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KRISLAI
Japonų Riksmas.
“Atiduokit Dokumentus.”
Morgan ir Roosevelt.
Hitlerizuojasi.

Rašo S. Brooklynietis.

Sovietų Sąjungos apsigyni
mo reikalams šiemet paskirta 
virš 14 bilionų rublių. Tai ro
dosi didelė suma pinigų; bet 
jinai sudaro tik 19 nuošimčių 
visų šalies iždo įplaukų per 
metus; tai yra nepilnas penk
tadalis.

Japonija išleidžia pusę savo 
valstybės įplaukų karo tiks
lams. Tačiaus jos užsienių 
reikalų ministeris Koki Hirota 
sausio 21 d. nesidrovėjo seime | 
šūkauti prieš “nesaikuotą Ru
sijos ginklavimąsi.”

Tinkamas Sovietų apsisau
gojimas yra skaudus Japonų 
i m p e r i alistams priminimas, 
kad jie su savo provokatoriš- 
kais įsiveržimais per Sovieti
nio Sibiro sieną galės kada 
nors skaudžiai nusvilti nagus.

Gal Koki 
pranta, kad 
neišgelbėtų 
Lenkija ?

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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Rnniis Fy ATSISAKO PERKELT NEKALTU SCOTTSBORO! 
oavUMClLls OOI1US jaunuolių BYLĄ Į SAUGESNĮ TEISMĄ
Kareiviams Atims 
Bedarbių Paša Ipų

TEISĖJAS NEPAISO PRISIEKTŲ LIUDIJIMŲ APIE 
PAVOJŲ JIEM MORGAN APSKRITYJ

BONUS IŠMOKĖSIĄ, NE
PAISANT ROOSEVELTO Paremkime Italijos

Komunistu PartijąWASHINGTON. - Jung
tinių Valstijų senatas sau
sio 20 d. nutarė 74 balsais 
prieš 16 .. išleist valdžios 
“bondsus” po $100 ir $50 ir 
jais atmokėt bonus buvu
siems kareiviams, tarnavu
siems laike pasaulinio karo. 
Tuos bondsus galima būtų 
išsimainyt į pinigus visuose 
paštuose po birželio 15 die
nos š.m.

Bondsu reikėsią išleist už 
kokius $2,500,000,000. Gyvų 
pasaulinio karo veteranų 
Jungtinėse Valstijose dar 
tebėra 3,518,190.

Jungtinių Valstijų kong
reso atstovų rūmas jau pir
miau milžiniška balsų dau
guma nutarė greitu laiku 
atsiteist ex-kareiviams.

Sulig kongreso senojo nu-
_ tarimo, iie būtų turėię bonų ' iokie T^ugai^kaii'/wm.'Z.’ 

grobikiškus išmokėjimo laukti iki 1945 — _ . _ . -----
talkininkų tikslus; tačiaus pa- metų.
skui jis įstūmė šią šalį į karą, 
prisidengamas 
gynimu.”

Rooseveltiniai kongreso va- kios bedarbiu pašalnos, kaip 
dai pasiryžę neskirt daugiau tik jie gaus bonų bondsus.

Senatorius Schwellenbach! City, 
buvo inešes nataisyma. kadį 
neturi būt daroma skirtu
mo tarp gavusiu bondsus 
ex-kareivių ir kitų bedar
bių. Bet pataisymas tapo 
atmestas.

Prieš bonu atmokėiima 
Aršiausiai kovom senatorius 
Carter d ass. buvęs n rezi
dento Wilsono ministeris. 
Tarp atmokėiimo priešinin
ku pasirodė ir vadinamas 

siekiama juos nu-1 “liberalas” (nova laisvesnis) |

ll irota jau su- 
Japonijos tuomet 
nei Hitleris su

kad 
sena- 

sugrą- 
doku-

Roosevelto užsienių reikalų 
ministerija pareikalavo, 
ginklų biznį tyrinėjusi 
torių komisija tuojaus 
žintų slaptus valdžios 
mentus.

Komisijos pirmininkas pa
žangesnis republikonas Nye, 
mat, tais dokumentais įrodė, 
jog velionis buvęs prezidentas 
W. Wilson varinėjo kariškus 
sumokslus su Anglija, Fran- 
cija ir kitais talkininkais, o 
tuo pačiu laiku monijo ame
rikiečius savo deklamacijomis 
apie taiką.

Senatorius Nye dokumenta
liai įrodė, kad prezid. Wilson 
išanksto žinojo <

Bet sulig dabar senato 
demokratijos I priimto bonu biliaus, ex-ka- 

reiviai bus išmesti iš viso-

pinigų , karinio šmugelio tyri
nėjimui.

Jeigu tyrinėjimas būtų tę
siamas, mat, galėtų iškilt aikš
tėn, kokios “taikos” ir dabar 
siekia Rooseveltas su Morga
nu. Juk bilionas dolerių pa
skirta kariškiems reikalams iš
leist per dvyliką mėnesių, nors 
Amerikai iš niekur negręsia 
karo pavojus.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik;, 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

Mirus Jurgiui 5-tam 
Anglų Karalium Tapo

DECATUR. Alabama. — 
Teisėjas W. Callaghan sau
sio 20 d. atmetė devynių 
Scottsboro negrų jaunuolių 
apgynimo komiteto advoka
tų reikalavimą, kad perkel
tų dabartinę, ketvirtą iš ei
lės jų bylą iš Morgan apsk-NEW YORK.— Iš Ame- J J ’ "

rikos Komunistų Partijos ričio į Birminghamo mies- 
vadovaujančių draugų susi
darė komitetas medžiagi
niai paremti Italijos komu- Morgan apskrityj yra sker- 
nistus, kurie mobilizuoja į sai išilgai kukluksų sukurs- 
darbininkus ir valstiečius | tytas ūpas prieš nekaltus 
nuversti žmogžudišką Mus- scottsboriečius. 
solinio valdžią.

Italijos minių revoliucinis i smerkti arba pagrobti ir nu- 
ūpas smarkiai auga, ypač i lynčiuoti. . .
akivaizdoje vargų, kuriuos' .Kad šie jauni negrai dar- 
užtraukė Mussolinio sker-, binmkai ųeg^li tikėtis tei- 
dynė Ethijopiioj. Bet reikia sybės Morgan apskričio tei-

tą. Bylos perkėlimo buvo 
reikalaujama todėl, kad

Čia viskas
sutaisyta jiems mirtin nu-

draugams italams finansi
nės pagelbos toj ių veikloj. 
Ir Amerikos Komunistų 
Partijos Centro Komitetas 
jau paaukojo $500 tam dar
bui.

Į Italijos Komunistų Par- 
| ti.ios rėmimo komitetą įeina

sme, tai parodė 50 prisiek
tų liudijimų, kurie buvo 
įteikti teisėjui Callahanui, 
bet jis jokio dėmesio ne
kreipė į tuos liudijimus.

Apie pavojų scottsborie- 
čiams Morgan apskirityj, be 
kitų, liudijo ir milicijos ka
pitonas Burleson; tą pripa
žino ir buvęs Morgan 
skričio šerifas A. W. 
vis.

Taigi dabar, kaip ir
šiol, tuos nekaltus jaunuo
lius tegalės išgelbėt nuo 
mirties elektros kėdėj tik 
masinis darbininkų judėji
mas, kuris šiuo laiku turi 
būt dar labiau pasmarkin
tas.

ap- 
Da-

iki

KOMPANIJA NUMARINO BEI PAVOJINGAI 
APS1RGDIN0 1000 TUNELIO DARBININKU
VALDININKAI ŽINOJO APIE GILTINIŠKAS 

SĄLYGAS, BET UŽTYLĖJO

WASHINGTON.— Jung- portą. Marcantonio ketina 
tinių Valstijų kongreso pa- pasistengt, kad jis būtų 
gelbinė komisija tyrinėja įtrauktas į kongresinius re- 

■ skandalą ryšyjfe< su kasamu kordus.
i Gauley’s tilto tuneliu, ties 
Charlestonu, West Virgi
nijoj. Pasirodo, jog tame; 
darbe jau virš 1,000 darbi
ninkų pavojingai apsirgo 
bei mirė nuo “silikosio” li
gos, kurią gavo nuo titna- 

ITV C *V1 T 1 9 eriniu dulkių. Tą darbą ve- UZ senovišką Ivarkąi danti kompanija nedrėkino 
--------  ir nevėdino tunelio, taupy- 

WASHINGTON.— Fašis- dama lėšas ir stengdamasi 
tinė Amerikos Liberty Ly- i pasidaryt kuo daugiausia 
ga perklausinėjo 150 profe-1 pelno. Jinai neparūpino net I

Foster, Earl Browder, J. W. 
Ford, Močiutė Bloor. A. 
Bimba, Margaret Cowl ir 
kiti.

Aukas reikia siusti šiuo ‘ 
adresu: A. Blake. P. O. Box 
87. Station D, New York

Profesorių Didžiuma

Laivynu “Ribotojai” už 
i Didesnius Karo Laivus!

JIS KARALIAUS KAIP 
EDWARD AS 8<(as

London, sausio 21.—Už 5 
minučių pirm 12 vai. naktį 
iš pirmadienio į antradienį 
numirė Anglijos karalius 
Jurgis Penktasis, 71-se me
tuose savo amžiaus. Jis ka
raliavo 25 metus, 8 mėne
sius ir 14 dienų. ~-'5

Nauju karalium tapo vy
riausias Jurgio sūnus Prince 
of Wales, 41 metų amžiaus. 
Jis karaliaus kaipo Edwar- 
das Aštuntasis. 1

Naujasis karalius buvo 
plačiai žinomas kaip nerįųv 
tas vyrukas, vėjavaikis, šo
kių svetainių lankytojas, 
“sportas.”
Jurgio Karaliavimas 
ras, Alkis. Bedarbe, Parama 

Mussoliniui
Jurgio karaliavimas pasi

žymėjo pasauliniu karu, pa
skui karišku įsikišimu prieš į 
Sovietų Rusiją ir paskutiniu 
laiku naujais smarkiais be: 
sirengimais kitam karui.^-^*—

Prasidėjus Mussolinio ka
rui prieš Ethiopiją, Jurgis, 
kaip ir Belgijos karalius, 
ėmė darbuotis, idant Italija 
nebūtu “nuskriausta,” nes 
tuomet galėtų nulėkt karū- < 
na nuo galvos ju giminaik' 
čiui Italijos karaliui Vikto* 
rui Emmanueliui. Yra thlė 
prantama, jog žymia dalitn 
pagal Jurgio Penktojo pasi
darbavimą buvo iškeptas Tr 
Hoare-Lavalio planas, kuris 
siūlė puse Ethiopijos ati
duoti Italijai.

Kada pernai karalius 
Jurgis šventė savo 25 metų 
viešpatavimo jubilėjų, Ang
lijos Komunistų Partija .iš
leido specialį prieš-monkf- 
chišką numerį savo organo 
“Daily Workerio,” kur bu
vo išdėstyta jo karaliaviftiO 
blogumai. O karaliui ir ka
ralienei bevažiuojant į St* 

[Paul’s katedra, Komunistų
Fabrikantai Reikalauja pa. Pytija ištiesė virš Fleet 

naikint N. Y. Bedarbių iškabą: “Pasaulio darbinin

LONDON. — Anglijos, 
Francijos, Jungtinių Valsti
jų ir Italijos atstovų konfe
rencijoj del karo laivynų 
apribojimo, Anglija jau su
tinka su Amerikos reikala
vimu užgirt statymą karo 
laivų po virš 30,000 tonų 
įtalpos. Pirmiaus Anglija 
tokiose konferencijose siū
lydavo sumažint karo laivų 
įtalpą iki 26,000 tonų.

Japonija oficialiai pasi
traukė iš šios konferenci
jos, kur Anglija ir Ameri
ka nesutiko pripažint Japo
nijai teisės turėt tokio dy- 

i džio karo laivyną, kaip An
glijos ar Amerikos. Bet ma
noma, kad Japonija paliks 
konferencijoj du savo tė- 
mytojus.

