai bendrąi 
tyti priežastį skilimo. Jis sa- d,rbtl- su tautinmka.s ar su 
kė: “Rusijoj revoliucijai ki
lus, susidarė dvi nuomonės, ir, 
girdi, kairieji norėjo revoliu
cijos ir čionai, tai, girdi, bu
vęs kvailas kairiųjų noras.” 
Kad priežastis Socialistų Par
tijos skilimo buvo Rusijos re
voliucija, tai tiesa, bet aiš
kint, kad kairieji norėjo ir 
Amerikoj revoliuciją įvykdyt 
1918-1919 m., ir tik dėlto tu
rėjo skilti Socialistų Partija, 
tai yra paties Michelsono iš
galvota teorija, kad pažeminti 
komunistus. Skirtumas nuomo
nių buvo: vieni, tai yra, kai
rieji socialistai, stovėjo už Ru
sijos. revoliucijos rėmimą, o 
dešinieji už kerenskinę demo
kratiją, ir del to klausimo par
tija turėjo suskilti. Dešinieji 
vienu rankos mostelėjimu vi
sas kalbines federacijas iš
braukė iš partijos. M. agituo
damas, kad reikia tverti LSS 
kuopą, prisiminė, kad dabar 
eina Socialistų Partijoj frak
cijų kova. Bet, girdi, mes lie-’ 
tuviai, galim nesikišti į frak
cijas. Ir jeigu kas ir atskils iš 
partijos, tai, girdi, mes pasi
liksim su partija, bet neisim su 
atskilėliais. Tai tau ir vadas! 
Eina partijoj frakcijinė kova, 
o mes, lietuviai, būdami par
tijoj, būkim, kaip koki avinai, 
nesikiškim į tą kovą. Juk ko
va eina už principus, už tak
tikos skirtumus ir ar gali pro
taująs narys, būdamas parti
joj, būt tų kovų nuošaliai? 
Juk kiekvienas narys 
tai frakcijai, kuri jam 
dys atstovauja geresnę 
tiką.—Norman Thomas stoja 
už bendrą frontą su komunis
tais tam tikrais klausimais; jis 
stovi už kovą prieš karą ir 
fašizmą, o ne prieš komunis
tus, kaip kad senoji gvardija, 
kuri aukščiausį tikslą turi tai 
kovą prieš komunistus. Aišku 
kaip diena, kad kiekvienas lie
tuvis socialistas turėtų palai
kyti kairiųjų socialistų frakci
ją, pagelbėti nugalėti senąją 
gvardiją ir apvalyt Socialistų 
Partiją nuo frakcinių 
Michelsono kalba buvo 
prieštaraujanti.

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kręipkitės tuojaus į
“Laisvę” ir įsigykite

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

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.
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Puslapis šeštas. LAISVE Pirmad., Sausio 20,

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
MINĖKIT DIDĮJĮ VADĄ LENINĄ; DALYVAUKI! Sėkmingos Prakalbos .Smerkia Unijos Priešus

Palevičius iš Detroito, J. Mi
kitas iš Rochesterio, J. Bimba 
iš Patersono, Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius iš Newarko. Taip va
dinamų namiškių skaičiuje ra- 

< dosi K. N. Jeskevičiūtė, R. Mi- 
zara, J. Ormanas, A. Kairytė 
ir J. Siurba, “Tiesos” redak
torius.

NAUJOJE VIETOJE

MASINIAME MITINGE MADISON Sq. GARDEN
Šio vakaro aštunta bus taip 

Vadinama “zero” valanda de- 
setkams tūkstančių newyor- 
kiečių. Tą valandą darbo uni
jų nariai, neorganizuoti dar
bininkai, profesionalai, libera
lai, socialistai, komunistai ir 
kiti, manoma, virš 30,000 jau 
bus susirinkę į Madison Squa
re Garden, kad sykiu sudai
nuoti “Internacionalą” atida
ryme Lenino mirties paminėji
mo mitingo, kurį rengia Ko
munistų Partijos New Yorko 
Distriktas.