Japonijai negalės patikti 
Anglijos ir Amerikos susi
tarimas, užgiriąs statymą 
didžiųjų laivų virš 30,000 
tonų. Tokie laivai, mat, 

I tiktų ir karui su Japonija, 
esančia už tūkstančių my
liu. c

NEGRAI “NESĄ TINKA
MI” I SCOTTSBORIEčIŲ 

BYLOS DŽIURŲ

DECATUR, Ala., Sausio 
21.— Į grand džiūrę teist 
scottsborietį negrą H. Pat- 
tersoną buvo, apart baltųjų

šoriu iš įvairių universitetu maskų darbininkams šiek ”eya pasaukta ir 12 negrų, 
ir sako, kad didelė iu di- tiek apsaugot savo plaučius įet._, Yal(?zlos 1.prokuroras 
džiuma esanti 
“nauiienvbėms.” kurias

Knight visus tuos negrus 
nėr kvotimą atmetė, kaipo 

prisie-

priešinga nuo tų pavojingų dulkių.
Pereitą pirmadienį kon-( “netinkamus” būti

senatorius Wagner iš New! Rooseveltas 
Yorko.

Prezidentas R o o seveltas 
visuomet priešinosi nno-rei- 
tintam bonų atmokėjimui 
karo veteranams. Numato
ma, kad jis ir dabar “ve
tuos” (atmes) kongreso nu
tarimą delei tu bonu. Ta-

New Yorke kvočiama ko
munistų laikraščių “Daily 
Workerio” ir “Freiheito” re
daktoriai ; 
bausti pagal senąjį įstatymą
prieš “anarcho-syndikalizmą,” 
—vien už komunistų pozicijos 
skelbimą.

Jungtinių Valstijų sostinėje 
Washingtone sumanyta pri
verst mokytojus, kad klasėse 
šmeižtų komunizmą.

Bet New Yorkas ir Wash- 
ingtonas yra tik du iš šimtų, uelel ''iU ~
vietų, kur Amerikos kapitalis- j “ sprendžiant nagąl d - 
tų valdžios mašinerija prade- dziumas balsu senate 11 at- 

stovų rūme, uz bonu atmo
kėiima susidarvs daugiau 
kaip du trečdaliai kongres- 
manų ir senatorių balsų, ir 
tuo būdu nutarimas liks 
įstatymu, nežiūrint prezi
dento pasipriešinimo, kad 
ir be jo parašo.

stengiasi įvesti prezidentas ■ gresinei komisijai liudijo kusiais nosedininkais Rooseveltas į Jungtinių *ienas iš silikįsio aukJų> ikusiais Posedmmkais.

da hitlerizuotis prieš revoliu
cinį darbininkų ir moksleivijos 
judėjimą.

REIKALAUJA MOKYK
LOSE ŠMEIŽT KO

MUNISTUS
WASHINGTON.— Kong- 

resmanas F. J. Sisson iš 
New Yorko įnešė sumany
mą, kad Columbijos Dist- 
rikto (Washingtono) moky
tojai turi mokyklose dėsty
ti “faktus apie komuniz
mą.” kas reiškia, pumpuot 
mokiniams šmeižtingą pro
pagandą prieš komunistus 
ir prieš Sovietų Sąjungą.

Washington.— Vadinamas 
“progresyvia“ republikonas 
senatorius Borah kreipėsi i 
negrus, kad jie paremtu i o 
kandidatūrą i Jungtinių 
Valstijų prezidentus.

'Valstijų santvarka. Jie. gir
di, nori palaikyti ligšiolinė 
Amerikos konstituciją pil
noj neliečiamvbėi, kas ne
matiniai reiškia • 
stambiajam kapitalui pil- brolis, 
niausią laisve, be jokio val
džios kišimosi j i o bizni.

Suprantama, kad Libertv 
I Lygos fašistai pasirinko už
klaust artimiausius sau pro
fesorius.
ETHIOPAJ APSUPO MA

KALŲ IR AKSUMĄ

darbininkas Charles Jones AMERIKOS KONGRESAS
ir jo žmona apie darbo są
lygas minimame tunelyje. 
Del tų sąlygų jau mirė trys

GAILISI JURGIO

-f ------- WASHINGTON, Sausio JV-je.
lu Jones o sūnūs ir jo žmonos oi.— Išreikšdamas gailestį i

Jis ir pats laukia | je| An^pįos karaliaus Jur-1 
t gio mirties, Jungtinių Vals-1 

Jones del to apsir-^ijų kongreso atstovų rū- 
federalės valdžios mas padarė 10 minučių per- 
agentūra paskyrė trauka.

i i • • ’ii *- ■ i

mirties.
Kada 

go, tai 
pašalpų 
tik po- du doleriu į savaitę 
visos jo šeimynos pragyve
nimui. O dar šeimyna tu
rėjo karvę. Todėl pusę pa
šalpos reikėjo karvei sušer
ti, o už vieną likusį dolerį 
visiem per savaitę maitin
tis.

Valdiška FE RA agentū
ra buvo tyrinėjus darbo są
lygas tame tunelyje. Ji bu

ADDIS ABABA. Sausio 
21.— Augšti Ethiopijos val
dininkai sako, kad ethiopai 
f aklinai iš visu nusių apsu
po M?kale ir Aksum mies
tus. Keli tūkstančiai ethio- ( _ 
nu kareiviu jau naėmė jvo susirašius ir faktus apie 
“šventojo” miesto Aksumo 
dalį.

Grasina Lewisui ir Jo 
Industrinėms Unijoms
MIAMI, Florida.— Pra

nešama, kad Amerikos Dar- 
1 bo Federacijos Taryba da- 
i bartiniame savo susirinki
me šičia galės nutart kokio
mis drausmėmis baust J. L. 
Lewisa, Jungtinės Mainie- 
rių Unijos prezidentą, už 
tai, kad jis organizuoja in
dustrines unijas.

Lewis daugiausia kreipia 
domės į organizavimą neor
ganizuotu, kuriuos aplei
džia Darbo Federacijos val
dyba su Wm. Greenu prie- 

. Bet ir ši Lewiso vei
kla užkliūva senoviškiems 

I storžieviams vadams.

VISUOTINA ETHIOPŲ 
MOBILIZACIJA

ADDIS ABABA, Sausio
21.— Ethiopijos imperato-

Apdraudos {statymą
ALBANY, N. Y. — Fab- 

rikantų Sąjungos sekreto
rius Mark A. Daly reikalau
ja, kad New Yorko valstijos 
vyriausias teismas panai-

Garbiri- 
iai

kai, vienykitės!” “ 
gas jo viešpatavimas 
bedarbė, alkis ir karas.”

Jurgis buvo galva imperi
jos su 500 milionu gyvento
jų, kurių milžiniška daugu
ma susidaro iš Anglijos pa
vergtų tautų bei kolonijų, 
Indijoj, Afrikoj ir kituose 
kraštuose. '***

Velionis karalius buvo 
menkų gabumų žmogus.

Pirm jo mirties, į Jurgio 
palocių Sandringhame, Nor- 
folkshire, atsilankė ir buyęs 
Anglijos darbiečiu vadas 
Ramsay MacDonald, kuris 
paskui, tapęs ministeriu pir
mininku, virto paprastu im
perialistu.

Roma.—Italų karo štabas 
praneša, kad jie užėmę Fi- 
tu miestelį, pietinėj Ethio* 

. ’ tinės darbininko algos. pijoj, 130 mylių nuo Dolo.

rius Haile Selassie paskelbė kįnįų bedarbės apdraudos 
visuotiną mobilizaciją, i įstatymą, kaipo priešingąšaukdamas į armiją visus 
tinkamus karui vyrus.

ROMA, Sausio 21.—Mus
solinio fašistai sako, jog 
Ethiopija daro visuotiną 
vyrų mobilizaciją karui, 
girdi, todėl, kad italai pas
kutinėmis dienomis išžudę 
didelį skaičių ethiopų, pieti
niame Dolo fronte.

Louisville, Colo.— Mon

konstitucijai. •
Šis valstijinis 

skiria, kad į bedarbių fon
dą tam tikrus nuošimčius 
mokėtų samdytojai ir dar
bininkai. Fabrikantai at
randa, kad konstitucija “ne
leidžia” apdėt samdytojus 
mokesčiais tokiems reika
lams.

New Yorko valstijos ap-

Kongresas Skiria Smarkia 
Bausme už Pašto Naudojimą 
Meksikoniškiem Divorsam 

WASHINGTON.— Juno-- 
tiniu Valstijų kongreso at
stovu rūmas sausio 20 die
na nn’ėmė sumnnvma baus
ti iki $5.000 bei 5 metu ka
lėjimo tuos, kurie naudos 
šios šėlios našta, nėr laiš
kus i ieškodami nerskvru i 
(divorso) iš Makakos arba'giasi toliau atidėti svarsty- sumanymą yra daroma ir ištiko duju eksplozija. L,----------- --------
siuntinės naštų kokius no-! mus delei užkirtimo aliejaus šis tyrinėjimas, reikalauja, mainieriai dar tebėra po že-|bedarbiui per metus, 
nierius delei nanašių meksi-,įvežimų Italijai iš kitų ša-! kad minimi valdininkai prizme, nežinia, ar gyvis ar jau pašalpa siekia tik dalį savai- 
koniškų perskyrų. lių.

įstatymas

tas giltiniškas sąlygas, bet, 
pūsdami į vieną dūdą su 
pelnagrobių kompanija, pa
skui valdininkai užgniaužė 
patys savo raportą.

Dabar progresyvis repu-
GENFVA, Sausio 21. — blikonas kongresmanas

Tautu Lvgos Tnrvba ren- Marcantonio, pagal kurio arch No. 2 angliakasykloj draudos įstatymas žada tik 
8, keliolikos savaičių pašalpą 

. Ta

LYGA PASITARNAUJA
. MUSSOLINIUI

Į JUCIU XXXX1X1X11X V CX1VIJLA1JL11XXCV1 piirV.HK

I duotų tą savo užslėptą ra-1 mirę.
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liai sandariečiai dar nėra gavę nuo jų 
įpareigavimo jas globoti ir laikyti savo 
kiaurame kišeniuje. Antra, visai begė
diška yra užmesti pažangiesiems žmo
nėms norą grobti bei ardyt. Juk taip
dinamas “tautiškas frontas“ yra sugrio
vęs viską, ant ko tik jis rankas kada nors

enino Mirties
va

ir tokių, kuriems tas kuo- 
mažiausia rūpi: nuvažiavo, 
pasėdėjo delegatu, sugrįžo 
atgal, na, ir jau skaito, kad 
viskas atlikta.

Reikėtų dėti pastangų, 
kad pasiuntus x į panašius

ras-veikčjas, Bingelis, iš 
Paterson, N. J., tapo išrink
tas net į Centro Veik. Ko
mitetą. Su jaunimu bėda 
tame, kad mažai jame yra 
tokių, kurie suprastų lietu
viška rei
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United States, per year--------------
Brooklyn ,N. Y., per year_______
Foreign countries, per year_____
Canada and Brazil, per year____
United States, six months______
Brooklyn, N. Y., six months_____
Foreign countries, six months___
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$7.50 
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Ar Buvo Pasikėsinimas prieš 
Smetoną'!

Chicagos laikraščiai gavę iš Lietuvos 
žinių apie naują voldemarininkų pasikė
sinimą ant Smetonos ir jo svainio Tūbe
lio valdžios. Suokalbis buvęs padarytas 
karininkų eilėse vadovybėj aviacijos kor
puso kapitono Matuko.

Kiek tuose pranešimuose yra teisybės, 
labai sunku pasakyti. Pati Kauno val
džia esanti uždraudus leisti į svietą ži
nias apie tai. Suokalbis esąs jau likvi
duotas ir jo promoteriai suareštuoti. 
Pats Voldemaras tebesėdi kalėjime už 
pirmesnį suokalbį.

Už ką eina kova tarp Smetonos ir Vol
demaro? Iš pradžios abudu gražiai su
gyveno ir viena ranka smaugė Lietuvos 
liaudį. Bet vėliau Voldemaras pradėjo 
krypti linkui Vokietijos, o Smetona— 
linkui Lenkijos. Kilo peštynės. Volde
maras buvo išvytas iš valdžios, kelis sy
kius bandė atsigriebti, bet nepasisekė.