Dvylika metų atgal, 21 sau
sio, 1924 m., Leninas mirė 
Maskvoj, Sovietų Sąjungoj. 
Nuo to laiko milionai darbi
ninkų visame pasaulyje suei
na jo mirties dieną arba jai 
artimą dieną paminėti jo dar
bus ir mokinimą, kurį jis pa
liko tarptautinei darbininkų 
klasei. Jis susirenka pagerbti 
geniališką Rusijos Revoliuci
jos ir revoliucinės viso pasau
lio darbininkų klasės vadą.

Mitingas Madison Sq. Gar- 
dene šį vakarą bus didžiausias 
iš visų buvusių tam tikslui šia
me mieste. Earl Browder, J. 
V. Komunistų Partijos sekre
torius pasakys 45 minučių 
prakalbą, taipgi kalbės James 
Ashford, Jaunų Komunistų 
Lygos atstovas. Pirmininkaus 
L Amteris. Meniškąją dalį 
programos išpildys IWO be
nas, Freiheit Choras ir Artis
tų Kolektyvas perstatys masi
nį vaidinimą, kurį paruošė ir 
kuriame dalyvauja 
rašytojai, artistai, 
direktoriai, šokėjai.

Daug metų atgal 
parašė atsišaukimą į tarptau- sitvarkys choras ir visi nauji Į 
tinę darbininkų klasę. Jis bu
vo taip tiksliai pritaikytas pa
matiniam vadovavimui darbo 
žmonių jų kovose prieš kapi- po jo bus suvaidinta “Bendras 
talizmą, jog ir šiandien rašant 
tiksliau nepritaikytum. Lėni- sujaudinantis, 
nas tuomet rašė: “Darbininkų 
vienybė yra

pritinka Lenino mirties sukak-

Central Brooklyne
Amerikos Liet. Darbininkų rius, 

tuvėse, kadangi Leninas kiek-! Literatūros 
vienu žodžiu, kiekvienu darbu 
paaukojo visą savo gyvenimą 
budavojimui tos darbininkų 
klasės vienybės, kuri privedė 
prie nuvertimo Rusijos caristi- 
nės priespaudos ir paliuosavi- 
mo milionų darbininkų ir val
stiečių toje teritorijoje, kuri 
dabar yra darbininkų tėvynė, 
Sovietų Sąjunga.

To paties turinio, tačiaus 
skirtingą prakalbą pasakys 
James Ashford Jaunų Ko
munistų Lygos Harlemo Sek
cijos organizatorius ir Jaunų 
Komunistu Internacionalo na
rys, kuris yra vadovavęs di
džiam judėjimui už suvieniji
mą jaunimo spėkų prieš artė
jantį pasaulinį karą. Ashfor- 
das nurodys, kaip jauni Ame
rikos darbininkai ir studentai 
gali sėkmingai atmušti fašis
tiniu, karo trokštančiu Ameri
kos kapitalistų planus per 
stiprią vienybę. Kaip, jeigu 
nesusivienysim, šių dienų jau
nimas gali tapti paaukotas ki
tam imperialistiniam karui, 
kaip kad buvo 20 metų atgal 
jaunimas paaukotas pirmam 
pasauliniam karui.

Prisilaikymas nurodyto lai
ko ir perstatymų technika bus 
žymiausia ypatybė šiame mi
tinge. Lygiai 8 vai. vakaro 
trimitai pareikš susirinkimo 
pradžią. Nuo to laiko 17 
permainų įvyks taip apskai
čiuotu laiku, kad mitingas pa- 

~ - -į sibaigs 10 :30.
Po “Internacionalo” benas 

Leninas grieš laidotuvių maršą, kol su-

geriausi 
technikai

narini užims jiems paskirtas 
vietas. Po to choras dainuos. 
Paskiau kalbės Ashford as, o

Frontas.” Veikalas galingas, 
dramatizuotas 

naikinančių ir budavojančių 
galingiausias spėkų Amerikoje atvaizdavi- 

įrankis kovoje už socialę re-'mas, bus puikiausias iš visų
voliuciją.” Tas jo pranešimas buvusių perstatymų ir ilgai pa- 
pasiliks teisingu iki darbiniu- siliks žiūrovų atmintyje, 
kai nušluos paskutinę kapita-( Paskiau seks masinis priė- 
lizmo tvirtovę nuo žemės pa- mimas naujų narių ir Browde- 
--------- . - | rio prakalba.

Minėjimas įvyks šiandien, 
tai yra pirmadienį, 20 sausio, 
8 vai. vakaro, Madison Square 
Garden svetainėj, 50th St. ir 
8th Ave., New Yorke. Tikie- 
tai iki 7 v. vakaro parsiduoda1 
visuose darbininkų knygynuo
se, o nuo 7 v.—prie durų. Ti- 
kietų kainos 35, 55 ir 83 cen-

vir&aus.
Tai tą patį Lenino atsišau-l 

kimą perduos d. Earl Browde- 
ris tūkstančiams darbininkų, 
susirinkusių į Madison Square 
Gardeną. Tas atsišaukimas 
šiandien skamba sekamai: 
“Budavokite Bendrą Frontą 
prieš Karą ir Fašizmą.” Ir 
kaip tik tas Lenino atsišauki
mo pakartojimas geriausiatai.

Draugijos 24-ta 
kuopa, sausio 16-tą dieną, 
Lietuvių Neprigulmingo Kliu- 
bo svetainėje turėjo surengus 
prakalbas. Publikos buvo pil
na svetainė. Kalbėjo Dakta-' 
ras J. J. Kaškiaučius iš New
ark, N. J. ir kaip matyt, tai 
daktaro prakalba publikai la
bai patiko, nes visi atydžiai 
klausėsi, išskyrus porą, kurie 
buvo biskį įkaušę. Po pra
kalbų publika daktarą apipy
lė klausimais, o jis ne tik kad 
tinkamai atsakinėjo, bet dar 
nekuriems ir raštelius bei re
ceptus parašė, kas valgyt ir, 
koki vaistai vartot. Pasirodo, 
kad publika daktaro Kaškiau- 
čiaus prakalbas myli.

Prakalbos pertraukoj daina
vo Lillian Kavaliauskaitė, pia-1 
nu atkampanavo Albina Dep- 
siūtė. Kavaliauskaitė, dainuo
dama juokingas dainas, taip i 
gerai lošė, kad publika netri- 
vojo iš juoko ir privertė ją 
dainuot kokį pustuzinį dainų. 
Reikia pasakyt, kad L. Kava
liauskaitė labai gerai moka 
būdu ir judėjimu nuduot juo
kingas dainas.

Beje, į šias prakalbas buvo* 
įkviestas ir Aido Choras, kad 
sudainuotų keletą dainelių,! 
bet choras nepasirodė. Taii 

, labai peiktinas dalykas. Ap
siima, išgarsini ir, kaip reikia, 
jų nėra.

Mes central-brooklyniečiai 
Aido Chorui per metų metus 
padedam lošt teatrus, garsinti 
juos, pardavinėti tikietus ir 
taip toliaus. Bet kada aš nu
važiavęs į Aido Choro pamo
kas juos užkviečiau padainuot 
nors sykį į 10 metų, tai jie at
suko užpakalį. Teisybė, to Va
karo pirmininkas J. Nalivai- ' 
ka pritarė ir paragino choris- 1 
tus, kad eitų dainuot, bet štai 
atsistoja N. Pakalniškis ir M. 
Vaicekauskaitė ir agituoja, ' 
kad neitų choras central-broo- : 
klyniečiams dainuot. Girdi, 
čia ant vietos, “Laisvės” sve- : 
tainėj, bus prakalbos ir mes , 
nekurie norim būt. Tada cho
ristuose pasidarė abejonė. Iri 
kada ėjo balsavimas, tai tik 
keliais balsais perėjo, kad eit 
dainuot. Bet visgi, kada pas 
choristus tokia abejonė buvo,

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe I2th ir I3th Sis., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 11-1 ; 5-8 ; Sekmai!.: 11-1 dienų
Tcl.: Algonquin 4-8294
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Džiūrė įkaitino! 
ir 3 pervežimu įstai-- 
už darymą trustiniu 
kad gavus didesnę

A. Thompson, Išvežiotojų 
Brolijos 202 Lokalo sekreto-Į 

pareiškė, kad Federal ės 
i Džiūrės išduotas’ apkaltinimas
unijos, naudojantis Shermano 
prieštrustiniu įstatymu, yra 
niekas daugiau, kaip tik už
puolimas darbininkų gyveni
mo lygmalos.
15 narių 
gas, būk 
sutarčių, 
mokestį.