Lietuvos armijoj yra nemažai volde
marininkų karininkų. Laikas nuo laiko 
jie pasispardo prieš Smetoną. Veikiau
sia taip jie bandė padaryti ir šį sykį. 
Smetona turi savo ištikimuosius, kurie 
sekioja nužiūrimuosius ir sugauna juos 
pirma, negu jie išeina į atvirą mūšį.

Smetonos diktatūra veisia tuos volde- 
marinius sutvėrimus, hitlerininkų agen
tus Lietuvoje. Visa Lietuvos nepriklau- 
3be atsidūrus pavojuje ir ją gali 

ona visai praganyti,1 jeigu nebus 
Lietuvoj panaikinta dabartinė diktatūra 
ir įsteigta žmonių valdžia. Tai dar vie
nas argumentas už tai, kad Amerikos lie
tuviai turėtų sudaryti bendrą frontą pa
geltai Lietuvos žmonėms atgauti civiles 
laisves ir demokratines teises.

Tautininkų partijos nagai turėtų būtr 
nuplėšti nuo Lietuvos žmonių kūno. Lie
tuvoje turėtų būti tuoj aus sušauktas vi
suotinu ir slaptu balsavimu išrinktas sei
mas. Tokiu pat būdu turėtų susiorgani
zuoti visos savivaldybos. Štai ko reika
lauja Amerikos lietuviai.

uždėjo. Užtenka pažvelgti į griuvėsius 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės ir kelių 
kitų panašių bendrovių ir ant Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos, kad pažinus tikruo
sius to “tautiško fronto” darbus.

Kaip ten nebūtų, “Sandara” mato di
delį pavojų fašistiniam frontui iš pažan
giosios srovės veikimo, iš draugiškesnio 
sugyvenimo komunistų, socialistų ir 
sklokininkų. Čia ji sako teisybę. Tad 
kaip tik tuo draugingo sugyvenimo ir 
bendro fronto keliu turėtų maršuoti ko
munistai, socialistai ir sklokininkai. Iš- 
tikrųjų, jeigu šitos trys srovės pilnai su
sivienytų ant klasių kovos platformos, 
tai visokiems Smetonos kavalieriams ir 
jų medaliams būtų ne tik šilta, bet labai 
karšta: jie jau negalėtų taip drąsiai pirš
tis Amerikos lietuviams už globotojus ir 
sargybininkus. (

l

Ar nebūtų gerai, jeigu apie tai rimtai 
pagalvotų “Keleivis,” “Naujienos” ir 
“Naujoji Gadynė?”

Atlaikė Konferenciją, Skaldys 
Socialistą Partiją

Tai jau ir susibudavojo partija Socia
listų Partijoje. New Yorko “senoji gvar
dija” susišaukė konferenciją sausio 18-19 
dienomis, išrinko komitetą ir nusitarė 
vesti po visą partiją karą prieš Nacio- 
nalį Pild. Komitetą. Konferencija taip 
pat nutarė reikalauti, kad bėgyje 30 die
nų Nacionalis Komitetas sugrąžintų “se
nai gvardijai” valstijos čarterį.
„$ioje konferencijoj dalyvavo taip pat 

• 'atstovai nuo komitetų iš Massachusetts, 
Maryland, Pennsylvania ir Connecticut 
valstijų. Taip pat buvo atstovaujamos 
finų ir žydų federacijos.

Ką Mes Senai Sakėme, Tą Jis 
Dabar Patvirtino

Visi atsiminsite, kaip atkakliai ant 
mūsų puldavo “Naujienos,” kuomet mes 
pasakydavome, kad 1919 metais Vokie
tijos socialdemokratai turėjo galią savo 
rankose, bet su savo nelemta klasinio su
sitaikymo politika praganė viską ir vėl 
užleido kapitalistams viešpatauti. Pyk
davo taip pat, kuomet mes sakydavome, 
kad kaip tik tie dešinieji socialdemokra
tai sudaužė tada proletarinę revoliuciją. 
Sakė “Naujienos,” kad mes šmeižia Vo
kietijos socialdemokratiją.

Prabėgo daug metų, viso septyniolika. 
Štai dabar, 1936 metais, sausio 17 d., tos 
pačios “Naujienos,” veikiausia pamiršę 
tai, ką užginčydavo, daro tokį pripažini
mą: v

Milžiniška darbininkų dauguma priklau
sė dviem socialdemokratų partijom, ir, iš tų 
dviejų partijų atstovų buvo sudaryta laiki
na revoliucinė valdžia, kuri vadinosi “Liau
dies Įgaliotinių Valdžia.” Taigi valdžia bu
vo grynai darbininkiška.

Būtent šita “grynai darbininkiška” 
valdžia, tai yra, socialdemokratų valdžia, 
sudaužė proletarinę revoliuciją, kuriai 
vadovavo Liebknechtas ir Luxemburg, 
atsteigė kapitalistų viešpatavimą ir, kaip 
visi žinote, tuomi praskynė kelią atėji
mui hitlerizmo; Tam pačiam straipsnyje 
Grigaitis didžiuojasi tos “grynai darbi
ninkiškos” valdžios darbais. Jisai, ma
tomai, norėtų, kad panašiais keliais eitų 
ir šiandien ne tik Amerikos, bet ir viso 
pasaulio darbininkai. Jisai, kaip žinote, 
norėtų, kad net Sovietų valdžia pasi-. 
trauktų ir užleistų vietą panašiai demo
kratiškai “grynai darbininkiškai” val
džiai.

Ant laimės, neklauso Grigaičio ne tik 
komunistai, bet ir dauguma socialistų. 
Socialistai irgi šiandien vis drąsiau 'sta
to klausimą apie reikalingumą proletari
nės diktatūros Sovietų valdžios formoje, 
kuri slopintų ne proletariatą, bet kapita
listus.

Pennsy Ivani j o j. V y riausy- 
bei uždraudus pirmąjį susi
rinkimą, Pilietinių Laisvių 
Gynimo Sąjunga, talkinin
kaujanti Darbininkų Parti
jai, suruošė kitą susirinki
mą, idant patikrint žodžio 
laisvės teisę. Šį susirinkimą 
irgi uždraudė policija.

“Sausio 25'd. (Rosta).— 
Pareiškimas, išleistas Ame
rikos Darbininkų Partijos 
Centro Komiteto sužymėjęs 
Lenino pasitarnavimus re
voliucijai, skelbia:

“ ‘Mūsų vadas numirė. 
Bet pasaulinė organizacija, 
sukurta tais principais, ku-j 
riuos jis mums davė, yra 
gyva. Komunistų Interna
cionalas toliau varys jo dar
bą ir kovos tol, kol tie prin
cipai atves į visa-pasauli- 
nės proletarinės revoliuci-

“Visi Darbininkų Partijos 
skyriai organizuoja mitin
gus vasario 3 dienai, pa
švęstus Lenino paminėji
mui. (New Yorke Darbinin
kų Partijos sušauktame mi
tinge, Madison Square Gar
den svetainėje, dalyvavo 
19,000 darbininkų; Chicagoj 
virš 10,000.—Vert.)

KANADA.
“Kanados D a r b i n inkų 

Partijos telegrama baigiasi 
šiais žodžiais:

“ ‘Lenino idėja tokia, kad 
milionai darbininkų visame 
pasaulyje yra pasiryžę ko
vot už jo principus, už pro
letarinės revoliucijos prin
cipus. Buržuazija apsirin
ka. Leninas' nėra miręs... 
Jis gyvena šimtuose tūks- 

Vasario 11 d. (Rosta).— pančių Rusijos komunistų, 
Policija vėl atsisakė duot milionuose Komunistų In- 
leidimą pagerbimui Lenino'ternacionalo narių’”...

lias ištraukas iš E. Jaros- 
lavskio knygos “LENINAS 
JO GYVENIMAS IR DAR
BAI,” ALDLD organizaci
jos išleistos. Knygoj štai 
kokių - davinių yra, 
1924 metais Amerikos 
liuciniai darbininkai 
liepė į Lenino mirtį:

“New York, sausio 
(Rosta).— Darbininkų Par
tijos mitinge Chicagoj buvo 
nutarta pasiųst drg. Kali
ninui sekamą telegramą: 
“Reiškiame užuojautą Są
jungai Socialistinių Sovietų 
Respublikų, netekus jai di
džiausio vado pasaulinio 
darbininkų judėjimo. Su- 
glauskime eiles. Mes su ju
mis.”

“Komunistų Internacio
nalo adresu pasiųsta seka
ma telegrama: “Mes drau
ge su viso pasaulio darbi- jos pergalę, 
ninkais liūdime del šio di
džiausio tarptautinės dar
bininkų klasės nuostolio. 
Leninas numirė, bet jo ide
alai mumyse gyvena.”

“Wilkes-Barre, nedidelia
me angliakasyklų srities 
mieste, Pennsylvaniios vals
tijoj, nariai Amerikonų Le
giono išvien su policija įsi
veržė į darbininkų gedulių 
mitingo svetainę ir, panau
doję savo šiurkščią spėką, 
privertė d a 1 y v a ujančius 
darbininkus atiduoti pagar
bą Amerikos vėliavai.

“Iš Havanos (Kubos) pra
nešama: 
ganizavo 
donomis 
sytomis 
ir Lenino pagarbai pasodi
no alyvos medį. 

a

kaip 
revo- 
atsi-

darbininkai suor- 
procesiją su rau- 

vėliavomis, aptai- 
juodais audimais,

Lietuviai Trečiam Anti-fašistiniam ir 
Anti-kariniam Kongrese

Jau buvo rašyta, kad lie
tuvių Trečiajam Anti-Fa- 
šistiniam ir Anti-Kariniam 
Kongrese (įvykusiam- Cle- 
velande, sausio 3-4-5 dd.) 
dalyvavo Virš 60. Jų, be. 
abejo, dalyvavo daugiau, 
bet ne visi jie susiėjo į vie
ną vietą ir ne visus buvo eina! 
galima pasiekti ir suskai
tyti.

Pirmu kartu mūsų anti- i 
fašistiniam judėjime uaiy-.t .. T. , * _. K‘_,. 
„ova i.. „iAnoo lii.ivio Hvo.įtenkinanti. Ji turėjo būti

ma-

sijos žmogus.
Dalyvavo ir lietuvių mo

kytojų.
Tas parodo, jog ir mūsų 

profesionaluose įvyksta per
silaužimas kairiop. (Jis, tie
sa, eina kol kas povaliai, be 
didesnio karščio, bet jis

kongresus toliau nuo mūsų J 
stovinčių žmonių, arba to
kių, kurie labai retai bei 
niekados niekur nedalyva
vo. ?' 
sugrįžę esti kur kas veik-

kalinga šalinti. Nepažįstąs 
lietuvių judėjimo, jaunuolis 
nebus tinkamas kovai su 
lietuvišku fašizmu.

Neretai tokie asmenys, Su įž iš Kongreso lietu. 

lesni; patampa iš nereikėjų didesn^TastangTsūpažfn-viai delegatai, privalo dėti
veikėjais.

Kitas dalykas: išjudini
mas profesionalų ir biznie
rių. Jeigu šiame kongrese 
mes turėjome jau ir dvasiš
kį ir advokatą, tai sekan
čiam, Ketvirtam, tos rūšies 
kongrese, turėtum žiūrėti, 
kad tų žmonių turėjus dau
giau. Atsiminkim, be įtrau
kimo į priešfašistinę kovą 
profesionalų, kovoti mums 
bus labai sunku. Profesio
nalai gali išvažiuoti, jiems 
negresia darbo praradimas, 
kai fabrike dirbančiam dar
bininkui; jie gali imti dau
giau aktyvaus dalyvumo pa
ties kongreso eisenoje.

Lietuvių Jaunimo turėjo
me nemažą būrelį—apie 20 buvo nufotografuota naujas 
asmenų. Bet galėjo būti 
daugiau. Vienas jaunas vy-

dinimui lietuvių darbo ma
sių su Kongreso nutari
mais. Ketvirtajam Kongre
se, beabejo, bus daugiau lie
tuvių atstovauta, kadangi 
iki to laiko tikimės sudary
ti daugelyj miestų bendrus 
frontus. Jeigu šiame Kon
grese buvo atstovauta apie 
90 tūkstančių organizuotų 
lietuvių, tai sekančiam Kon
grese turės būt atstovauti 
daug daugiau.

R. Mizara.

Jūdžių direktorius Bogo
molov sugrįžo su savo gru
pe į Maskvą iš Azov Juodų
jų Jūrų Provincijos, kur

judis “Raudonoji Raitari- 
ja.”

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Pamylėjo Kitą.

Mylimas mūsų patarėjau! 
Aš esu “Laisvės” skaitytoja. 
Ir laukiu “Laisvės” kas diena, 
matydama joje daug Tamstos 
patarimų. Ir aš esu pasigy
džius nuo daugelio ligų ir li- 
gelių iš tų Tamstos brangių 
patarimėlių. širdingiausiai už 
tai dėkuoju.

Ir štai turiu dar vieną isto
riją, apie kurią sarmata ir 
rašyti. Bet, kaipo toji mano 
istorija sena ir ilga ir dau
giausia mane prikankino, tai, 
atsiprašydama Tamstos rimto 
asmens, ir taip sau pabriešiu 
savo visas bėdas.

Aš esu moteris 25 metų am
žiaus. 5 metai, kaip ištekėju
si. Turėjau vieną berniuką, 
kuris dviejų metų amžiaus mi
rė. Po jo mirties labai nerva- 
vaus, gailėjaus, kankinaus, ne- į įeįįti meilę 1 — • 1 J • • J •
įpuoliau į ligas.

Pirma to viso įvykio buvau 
labai dora, mylėjau savo vy
rą baisiausiai ir savo sūnelį, ir 
niekados jokiais darbais ne
buvau susitepusi. Įpuolusi į tą

energijos. Tai sakykit, kas 
daryti, ar yra kokių vaistų dėl 
to? Ar tai liga ar toksai bai
sus ir tamsus žmogaus elgė- 
sys? Iškalno ačiū.

ATSAKYMAS

Patalpinau, Drauge, Jūsų 
sielos šauksmą, kiek sutrum
pinęs vietomis, ir tai išėjo il-

Ir įdomus. Ir 
Čia jau iš-

“Sandaros” Gailioji Rauda
Mūsų broliai sandariečiai, taip vadina

mi “liberališkieji” tautininkai, pradėjo 
nebeužmigti. Ramybės jiems neduoda 
kalbos apie vienybę pažangioj Amerikos 
lietuvių srovėje. “Po ilgų derybų ir ma- 
nievravimų,” šaukia jų “Sandara,” “tapo 

•įvykdyta artima unija tarp komunistų, 
socialistų ir sklokininkų... Kairųjų ben- 

’ dras frontas sustiprins jų spėkas ir neuž
ilgo pastebėsime raudonųjų būrius prie 
kiekvienos mūsų organizacijos vartų, 
laužiantis į vidų ką nors pasigrobti ar iš
ardyti.”

* Viena, /‘Sandara” gali būti rami, kad 
“raudonųjų būriai” nesilauš per sanda- 
riečių partijos vartus, nes už tų vartų 
labai prastas tavoras. O kas liečia šiaip 
Amerikos lietuvių organizacijas, tai bro-

Ką Parodė SLA Nominacijos'!
SLA nominacijose laimėjo pažangiųjų 

sąrašas, išskyrus du dešiniųjų žmones, 
kurie gavo daugiau balsų už pažangiuo
sius, būtent Vinikas į sekretorius ir Moc
kus į iždo globėjus. Jei jau ką parodė 
tos nominacijos, tai tą, kad pažangiųjų 
sąrašas turėtų laimėti ir rinkimuose. Bet 
kitaip mano Clevelando “Dirvos” redak
torius, ponas Karpius, Smetonos paaugš- 
tintas į kavalierius. Jis sako: Nominaci
jos “parodo, kad už socialistų-bolševikų 
kandidatus atiduota balsų daugiausia, 
kiek jie gali sugrabalioti. Iš tautininkų 
pusės yra vilties dar gauti daugiau bal
sų.” Todėl Karpius pranašauja “Sargy
bos Bokšto” kandidatams laimėjimą.

Kodėl tautininkai nesugrabaliojo dau
giau balsų nominacijose, o tikisi juos su
grabalioti rinkimuose, tai tik viena Kar- 
piaus galva galėtų išaiškinti. O mes ma
nome kitaip: mes manome, kad pažan
giųjų sąrašas da labai daug naujų balsų 
gaus ir laimės rinkimus.

Tačiaus, mano nuomone, 
į_ visa lietuvių delegacija, kai- 

dalv P° nebuvo pilnai pa-
vavo ir vienas lietuvis dva-i te"kinantL T Ji targJ.°
siškis: tai ministeris (reve-'Pa!ses"e- JoJG turej0, ____ . ...
randas) Palšis, iš Montello, I dauSlau nepažystamų i H a- pradėjau lankyti dak

i Laikytoj lietuvių sesijoj, 
kuri buvo palyginti trum
pa, nes laiko trūkumas ne
leido ilgesnės laikyti, aš nu
rodžiau tą savo nepasitenki
nimą. Sakiau, kad daug drg. 
randasi tokių, kur h daly
vauja beveik kiekvienam 
suvažiavime, kur tik nuta
ria prisidėti jo atstovauja
moji draugija bei kliubas 
arba organizacijos kuopa. 
Tai yra, taip sakant, “ka- 
zioni” delegatai. Aišku, 
skaitytojai neturėtų supras
ti, kad tuomi bandoma pa
neigti mūsų veikėjai, kurie 
net nusiskriausdami save 
asmeniniai, dažnai apsiima 
būti delegatais nuo savo 
draugijų. Yra tokių drau
gų, kurie kad ir dažnai va
žinėja šian ir ten delegatais, 
sugrįžę—darbuojasi prave- 
dimųi nutarimų, padarytų 
ten, kur jis dalyvavo dele
gatu. ’Bet turime nemažai

Mass. Jis yra metodistų 
protestonų ministeris, turįs 

. nedidelę parapiją paminė
tam mieste. Jo parapiją 
sudaro ne vieni lietuviai. 
Ministeris Palšis atstovavo 
Montello lietuvių bendro 
fronto draugijas.

Iš pašnekėsite su juo pa
aiškėjo, kad Mr. Palšis yra 
inteligentiškas žmogus ir 
visapusiai su įvairiais vi
suomeniniais reikalais susi
pažinęs. Jo tikybos žmonių 
kongrese buvo visa eilė.

Antras iš ' profesionalų 
asmuo kongrese buvo-Sabi- 
na Baušiutė (Bush), advo
katė, iš Lawrence, Mass. Ji
nai atvyko pati savo inicia
tyva susipažinti su kongre
so eiga. Nedalyvavo (jinai 

• lietuvių sesijoj, bet, apskri
tai, kongrese dalykų eigą 
sekė ir tai buvo pirmu kar
tu, kad mūsų kongrese da
lyvauja lietuvis (šiuo tarpu 
lietuvaitė) advokatų profe-

gokas rašinys, 
nelengvas išrišti, 
tikro reikia gero inžinieriaus, 
kad išmatuoti ir išspręsti, kur 
link ir kaip Jums pasisukti.

Rašėte, kad apie šią isto
riją Jums “sarmata ir rašyti.” 
Nematau, kodėl. Gal todėl, 
kad buvote paklausiusi savo 
sielos balso? Tai nėra jokia 
kaltė, jokia sarmata. Meilė jo
kių ribų, jokių įstatymų neži
no, jokių patvarkymų. Gyve
nimo aplinkybės, tradicijos, 
įsigyvenę pažiūros gali pa- 

sutramdyti jos 
galėjau valgyt nei miegot ir normalią eigą, bet, jei ne tos 

I įvairios kliūtys ir represijos, 
susivaldymai, meilė eitų sa
vais natūraliniais keliais.

Tos gyvenimo aplinkybės 
paveikė Jūsų valią, Jūsų nu
sistatymą ir Jūs nusisprendėt 
tą meilę nuslopinti. Bet kokia 
kaina! Ir kas Jums daryti— 
tai klausimas, kurį vis dėlto 
tik Jūs pati, Drauge, geriau
siai tegalite išspręsti. Advo
katų, patarėjų, gydytojų to
kiame dalyke veltui klausinė
ti. Tik savo širdies, savo 
traukimo klausykite meilės 
keblumuose. Ar yra kokių vai
stų ? Nėra. Nebent tūlam lai
kui, nervams kiek apraminti, 

| galėtute imti po truputį bro
mo :

Triple bromides, 15 gr., 1OO 
tablets, po vieną arba po dvi 
tableti, stikle vandens, vaka
rais, prieš gult eisiant.

Ar tai liga? Ne, ne liga. 
Tai normalus, fizijologinis orga
nizmo reiškinys. Bet, dėl to reiš
kinio tramdymo, gali ir ligų 
išsivystyti, kai nevalgai tinka
mai, nepasilsi, graužies, rūpi
nies, nerimastauji. Kaip aš 
Jums, Drauge, veliju, kad Jūs 
rastumėt herkulinės tvirtybės 
skerspainių pančius sutrau
kyti—ir gyventi pilnu, norma
liu, gamtiniu gyvenimu!

tarą, kuris man padėjo sutvir-' 
tėti. Paskiau pasitaikė susi
pažinti su vienu vyru, kurs la
bai draugiškai ir meiliai man 
kalbėjo. Jo taikus elgesys ir 
gražios dainos priverkė mane 
jį pamylėti.- Vieną vakarą 
mes buvom pasivažinėti, ir, at
sisveikindamas, jis manęs ne
paklausė, kada pasimatysime. 
Tai, aš,-numanydama, kad ne
gerai darau, taikiau, kad su 
juo nesusitikti. Bet sykį išne- 
tyčių aš jį pasitikau, tai puo
lėsi klausinėti, kadėl aš jį taip 
apleidau. Bet aš nusispren- 
džiau jo kalbų nebeklausyti ir 
neėjau su juo, nors aš jį ir 
mylėjau, tai taip ir nuėjo. Ir 
dabar jau dvieji metai, kaip 
tas viskas buvo, bet aš vis ne
pamirštu jo. Kas dienelė eina 
minyts apie jį. Nebenoriu nei 
gyvent ant svieto, taip baisiai 
privyliota jo. Laukiu ir trok
štu pasimatyti ir daugelį nak
telių lieku be* miego dėl jo. 
Kartais keikiu pati save ir jį.

Tai tokia mano liga ar tai 
kas—nežinau. Esu liūdna, be
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tai

apsivedimu praranda darbą, no- ma iškovoti. Bet kaip ko-

na, kad moterims apsivesi yra dūriam sn klausimais ir keblu-
kriminališka. Argi?

Nereikia—Reikia Moterų

negu bendri

Bėgamais Reikalais
kuri jiems geriausia žinoma.

pietų,

X

Sacco, 
vaikinų, 

Karštoje

Vanzetti, 
Angelo 

saulėje,

voti, kaip dirbti? Vos tik pa- 
sijudinam į darbą, tuojaus susi

ALDL 
aptar-

Wo- 
19th

svečiuotis supamoj kėdėj. Aš 
pati turiu geros žingsni uoto jos

žiūrint, kaip jis būtų joms rei
kalingas. Logiškai imant išei-

Visos sutinkam, kad mums I veikti, taipgi reikiamos sąly- 
;u;.. išsilavinti gos. Gi nematančios svarbos

, mais. Ką daryti? Klausimus 
Praeityje toki atsitikimai bu- turime išrišti, keblumus nuga

lėti.

nantiems ne mažiau 5 kopijų 
—duos po 6c. kopiją.

Užsakymus adresuoti: 
men’s Magazine, 112 E. 
St., New York, N. Y.

• S. Sasna.

Trečiad., Sausio 22, 1936 - Puslapis Trečias.

Darbininke ir Seimininke
Diena su Motina Bloor

Tai buvo tikra privilegija 
svečiuotis visą dieną su Motina 
Bloor! Ištiesų retas dalykas įti
kinti tą pasauliniai garsią dar
bininkų klasės vadovę pasiimti 
cįieną pasisvečiavimui. Faktinai, 
tai reiškia daug bėgiojimo, ka-

vadovės. Ir aš žinau iš patyri
mo, kaip tas istorinis įvykis pa- 
akstins tas moteris kovoti už 
namus ir kūdikius. Aš tą perma
tau, kuomet atsimenu savo pir
mą pasitikimą su Motina Bloor.