Thompsonas nurodo, kad 
įkaltinimas paeina nuo lokalo 
kovos už palaikymą unijinių 
sąlygų. Jis sako, kad apie 500 
unijistų 1930 metais užsidirb
davo sau ir šeimynoms pragy
venimą pristatymu sviesto ir 
kiaušinių iš stočių ir prieplau
kų į sandėlius ir krautuves. 
Paskiau bosai pradėjo naudoti 
kelių truckmanus, kurie yra 
labai pigiai apmokami, jog 
priversti miegoti trekuose. 
Miesto truckmanai pradėjo 
protestuoti ir skelbti pikietą,

■ kur tas buvo bosų praktikuo
jama. Už tai dabar juos pa
traukė teisman.

Unijistai Pasisakė Prieš 
Piršti; Žymių Ėmimą

Pirštų nuospaudų ėmimas 
viešbučių ir restauranų darbi-j 
ninkams sutiko griežtą pasi
priešinimą iš unijistų, kaipo 
pikčiausias priešdarbininkiš- 
kas žingsnis.

Tą klausimą iškėlė Centra- 
lėj Amatų ir Darbo Taryboj 
Paul Coulcher, Viešbučių ir 
Restauranų Unijos 16-to Loka
lo atstovas. Jis specialiai nu
rodė į viešbučius: BelleclaiFe, 
Broadway ir 77th; Picadilly,, 
227 W. 45th St.; Times Sq., 
43rd St. ir 8th Avė. Tuose 
trijuose viešbučiuose jau pra
dėta praktikuoti pirštų nuo
spaudų ėmimas, žinoma, Vieš
bučių Savininkų Susivienijimui 
esant užpakalyje to darbo.

Coulcher nurodė, kad tai 
yra pradžia didelės kampani
jos lyginimui darb. su krimina
listais ir kad tas bus pravesta 
ir kitose darbavietėse, jei ne
bus greit ir griežtai sulaikytas. 
Taryba pasmerkė tą bosų už
simojimą.

Reporteris Nuėjo Kalėti
Martin Mooney, New Yorko

tai jie nesusirinko ir neatvažia- ^a^ra^^° reporteris pradėjo
vo į Central Brooklyną dai
nuot. Sarmata, 
daryt, kad neit dainuot tokiai 
kolonijai, kuri nori išvystyt 
veikimą mažoj kolonijoj. Gi 
už 1 
brooklyniečiai žiūri žvairomis 
akimis net ir į patį chorą.

Galima sakyt, kad šitos pra
kalbos iš visų atžvilgių buvo 
sėkmingos. Kuopai gauta du 
nauji nariai, daug knygų iš
parduota, daug ūpo pakelta ir 
daug dienraščio “Laisvės” i~ 
parduota.

A.L.D.L.D. 24-ta kuopa la
bai dėkuoja Lietuvių Nepri- 
gulmingam Kliubui, kuris už-i 
dyką salę davė prakalbom ir 
kad padėjo agituot žmones į 
prakalbas. Taipgi rengėjai dė
kuoja D-rui Kaškiaučiui už to
kią puikiai pasakytą prakalbą, 
Depsiūtei, L. Kavaliauskaitei 
už pądainavimą ir prijuokini- 
mą publikos ir publikai, kuri 
atsilankė pasiklausyt.