Taip rašo apie Motiną Bloor
Motina Bloor negali 1 Agnes Burns Wieck. Ir ji to

liau tęsia savo atsiminimus iš 
pirmo pasitikimo ir iš praleis
tos dienos su ja svečiuojantis. 
Įdomu, bet apie tai kitu kartu. 
Dabar tenka priminti, kas da
roma New Yorke besirengiant 
prie jos 45 revoliucinės dar
buotės minėjimo. Sukaktuvių 
komitetas štai ką praneša:

Motinos Bloor paskiausias pa- 
sitarnavimas darbininkų klasei 
bus parodymas naujų žingsnių 
madoje, kuomet ji pasirodys sa
vo 45 metų vadovavimo farme- i 
rių-darbininkų judėjimo sukak- I 
tuvėse. Ji bus apsitaisius nuo j 
galvos iki kojų drabužiais, spe
cialiai pagamintais, narių bat
siuvių, skrybėlinių, sukniasiu- 
vių ir kailiasiuvių darbininkų 
unijų.

Mylinčios rankos Boot and 
Shoe Unijos narių siuva minkš
tus batus. Nariai ILGWU pa
sisakė vėliną, kad jų siuvamos 
dresės Motinai Bloor taip gerai 
jai tarnautų, kaip kad ji tar
nauja judėjimui. Skrybėliniai 
gamina kelių madų skrybėles, 
kurias negalės praleisti nepa
stebėję net brangiausių šapų 
madų gamintojai. Int. Fur 
Workers Unijos darbininkai 
ruošia kailinius ir jau užsisakė 
tris stalus bankiete, kuris įvyks 
šį penktadienį, 24 sausio, Hotel 
Lismore, 73rd St., į vakarus 
nuo Broadway, New Yorke.

Tai dar ne viskas. Motina 
Bloor daug keliauja ir valizų 
dirbėjai gamina pakeleivingą 
krepšį kelionei po farmerius ir 
angliakasių miestelius. Gi kepė
jų unija pristatys milžinišką 
pyragą, papuoštą su 45 žvaku
tėm.

Jauni ir seni, iš visu J. V. r V
dalių, tūkstančiai jos
rengiasi pasveikinti tą nesus
kaitomų darbininkų kovų vete
ranę su tinkamu apvaikščioji- 
mu, kad pareikšti savo meilę ir 
pagarbą.

Aštuntoji Kovo
Jau laikas pasiimt svetaines 

minėjimui 8-tos Kovo, Tarp
tautinės Moterų Dienos. Mi
tingai turi būti taip platūs, 
kaip galima. Pobūdį minėji
mo galima pasirinkti tokį, ku
riuo daugiau galima sutraukti 
publikos, ypatingai moterų. 
Gali būti prakalbos, teatras, 
koncertas, šokiai ar bile pra-

Del Moterų Suvažiavimo
ALDLD Centro šaukiamas 

rytinių valstijų moterų suva
žiavimas įvyks šeštadienį, 4 
balandžio, 1 vai. po 
Brooklyne.

Kiekvienos kolonijos 
D kuopos turi tuojau
ti, kaip išjudinti visas tos ko
lonijos moterų ir bendras or
ganizacijas siųsti delegates. 
Galima siųsti ir nuo masinių 
mitingų, kur tas reikalinga. 
Tai nebus vienų ALDLD na-,moga,_kurioje būtų aiškinama 
rių, bet platus lietuvių moterų 
suvažiavimas. Toje linkmėje 
reikia darbuotis. Kur manote, 
kad sėkmingiau būtų iš cent
ro pakvietimą pasiuntus, at- 
siųskite moterų komitetui 
draugijų ir jų sekretorių var
dus ir antrašus. Praneškite

i centrui ir spaudai apie pasek
mes darbo.

8-tos Kovo reikšmė (ir moterų 
uždaviniai bei platinama lite
ratūra, gaunamos narės į AL 
DLD kuopą ar kitą kurią dar
bininkišką organizaciją.

Moterys galėtų suvaidinti 
trumpą veikalą “Aštuntoji 
Kovo,” kuris• yra pritaikytas 
tai ‘dienai. Jisai tilpo šiame 
skyriuje rugpjūčio menesį.

Ella Reeve Bloor arba ge- 
riau žinoma, kaipo Moti
na Bloor. Jos revoliucinio 
darbo 45 metu paminėji
mui rengiamas šaunus ban- 
kietas šį penktadienį, vieš
buty; Lismore, New York, 

reputaciją, bet, tikėkite man, 
►septynios dešimt keturių metų 
amžiaus Motina Bloor gali eiti! 
Taip vikri ir kovinga, taip sma
gi ir gyva, kaip buvo, kuomet 
aš ją pirmu kartu pasitikau 
dvidešimt metų atgal.

Keturios dešimt penkis metus 
ši mylima darbininkų vadovė 
buvo darbo klasės kovos fron
te. Nuo vięno Amerikos kraš
to iki kito, šalyse anapus van
denyno, ji griaudė darbininkų 
klasės protestu. Ji iškėlė aug- 
štai vardus Mooney, Billings, 
McNamara, 
Scottsboro 
Herndon,
smarkiam lietuje ir ledų audro
se prie fabrikų ir šapų durų, 
prie mainų keltuvo jos ugnin
ga dvasia akstindavo pikieto li
nijas prie laimėjimo. Jau sep
tynios dešimt keturių ir vis dar 
maršuoja pirmyn!

Kas yra toj moteriškėje, kas 
pastato publiką ant kojų ir aks
tiną dideles mases sekti, kur ji 
veda? Sėdint ant platformos jūs 
pastebėsit pilnoką figūrą, ku
rios mergiški batukai vos siekia 
grindis. Kartais minkšta, ža
lia skrybėlaitė dengia baltus 
plaukus, kurie tik vieni rodo į 
jos amžių. Ji nenešioja akinių. 
Ji nėra išdidi. Jos šokinėjan
čios rudos akys siekia visur. 
Jii'M. pasiruošus veiklai.

Pirmininkas nespėja pasakyt 
perstatymo kalbos ir jau pub
lika griausmingai ją sveikina. 
Motina Bloor rankų mosikavi- 
mu susodina, primindama, kad 
čia yra rimtas darbas. Ir prasi
deda gilus, stiprus, aiškus bal
sas, kuris primena simfonijos 
orkestrą, iššaukiančią visus jau
smus. Paskutinė augšta gaida 
yra iššaukianti veiklą.

Bet ir darbininkai, kurie nė
ra jos kalbos girdėję, persiima 
šios nepaprastos moters jaus
mais. Pereitą vasarą, kada ji 
buvo įmesta Nebraskos kalėji- 
man, didžiulė banga protestų 
persirito per Ameriką. Bet ne 
viskas buvo užregistruota rezo
liucijose ir telegramose. Ne Vie
noj tolimo užkampio virtuvėj 
motinos pasakojo savo vaikams: 
“Gėda mūsų šaliai, uždarė tokią 
puikią seną moterį už grotų! 
Tai dėlto, kad ji kovojo už to
kius, kaip mes. Bet Amerika 
kada nors atsimainys!”

Daugelis moterų iš tų vietų, 
iš angliakasių apielinkių ir far- 
mų pribus apvaikščioti tas di
džiąsias sukaktuves New Yor
ke, kurios rengiamos 24 d. sau- _ . ._
šio, pagerbimui tos mylimos |ru mums padės toje srityje, | duos po 10c. kopija.

Paskutines Dienos Dovanom
“Laisvės” jubilėjinis baza- 

ras prasidės šį penktadienį, 24 
šio mėnesio. Pereitą metą per 
šio skyriaus skaitytojas ir ben
dradarbes gavome labai gra-

Apie Paskaitas
Jau senai ALDLD C. Mote

rų Komitetas matė trūkumą 
naujesnių paskaitų. Pastaraja
me savo susirinkime nutarėm 
parūpinti net 3, bet jos kol
kas negatavos. Tačiau turi-1 žiu dovanų. Išgalinčių, prašo
me vilties, kad jas visas turė-me ir šį metą apdovanoti ba- 
sime ne vėliau 8-tos kovo, žarą, 
nors dedamos visos pastangos 
turėt anksčiau. Temykite pra
nešimus šiame skyriuje.

Iš senesnių taipgi daugelis 
dar atsako dienos reikalavi
mams. Jomis yra: “Rožė 
Luxemburg,” “D a r b i n inkės 
Stokite į Komunistų Partiją,” 
“Moterų Rolė Ekonominiame 
Ūkyje ir Politikoj,” ir kitos. 
Kur jos neskaitytos arba se
nai skaitytos, ten jos bus kaip 
ir naujos.

Skyriaus Reikalais
Pastaraisiais laikais gavo

me ne mažai raštų-valgių ga-,1 
minimo patarimų ir abelnų.1 
Ačiū visoms už rašinėjimą. 
Kreditas clevelandietėms už i 
aprašymą prieškarinio kon
greso. Lauksime daugiau raštų 
nuo senų ir naujų bendradar
bių.

Malonėtame gauti d. ž. iš 
Jersey City antrašą.

Kaip Vedate Vajų?
Norisi vėl priminti, kad jau 

baigiasi mėnuo ALDLD va
jaus. Laikas subrusti, kad jis 
nepraeitų be pasėkų. Kas da
roma gavimui moterų narių ? 
Dabar gera proga, nes įstoji
mo mokesties nėra vajaus lai
ku.

' Vajaus laiku kaip tik reik
tų šaukti moterų susirinkimus. 

’• Paįvairinimui programos ir 
pagilinimui savo .žinojimo vi
sapusiškai, kvieskime visus 
talkininkus, kurie pasiryžę
mums padėti. Veik visose ko- da, išeis • iš spaudos vasario 
lonijose dabar yra lietuvaičių mėnesį. Bus 32 puslapių, la- 
arba kad ir vyrų mokslo žmo- bai patraukiantis išvaizda ir 
nių, kaip kad slaugės, gydyto- turiniu, nes jame bendradar- 
jai, mokytojai ir kiti. Papra- biaus visa eilė moderniškų ra
šius, daugelis jų su mielu no- šytojų ir menininkų. Parsi-

, Plati-

Puiki Brošiūra
Amerikos Lyga Kovai Prieš 

Karą ir Fašizmą išleido puikią 
brošiūrą, užvardintą “Women, 
War and Fascism.” Ją para
šė Dorothy McConnell. Gra
žiais viršeliais. Kaina 5c. 
Daugmenomis imant duoda 
nuolaidą. Gaunama Lygos raš
tinėj, 112 E. 19th St.

Moterų žurnalas
Naujas moterų žurnalas

Woman of Today”, kovo lai-

Ar Apsivedimas Yra 
Kriminalybė?

Keistas ir kvailokas atrody
tų šis klausimas, jei nežinotu
me, kad tūlai Jungtinių Vals
tijų gyventojų daliai apsivedi
mas skaitoma lygu kriminaly- 
bei. Kalbu apie moteris, kurios

vo retesni, bet dabar jie tan
kiai pasikartoja, tad reiktų la
bai garsiai apie tai pakalbėti, 
šios šalies buržuazijai labai pa
tiko Hitlerio obalsis: “Moterims 
vaikai, virtuvė, bažnyčia.” Mes 
į tai turėtume reaguoti, pasi
sakyti savo nuomonę taip stip
riai, kad buržuazija daugiau ne
drįstu kapstytis iš krizio galuti
nu mūsų paneigimu.

Ta klausima reiktu daugiau 
kelti ir dėlto, kad pačių dar
bininkų atsinešimas į moterų 
darbą tebėra labai primityvis. 
Kada darbininkes išmeta iš dar
bo, jos ne visur gauna reikia
mą užtarimą iš kitų darbininkų 
ir dėlto, daugelyje atsitikimų, I 
net neišdrįsta kelti pasipriešini
mo balsą, bet priima, kaipo 
likimo skirtą moterims
Kad taip yra, mes matome iš 
žemiau paduotos laiško ištrau
kos, kurioje d. R. B. rašo:

“Buvau Clevelande, prieška
riniam kongrese. Viena mergi-

reikia organizuotis, išsilavinti1 gos.
darbininkų reikalų supratime veikti moterų kuopoje lai He
ir kultūroje, taipgi veikti gy
nime savo reikalų. Mos ne
turime gyvenime net ir tų 
menkų progų, kuriomis nau
dojasi vyrai darbo žmonės. 
Dirbdamos pigesnius darbus ir 
už lygius darbus tegaudamos 
mažesnę mokestį, taipgi netu
rėdamos draudimo motinystė
je bei teisės palaikyti darbus 
apsivedus ir tapus motinomis, 
mes esame priverstos naudotis 
tik gyvenimo likučiais.

Mos, visos klasiniai sąmo
ningos darbininkės supranta
me, kad ne vien tik 
moterims, bet ir visai darbi
ninkų klasei geresnį būvį gali-

terų. Kur neišmoksiu), ten su- 
eikvosim brangų laiką ir en
ergiją pilstant iš tuščio į dy
ką. Kur išmoksime, ten dar
bas parodys vaisius: gausime 
moterų narių į ALDLD ir iš 
jų susilauksime naujų spėkų, 
naujų veikėjų.

O fašizmas ir 
ir su savim neša 
šiaušia vergiją.

pasirinkt kelią.
Alisa.

karas gręsia 
moterims ar-
Laikas rim-

kasi bendroje kuopoje. Ten ir
gi randasi gana ir svarbaus 
darbo, kad tik būtų kas dirba.

Iš Ko Tverti Moterų 
Kuopas?

ALDLD moterų kuopa, kaip 
ir bile kuopa gali būt sudary
ta iš penkių persikeliančių se
nų narių ar įstojančių naujų. 
Ir ne tam mes stojam už tvė
rimą moterų kuopų, kad iš
traukti iš bendros kuopos vi
sas moteris nares. Aniptol. Iš 
senos kuopos visai nereiktų 

lygybę' traukt tų, kurios neturi palin
kimo eit į moterų kuopą. Mes 
privalom sudaryt moterų kuo
pas iš naujų narių, iš senųjų 
paimant tik pasiryžusias tam 
darbui ir tas, be kurių nebūtų 
galima sudaryti pradžią. Lai
kui bėgant, darbo eigoje, tu
rės atsirasti ir išsivystyti nau
jų spėkų. Jei to neatsieksim, 
tai kas nors bloga su mūsų 
darbo būdais.

Kas liečia susirinkimų tvar
ką, jie turėtų pirmoj vietoj

Kaip Aš Jieškojau 
Darbo

Jau pat pradžioje, pačiu 
pamatiniu klausimu, susitin- imt domėn specialius moterų 
kame dvi viena kitai priešių-; reikalus. Jie turėtų būt plū
gas nuomones. Vienos sako- tūs ir liuosesni, 
me, kad nereikia, o kitos, kad susirinkimai; į juos turėtų būt 
reikia Am. Liet. Darb. Litera- kviečiamos visos lietuvės, o ne 
tūros Draugijos moterų kuo- vien ALDLD narės. Valdybos 
pu. Tuos klausimus privalo- turėtų būti veiklios, tarp suši
lome išdiskusuoti ir vienos ki
tas įtikinti. Bet, susimildamos, 
pagerbkim vienos kitų mintis 
ar tai jos būtų už, ar prieš. 
Turėjimas skirtingų minčių 
dar nereiškia neišmanymą, ar 
blogus norus.

Pageidavimas ar nepageida- 
vimas moterų kuopų priklau- 

dalį. so nuo daugelio dalykų. Jais

na iš New York o pasakojo, kaip | ganizacijoj, 
ten atleidinėja vedusias mote
ris, kurios dirbo šapojc.

“Aš pergyvenau tą patį, ta
pau atleista iš krautuvės apie 
metai atgal. Ne tiktai, kad ne
turi būti vedus, be dar turi būt 
graži ir rėdytis vėliausiomis 
madomis.

“Dabar aš matau savo klai
dą, kad aš apie tai nieko nesa
kiau anksčiau.”

Taip, drauge, jūs ir visos kal
bėkim prieš tokį moterų panei
gimą taip garsiai, kaip galim. 
Ir nelaukim, kol masėmis pra- į 
dės atleidinėti, bet pradėkim I 
kovą dabar. Vijimas moterų iš 1 
darbo yra fašistinė tendencija. 
Tai yra darbininkų klasės skal
dymas, bandymas išeiti iš kri
zio mažiausia organizuotos ir 
labiausia pavergtos darbininkų 
klasės dalies lėšomis. Tas taip 
pat mums parodo, kaip 'svarbu 
yra organizuoti moteris. Nega
na to, mes dar privalom aiškiai 
pastatyti moterų klausimą dar-

gali būti politinis įsitikinimas, 
vietos sąlygos, turimi santi- 
kiai su kitomis moterimis, įs
pūdžiai gauti buvusioj mote
rų kuopoj ar kitoj moterų or- 

_ abelnas atsineši- 
nias į moterų reikalus, mokė
jimas ar nemokėjimas vienos 
kitom išaiškint ir vienos kitas 
suprasti, ir nuo daugelio kitų 
priežasčių.

šiuo klausimu reiktų išmokt 
štai ko: Nebandyti prievarta 
užkarti vienos kitom valios. 
Lai norinčios toje srityje dar
buotis, kad ir mažas būrelis, 
sudaro moterų kuopą ir ją bu- 

i davoja. Bile kurioj iš dides- 
| nių kolonijų yra pakankamai 
I medžiagos, kad sudaryti ke
lias skaitlingas moterų arba 
ir bendras kuopas, jei tam 
bus pasišventimo ir mokėjimo

rinkimų atlikti bėgamus tech
niškus dalykėlius, kad narių 
susirinkimuose būtų gana lai
ko diskusijoms, pasikalbėji- 
jimui, pasilinksminimui.

Būtinai reiktų turėti lavini
mosi susirinkimus ar nuolati
nes pamokas taip tankiai, kaip 
galima. Programą daryt kaip 
galint įvairesnę, taipgi būti
nai atsižvelgiant į lankytojų 
reikalavimus. Būtų neprak
tiška praleisti visą vakarą ko
kiam klausimui, kurį mažai 
kas iš susirinkusių suprastų. 
Iš kitos pusės, būtų nesąmo
nė praleisti vakarą lengviems 
pašnekesiams, jei visos daly
vaujančios pageidauja ir su
pranta sunkesnius dalykėlius.

U žmirškim—Išmokim

bo unijose ir visose darbo žmo
nių organizacijose.

Moteris yra žmogus ir ji pri
valo turėti visas žmogaus tei- 

! sės, tame skaičiuje ir teisę dirb
ti bei apsivesti sulyg savo pa
geidavimo, o ne sulyg to, kaip 
kad kapitalistams geriau.

Neneškim senų bėdų į nau
ją kuopą, žiūrėkim pirmyn, 
ne atgal. Naujai kuopai rei
kia ne viso gyvenimo surinktų 
dejonių, bet naujos energijos. 
Išmokim taikiai sugyventi; pir
ma galvoti, paskiau kalbėti; 
daugiau mokintis. Spręskim 
vienos kitas sulyg darbininkų 
reikalų. Kitais klausimais ne- 
reikalaukim vienos kitų žiū
rėti pro vienus akinius ir tvar
kyti gyvenimą sulyg vieno mo
delio, nes tas negalima.

Ar mes to išmoksime? Tu
rėtume. Tas ypatingai svar
bu darbe tarp moterų. O mes 
norime į ALDLD moterų kuo
pas ir į kitas klasines orga- 

’nizacijas sutraukti mases mo-

Tai buvo 1933 m. Buvo šal
tas, dailus rudens rytas. Saulė 
tik pakilusi, švietė auksiniais 
spinduliais. Aš, pilna energijos 
ir pasitikėjimo, smarkiai žings
niavau j skalbyklą, gauti darbo. 
Nuėjus ten radau daug tokių 
pat vargšių, j ieškančių darbo.

Mums pasėdėjus keliatą va
landų įėjo aristokratiškai atro
dantis vyras, tai buvo darbda
vys. Pasižiūrėjęs į mūsų būrį 
pasakė: Darbininkių nereikia 
(no help needed). Tai taip aš 
ir vaikščiojau nuo dirbtuvės į 
dirbtuvę per dienų dienas, vis 
tą patį atsakymą gaudama. Ga
lų gale, taip suvargau, išsisėmė 
energija, nustojau vilties; gyve
nimas pavirto į juodą tašką.

Dar maža vilties kibirkštėlė 
švietė: Tai eiti į tą skyrių, kur 
seniausios ir vargingiausios mo
terys gauna laikinus darbus, 
stubas apvalyti. Nors jaučiau
si, kad tas darbas būtų man 
per prastas, bet apie tai nebuvo 
ką ir kalbėti.

Nuėjus ten radau ir gi bū
rius, kurios akis ir ausis ištem
pę klausėsi ir žiūrėjo į darbda
vę. štai ir telefonas suskam
bėjo, vienai jau laimė pateks, 
sau viena galvojau. Ta gavo, 
kuri buvo pirmoji įėjus į rašti
nę. Tai man nebuvo tikslo il- 
giaus ir sėdėti, nes pirma ma
nęs buvo trys eilės. Eidama 
mo sau galvojau: rytoj būtinai 
būsiu pirmoji. : -k a

Taip ir padariau: atsikėlįąu . 
■prieš šešias ir, greit apsirė- 
džius, traukiau į raštinę.

Buvo šaltas žiemos rytas, vė
jas smarkiai pūtė. Man bai
giant prieiti raštinę, tik žiūriu; 
prie šaltos, snieguotos sienos 
prisiglaudus sena, išblyškus mo
teris. Ir ji norėjo būti pirmoji* 
Norėjo užsidirbti nors kelius 
centus, kad galėtų pasišildyti 
savo senus, suvargusius kaulus.

Mudvi beterpsėdamos ant šal
tų akmenų pamatėm—ateina

(Tąsa 4 puslp.)

,5 
■

VALGIU GAMI

s?'

.i

ITALIJOS TURČIAI VIS DAR GAUNA IVALIAS MAISTO

Nors Italijos darbininkams Mussolinis jau senai įsakė suveržt diržus ir 
tūli maisto produktai begaunami tik karo laikų porcijomis, pasėkoje veda
mo karo, tačiaus Italijos turtingieji tebegauna tris pilnus valgius į dieną. 
Čion matosi gražus pasirinkimas paukščių ir kiškių bei kralikų, kur Ro

mos stambieji bosai perkasi maistą.

Ryžių Košė
Išvirink minkštai vieną puo

duką ryžių. Nusunk sausai. 
Apibarstyk cukrum, cinamo
nais, įdėk biskį razinkų, 2 ar 
4 kiaušinių išplauktus balty
mus, biskutį druskos, pusę 
puoduko saldžios Smetonos. 
Patepk blėtinę sviestu, supilk 
mišinį ir kepk 10 minučių. 
Valgant galima užsipilt syru- 
pu, kas mėgsta.

Pečiuje Kepti Kiaušiniai
Ištepk blėtą sviestu, kad ge

rai priliptų tarkuota duohą. 
Pilk senos, sausos, tarkuotos 
duonos per pirštą storio. Mušk 
kiaušinius į blėtą ir kožną 
barstyk gerai duona, biskučiu 
druskos ir smulkiai sumaltais 
pipirais. Saugok, kad kiauši
niai neišsilietų ir nesubėgtų 
krūvon. Tarp kiaušinių, taip
gi ir ant apibarstyto duona 
viršaus apdėstyk šmoteliais 
sviesto. Dėk karštan pečiuh, 
kepk 10 minučių, tačiaus pri
žiūrėk, kad neperkeptų.

Greitas ir geras valgis. Ga
lit mušt kiaušinių tiek, kiek 
jums reikia.

Dilgėlė—Cleveland, Ohio.
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Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
Kaip Aš Jieškojau 

Darbo
(Tąsa iš 3-čio puslp.) 

išsipūtęs ponas su raktais, 
linksmai bėgau paskui jį į 
dų. Jau buvau pusiau viduj, kai mina,
jis darė duris, be jokio man- turės būti geriau, 
dagumo, atstumdamas mane į jiems 

. lauko pusę. Ir sakė: “Too early i 
for you to go in” (peranksti 
tau eiti vidun.).