Aukų lėšų padengimui su
rinkta $5.45. Aukautojų var
dų nededu todėl, kad rinkikai 

žinoma, kai kurie nusigąsta j neužrašė, visų. Jie man pri- 
Vidutiniš- ir taip padaro, kol kapitalisto davė tik apie trijų ypatų. Tai

kai, reikalaujančių pašalpos agentas prasišalina iš akių, gi, aš nusprendžiau visai ne
skaičius prisidėdavo po 3,000 Bet jie visi pasisakė tęst “D. garsinti vardų, 
į savaitę. IW.” platinimą.

Pašalpos Reikalavimai Auga, Persekioja “Daily Worker” 
Kada Viršininkai Ją Mažina

30 dienų bausmę Queens aps
kričio kalėjime. Valdžia teis
mo keliu reikalavo išduoti šal
tinius, iš kur jis ėmė žinias 
apie raketus. > Mooney atsisa-' 

tokį ' pasielgimą 'centrai-, kt’ ir tapo nuteistas už-!

draugai, taip

Įdomios skaitlinės parodo,

Pardavinėtojus

skaičius auga, kuomet nacio- 
nalės ir vietinės šalpos admi
nistracijos praneša nukapoji- 
mą pašalpos.

Laikraščių stočių savininkai 
kaip pašalpos reikalaujančių skundėsi “Daily Workerio” 

administracijai, kad “N. Y. 
Sun” agentai grasino pardavi
nėtojams sulaikyti “Sun”, jei 
jie platins “D. W.” Tūlas 

j agentas stando savininkui sa-
Miss Charlotte Carr, šalpos, ko: 

biuro direktorė pranešė, kad 
miesto šalpos reikalaujančių 
skaitlinės pasiekė naują augš- 
tį nuo to laiko, kuomet gene
rolas Johnsonas pradėjo WPA 
pereitą rugpjūtį.

Sausio 10 d. šalpos biuro są
raše buvo 171,621, o WPA są
raše tuo pat laiku buvo 238,- 
000, kas sudaro viso 409,421. 
Gi rugpjūčio mėnesį buvo 
100,000 WPA sąraše ir 200,- 
000 Šalpos sąraše, viso 300,000. 
Tas parodo, kad pašalpos rei-, 
kalaujančių skaičius pakilo1 
daugiau trečdalio.

—Matytis, tu laikai ir “Dai
ly Worker”.

—Taip,—savininkas atsakė.
—Ant katro tu uždirbi dau

giau : “Sun” ar tos uteliuotos 
paklodės ?

—Daugiau uždirbu ant “N.

—Jeigu nori tęst “Sun” par
davinėjimą, tai saugokis. Ge
riau pakišk tuos “Daily Wor- 
kerius” po lentyna.

J. Juška

—*•*/ir^‘‘ir * ■

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
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, Brooklyn. N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

simokėti $250 piniginę baus
mę ir 30 dienų kalėjimo.

Tolimi Svečiai Brooklyne
šeštadienį ir sekmadienį 

įvyko Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Centro Valdybos 

iš“, posėdis, į kurį pribuvo tolimi 
ir artimi valdybos nariai. Iš 
tolimųjų dalyvavo Dr. M. D.

pain-Upeller
o s. kai

Nuo Muskulų Gėlimo k 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą
į palengvinimą_______ j

£ %* v ’'■'M

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

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.

Tcl. StaKg 2-0783 NOTARY
Night Tcl. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409 ■

A. Radzevičius I
GRABORIUS I 

(Undertaker) ft
Vedu šermenis ir palaidoji; tin- w 
kainai ir už prieinamą kainą, ft 
Parsamilau automobilius vestuvėm, Ml 

parom, krikfitynom ir kitokiem ■ 
reikalam. w

402 Metropolitan Avė. i 
(Arti Marcy Avenue) V

Brooklyn, N. Y. ft

532 Grand St, Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad

J valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.— 
1 HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
A ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky- 
1 rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
A HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš- 
įf valymui ir sutvarkymui paarusius 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.

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisvės” Name)

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

HUDSON COAL
Pirkite nuo lietuviu anglių kompanijos

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

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

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

S. $ | O-25INgersoll 2-6761 jęut *
Klauskite 

BEN DUBIN