Dar valandą pastovėjus pri
sirinko būrys tokių pat kapita
listinės sistemos aukų. Visos į 
stovėjom, drebėjom nuo šalčio, 
Ijiukėm ir ko. Dar už valados 
laiko turėjom garbes įeiti į vi
dų. Aš viduj išsėdėjau 5 va
landas; nors labai alkana bu
vau, bet namo eiti nenorėjau, 
nes tikėjaus gauti nors kiek už
sidirbti. Mano laukimas buvo 
veltui, nes tą rytą tiktai vienos 
reikėjo, o mūsų buvo. . .

Forest City, Pa

į

ii.
r

buvo iškolektuoti $10,000 už 
save. Po kiek laiko buvo pra
nešta policijai apie minėtą 
žmogžudystę. Policijai prane
šė jo paties vaikas. Tad, kuo
met Ambrozaitis buvo suim
tas, tai jis pats nuvedė policiją 
ir parodė, kur yra užkastas J.

(Tąsa 5-tam puslapyj)

vo manoma, kad Ambrozaitis 
prigėrė.

Ambrozaitis, po kiek laiko, 
nakties metu užkasė J. Gum
bauską ant Beachio, netoli sa
vo vasarnamio. Tuom pačiu 
kartu jis iškolektavęs inšuriną 
už Jasbutį,’ apie tūkstantį do-! 
lerių. Bet Ambrozaičio planas

nūs turėjo vieną draugą itąlu-1 kuomet numiršta žmogus, tai 
negi kaltinsi, kad jį kas už
mušė. Kiek dabar paaiški, nei 
vienas nemirė pas jį savo mir- 
čia. Jis juos taip primušdavo, 
kad vėliaus turėdavo mirti. Tą 
bjaurų darbą atlikdavo labai 
atsargiai ir gudriai. Pirmiau 
jis nugirdydavo, o vėliau pri
mušdavo iki mirčiai. O jei ku
ris nenumirdavę primuštas, tai 
prigirdydavo, įmetęs į maudy
nę. Vienus palaidodavo kapi
nėse, o kitus bile kur įkišda- 
vo. žinoma, tatai darydavo 
pagal sąlygas ir laiką. Jei jam1 
nebuvo pavojaus, tai laidojo 
kapinėse, o jei ant kurio atro
dė kad gali būti nuožiūra, tai 
tokius užkasė, kur jam buvo 
patogiau. Policija mano, kad 
yro žmonių užkasta jo na
muose skiepe, jarde, 
skiepas, taip jardas yra

ką, su kuriuomi jis buvo sy
kiu, kuomet labai susibarė su 
savo tėvu Ambrazu, ir sūnus, 
išėjęs iš kantrybės, pavadino 
tėvą žmogžudžiu, girdi: “Tu, 
žmogžudy, užmušei vieną 
žmogų ir nori užmušt mane.” 
Gi tėvas žiauriai atšovė sūnui, 
kad jis užmušė tą žmogų, už
mušiu ir tave ir dar kitus. 
Italukas ilgai nelaukęs prane
šė policijai, kad Ambrazas yra 
užmušęs žmogų. Ant rytojaus 

• į cukraus

mažesnės kompanijos, bet jos 
mažai ką reiškia keliems tūks
tančiams darbininkų. Nežinia, 
kur tie visi bedarbiai pasidės. 
Ar ilgai galės jie taip gyventi 
iš tų kelių centų pašalpos, ku
rią dabar gauna? Su kuriais 
teko kalbėtis, visi tik save ra- 

kad taip “ilgai nebus,
Bet kas _____ ______ w

ką pagerins—nežinia. | detektyvai nuėjo 
“Mūs miestas neturi Į fabriką, išsivedė Ambrazą irSako :

mirti.’
Kalbėjausi su čia gimusia ir

labai

jį paliko vieną ir parvažiavo 
į Phila. Po kelių dienų jis vėl 
nuvažiavo ir manė, kad ras 
J. Gumbauską negyvą. Bet jis 
labai nustebo, kuomet jis jį 
rado dar gyvą. Vėl jis davė 
arielkos gerti ir dar daugiau 
primušė ir uždarė į drabužių 
klazetą. Tas drabužių klazetas 
buvo padarytas specialiai sie
noj, kad, nežinodamas, nega
lėsi nei manyti, kad tai toj 
vietoj yra klazetas. Dabar pil
nai manė Ambrozaitis, kad jis 

i ten uždus, jei jau taip nenu- 
! mirs. Bet kuomet po kiek lai
ko sugrįžo, atidaręs klazetą 
rado Gumbauską dar gyvą. 
Dėlto Ambrozaitis dar dau
giau užpyko ant savo aukos, 
da bjauriau jis jį sumušė, sus- 

. pardė, kad Gumbauskas nega- 
; Ambrozaitis

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisves” Name)

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

pareikalavo pasakyt, kur jis 
užmušė tą žmogų. Ambrazas, 
susimaišęs, atsake, kad jis da
bar neatsimena, bet jis jį už
mušęs pajūryj. Nusivežė ten, 
kur jį užmušė ir pareikalavo 
parodyt tą vietą. Iš pradžių 
Ambrazas nenorėjo parodyt 
tos vietos, kur buvo įkastas 
nelaimingasis, bet policija pa
sakė, kad su pora lopetų iš-

augusiu moterim, kuri
nusiminusiai pareiškė:

“Aš nenoriu niekur
; žinoti iš Forest City, čia 
namai.”

“O gal turėsi išvažiuoti, jei
gu čia nebus jokio darbo,” jai 
atsakiau.

Moteris dar labiau nusimi-  ,     r  __
nė, kad beveik ašaros iš akių kas visas smiltis ir vistiek at- 
išriedėjo. Mudvi greit atsisky- ras. Tada Ambrazas pasiėmė 
rėme. i lopetą ir pradėjo kast ir iška-

Yra ir daugiau žmonių, ku-Įsė Jasbučio lavoną, kuris gu- 
rie visą savo amžių gyveno! Įėjo jau apie 15 mėnesių; veik 
šiame miestelyje, o dabar | viskas buvo supuvę, išskyrus 
reiks išeiti viską palikus. Ku- ’ plaučius.
rie turėjo šiokius tokius name-j Tada Ambrazas buvo nu-

i
kalėjime pasikorė pirm teis-

išva- 
mano

- Su naujais 1936 metais pas j liūs jų viso amžiaus darbas su- vežtas į Cape May miestelį 
' dėta į juos, o tą “property” ? ~

dabar nenusineš! ant pečių už- mo. 
sidėjęs. Bet ir išvažiavus nie
kas nelaukia, nes ir kitur toki1 suareštuoti, bet jis paliko raš- 
patys vargai; visur bedarbė, telį, 
kur tik eisi ar važiuosi. atliko, ir jis tik vienas yra kal- 

Na, o tie mūsų miestelio tas. Sūnūs buvo paleisti. Am- 
poterių vajininkai dar nieko brazas buvo palaidotas 18 d. 

čio-1 sausio su apvyniotais rožan- 
nykštės padėties, nors jau ke-1 čiais aplink rankas. Jis turėjo 
linta savaitė kankina savo pa- lotus švento Kazimiero kapi- 
rapijonus su tais vajais. Būtų nėse, bet 
geriau, kad tie prabaščiai pra
dėtų organizuoti Bedarbių Ta
rybas, tai greičiau bedarbių 
padėtis pagerėtų, negu su po
teriais. Jau keli tūkstančiai 
metų, kaip tikintieji poteriau
ja, o nieko gero nėra darbi

mus prasidėjo naujos būdos vi
siems. Nors ir pirma ne per 
geriausia tebuvo, bet dabar tai 
jfcu visai blogai. Didžiulė 
I^ittston Coal Co. čion uždarė 
mainas gruodžio 28, vos keliom 
dienom prieš naujus metus. 
Liepė angliakasiams išsikraus
tyti su visais savo įrankiais. Iš- neišpoteriavo pagerinimui 
metė į gatvę 600 darbininkų 
ir lai žinosi sau, nes ponams 
anglies baronams jau perdaug 
prikasė aukso. Angliakasiams

r*' jie pasakė:
* “Nėra kur dėti anglies, nė- 

.ra rinkų, kur praduoti.”
* Reiškia, bosams nebėra pel
no, tad neapsimoka operuoti 
mainas, dėlto išėmė ir pom
pas, kuriom vandenį pumpuo- ninku klasei iš poterių ir ka-
Ja, užleisdami viską vandeniu. 
* Čia visi, kaip darbininkai, 
įąip ir biznieriai įpuolę į di
liausi nusiminimą. Mat, ta 
maina buvo svarbiausia mū
sų miesteliui, čia dar yra 3

Po to visi jo 3 sūnūs buvo

kad jis vienas tą darbą

| JH r VA V f II C V VA VI U4 1 A J 

Kaip lėtų atgyti. Bet
ce“ dar nebuvo užsitikrinęs, kad 

mentuoti. Bet policija sako, j0 au^a neatsikels. Jis prileido 
kad ardys ir jieškos negyvė- j valIįą pilną vandens ir įmetė 
lių jo skiepe. Kitus jis yra už-1 j q q pats nusisamdę laivelį 
kasęs netoli savo vasarnamių jr nuvažiavo žuvauti. Po kiek 

vasarinėse mau- ]aįko, jis išlipo iš laivelio prie 
dynėse. Juozo Gumbausko kū- krūmų, tą valtelę nustūmė at-

<■» i m Ir o n n m r n T •»-» 1 . . .

ant byčiaus,

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

fwi KAS ATEIS SU šio SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

ną iškasė Townsends Inlet' 
Beach, netoli jo vasarnamio. 
Ambrozaitis manė išsi ko lėk
tų ot inšiurlną už save $10,000. 
Nes Jasbutis arba Gumbaus- 

I kas buvo labai panašus į Am- I e c
| brozaitį.

1931 m. Ambrozaitis pa
sikvietė Juozą Gumbauska, 
kuris vadinosi Juozas Jasbu
tis, padirbti kiek Ambrozaičio 
vasarnamy, Townsend’s Inlet, 
N. J. Kadangi J. Gumbauskas' 
buvo be darbo, tai su mielu 
noru sutiko dirbti, nieko ne
manydamas, kad kas su juo 
atsitiks. Po kiek laiko J. 
Gumbauskas dingo ir dingo. 
Ir niekas nežinojo, kas su juo 
atsitiko. Kiek žinoma, J. Gum- - 
bauskas buvo pavienis ir be
darbis. Kada dingo biednas 
žmogus ir dar bedarbis, tai 

irl valdžiai nei negalvoj. O jo 
frentai, kurie pasigedo, tail 
manė, kad kur nors jis išva-| 
žiavo ar pasidavė kur į “poor 
hausę.” Dalykas atsitiko se
kamai. Kada Ambrozaitis 
Gumbauską nuvežė dirbti į 
savo vasarnamį, tai jis jį ten 
paliko. Po kelių dienų Am
brozaitis važiuodamas, nusive
žė arielkos ir nugirdė Gum
bauską. Kada Gumbauskas 
buvo gana girtas, tai Ambro
zaitis jį sumušė taip, kad pa
starasis gulėjo jau be sąmo
nės, ir Ambrozaičiui atrodė, 
kad jis jau negyvens, mirs. Jis

gal į vandenį, o jis parėjo na
mo į savo vasarnamį. Ištrau
kė J. Gumbauską iš vandens 
ir uždarė į tą patį klazetą. 
Jis jau buvo negyvas. Sargai 
patėmijo, kad Ambrozaičio 
valtelėje jau nėra ir valtelė 
viena plūduruoja. Puolėsi jieš- 
koti po vandenį Ambrozaičio, 
nes manė, kad jis prigėrė. O 
sargai nepatėmijo, kad jis 
parėjo namo. Vėliau sargai 
atėjo ir į jo namus, bet ir čia 
jo nerado. O Ambrozaitis, pa
jutęs ateinant sargus, pasislė
pė pats tame klazete, kur bu
vo Gumbauskas. Nors sargai 
jieškojo visur, bet negalėjo 
užtėmyti to klazeto. Dėlto bu-

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

; švento Kazimiero 
parapija nepavelino ten jį lai
doti. Pirm Šios žmogžudystės, 
pietinės dalies draugai, kurie 
sykiu dirbo su juo cukraus 
fabrike, pasakoja, kad jis visą 
laiką buvo būtlegeris (mėnu
lio spindulių gamintojas) 
kas tik pas jį gyveno, tai di
džiumai vis pasitaikė numirti 
kitur.

Vieną žmogų jis buvo taip 
sutaisęs, kad tas jau tą 
na žinojo, kad jis mirs, 
dar jį prikalbėjo ir davė $5, 
kad nueitų į apdraudos kom
paniją ir parneštų savo polisą, 
aprašęs jam. Bet, išėjus jam 
iš namų ir daėjus netoli Va
laičio, krito ant gatvės ir tik 
paspėjo kiti pašaukt Valaitį, 
kuris pašaukė daktarą ir, nu- 
vežus į ligoninę, mirė už ke- 
letos valandų. Detektyvai sa- 

sos. Jis atsakė, kad persimai- ko, kad jis apsidirbęs su apie 
nė sausas. Kaimynai buvo jį 8 žmonėmis. Bet draugai pa-

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
FOTOGRAFAS

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

pitalizmas poterių neklauso. 
R.eikia griežtos ir organizuo
tos kovos, nes tik tokiu būdu 
iškovosim savo gyvenimo pa
gerinimą.

Forestcitietė.

Mūsų Dviejų Korespondentų Pranešimai 
Apie Liet, žmogžudį Ambrazą-AmbrozaitĮ

»JCaip Žmogžudys Adomas Am- 
Ibrazas Nužudė Žmogų ir kaip 
3’ Pateko į Policijos Rankas?
į* PHILADELPHIA, Pa.—Jau 
■’buvo “Laisvėje” rašyta, kaip 
^Adomas Ambrazas, nužudė 
-žmogų varde savęs, kad savo 
“apdraudą atsiėmus. “Laisvė” 
žinią paėmė iš angliškų dien- 
'Taščių, bet tragedija kitaip 
-vystėsi. Kadangi Adomas Am
brazas gyveno Philadelphijoj, 
tai svarbu philadelphiečiams 
^žinoti, kaip ištikro ta žmog- 
.žudystė įvyko.
•• Adomas Ambrazas gyveno 
■po numeriu 1822 So. Front 
St., Philadelphia, Pa. Per dau
gelį metų ir visą laiką dirbo 
cukraus fabrike—toj apielin- 
k^j. Ambrazas buvo apsidrau
dęs ant $10,000. Jisai sudarė 
planus, kad gyvas atsiimtų 
aį)draudą. Jis prisikalbino Ka
zimierą Jasbutį, 45 metų am- ________ ______ , ___ a__  __
žiaus, kad su juo jis važiuotų * pavyko. Tą nužiūrėjo kaimy- Bjaurus

plaukęs, bet kaimynai jam pa
stebėjo, kad jo drapanos sau-

nužiūrėję, kad kas nepaprasto 
vystosi su Ambrazu.

Gi Ambrazas uždarė Kazi
mierą Jasbutį į specialiai įtai
sytą mažą kambarį ir užraki
no ant visos savaitės, kad jis 
užbaigtų savo gyvastį.

Kada Ambrazas atidarė už 
savaitės duris, tai Jasbutis bu
vo dar gyvas, ir jis jam davė 
išsigert du šnapsus, o paskui 
pradėjo mušti, ir, nutvėręs 
pusgyvį, nusinešė į vanios lo
vį ir prigirdė. Nukankytą Jas
butį įkišo vėl į tą patį kam-. visokios kovos daug nugalabi- 
barį ir išlaikė dvi savaites, na darbininkų, bet tas tary- 
Lavonas jau pradėjo smirde- turn paprasta.
ti. Jis pajūryj iškasė duobę | Tai tokia istorija su Ambra- 
visai prie vandenio. Parvyko !zo žmogžudyste.
namo, ir pasiėmęs vieną sūnų 
nuvažiavo užkasti, kas jam ir

die
tai

sakoja, kad jis savo name gal 
veikiausiai to ir nepadarė. 
Ambrazas buvo dar ne senas, 
rodos, 45 metų amžiaus. Prie 
jokių organizacijų nepriklau
sė. Jo niekas negalėjo suprast, 
kas jis toks buvo. Kad tokį 
darbą atliko, tai aišku, kad 
buvo tamsus žmogus. Vistiek 
jį galima primesti kapitalo sis
temai, nes prie prolętarinės 
tvarkos, jis būt neprigyvenęs 
to. Tai kapitalizmo auka, pel
no brutalas. Nieko tokio su 
individualo įvykiu. Karai ir

Rausvietis.,

kitokių

512

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliąvoju įvai
riom spalvom.
STOKES
kam p. Broadway

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

PIRTIS
DIENOS

ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir

VISADA ATDARA
DIENĄ IR NAKTĮ

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

mankštymai, restauracija, barbernė 
ir prirengimai miegojimui.

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

JONAS
Marion St., 

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

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

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.

Tcl. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVAN DAUSK AS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

VYRŲ
Trečiadieniais,
penktadieniais.

sekmadieniais atdara dieną 
ir naktį.

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

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

j ;pamarį, į jo bungalą (va- nai pranešė policijai. Suėmė 
samamį) pagelbėti jam re-'jį, pakamantinėjo , ir paleido, 
montuot namą. Jo bengalas manydami, kad nieko tokio 
stovėjo nuošaliai artimesnių * panašaus. Kazimieras Jasbu- 
gytentojų, vienok jų dalis pa- tis buvo įkastas į smėlį tik 
stebėjo, kad jis ir pagelbinin-1 dvi pėdas gylio, tai oras apie 
kas darbuojasi apie minimą'tą vietą atsiduodavo smarve 
namą per keletą dienų. Gi vė-|ir visoki paukščiai sukdavo 
liau tas jo pagelbininkas ap-!apie tą vietą. Adomo Ambra- 
Jink namą prapuolė, nesima
tė, todėl kaimynai pradėjo 
Ambrazo klaust, kas atsitiko 
su tavo tuo žmogum, gi jis at
sakydavo, kad jis yra valka- 
ta ir išėjo kur nors. Gi vėliau 
jis pasisakė kaimynams, kad 
jis buvo su juo išvažiavęs su 
luoteliu žuvauti ant jūrų ir 
kad, būk, luotelis apsivertė ir 
K. Jasbutis prigėrė, o jis iš-

zo buvo tikslas nužudyt Jas- 
butį, aprengus savo drapano
mis, kuriose buvo visi jo do
kumentai, ir sulošti rolę su 
prigėrimu jūrėse, kad jis pats 
prigėrė, kad gavus iš 
dos kompanijos savo 
dą $10,000; bet jam 
pavyko,

Adomas Ambrazas
sūnus ir vieną dukterį. Jo

apdrau- 
apdrau- 
tas ne

turi 3
s ii-

► Žmogžudys Adomas 
Ambrozaitis Pasikorė

Adomas Ambrozaitis, kuris 
gyveno pietinėj Phila. miesto 
dalyje, užsiėmė, inšiūrinimu ir 
žudymu biednų benamių lie
tuvių darbininkų. Palaikęs 
kiek juos, inšiurjnes nužudy
davo vienokiu ar kitokiu bū
du. Ir jis kaipo ypata dau
giausia nužudė žmonių.

Tūlą laiką Ambrozaitis 
bo Phila. Sugar Refinery 
ir užsiiminėjo inšiurinimu
žudymu lietuvių. Jis tą darbą 
atlikdavo gana gudriai, kad į 
per daug metų kaimynai nega-j 
Įėjo nutėmyt jo užsiėmimo, j 
Buvo metų, kuriais po kelis 
jo namuose numirdavo. Bet'

Nuo

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio

kuris suteikia greitą ir tikrą 
palengvinimą

Neuralgiškų

ANCHOR
PAIN - EXPELLERIO

dir-
Co.

ir

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCp
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

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

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
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.

NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Nuo 10 iki 12 vai. is ryto Kampas E. 23rd St.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

iš. 
ir

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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



MAVRIKI SLIEPNEV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

TĖVO PATARIMAS
(Tąsa)

Atydžiai ištyrinėjęs padariau išvadą, 
kad reikia atidengti naują orlaivių lini
ją tarp Irkutsko ir Nevero išilgai Alda- 
no upę. Jakutijos valdžia parėmė ma
no pasiūlymą, greitai atlikau pirmąjį 
bandomąjį skridimą ant orlaivio su val
timis. Mano keliauninkais buvo nuola
tinis draugas Farik ir mechanikas Pri- 
tuliuk. Mes sėkmingai pasiekėme Jakut- 
ską, pasipildėme kuru ir iš ten per dyku
mas išskridome linkui Aldano. Keliavo
me blogame ore, žemai ir vadovavomės 
tiktai kompasu. Iš dešinės ir kairės, 
aplinkui, tik ir matėsi dykumos, neperei
namos balos ir nedideli kalnai. Kur tai 
priešakyje rūkais pridengtas buvo Alda
nas. Jeigu motoras ūmai sustotų, tat 
mums būtų su jūriniu orlaiviu prisiėję 
sėsti tiesiai į dykumas, kas reiškė neiš
vengiamą mirtį. Jeigu kokiu stebuklu 
mums būtų ir pavykę sėkmingai nusilei
sti, tai jau nėra vilties su jūriniu arba 
upių orlaiviu pasikelti iš dykumų. Ke
lionė tęsėsi kelias valandas. Pagaliaus, 
priešakyje sidabro juosta pasirodė upė, 
aš paspaudžiau Farikui ranką ir tariau:

—Atrodo, kad atskridome.
Už keliu minučių mes nusileidome Uk- 

ulano srityje. Čionai mus laukė sujudu
si Aldano aukso kasyklų darbininkų de
monstracija. Iki dabar prisimenu suju
dusius veidus darbininkų, kurie džiaugė
si pirmu kartu pamatę orlaivio mašiną.

Nieko nelaukę, palikome jiems siunti
nius ir mes išskridome toliau linkui Ne- 
zamietnyj ir kitų aukso kasyklų. Visur 
mus darbininkai labai karštai sveikino. 
Buvo daug norinčių paskrajoti orlaiviu, 
ir mes su Fariku pildėme jų pageidavi
mus. Pirmiausiai mes vežėme pavažinė
ti senus aukso kasyklų darbininkus, ku
rie turi po 30 ar 40 metų darbą už savo 
pečių. Vežiojome ir vietos gyventojus 
tungusus, kurie pirmu kartu ore geriau 
dalykus nuvokia, kaip rusai darbininkai. 
Paprastai, už 10-15 minučių skridimo, 
kada jiems pereina baimė ir sujudimas, 
tungusai jau atskiria upes, kalnus ir ki
tus daiktus.

Po to mes skrajojome tungusų apgy
ventuose rajonuose Učura ir Umaja upių 
srityje. Atlikę sėkmingai kelionę, sugrį
žome į Jakutską ir tuomi įrodėme, kad 
Aldanas yra galima pasiekti jūriniais or
laiviais. Niekados negalima užmiršti 
Aldano upę, kuri taip vandeninga ir gra
ži! Greitai po šio skrajojimo man teko 
dalyvauti jieškojime dviejų pražuvusių 
amerikiečių lakūnų Eielsono ir Bolando.

Dalykas buvo taip.
1929 metų rudenį mūsų garlaivis 

“Stavropol,” plaukęs nuo Kalyma upės 
įtekėjimo atgal į Vladivostoką, susidūrė 
su neįveikiamais ledais ir pasiliko žiema
voti ties Long, būdamas 6 kilometrus nuo 
Sievernyj išsikišimo, Čuchotskos jūroje. 
Kartu su mūsų laivu plaukė ir nedidelis 
amerikoniškas laivas “Nanuk.” Jis pri
klausė kailių savininkui Swanson iš Se
attle, Wash., ir vežė kailius, bet ledai ir 
jį privertė žiemavoti netoli Sievernyj.

Ant mūsų laivo “Stavropol,” apart jo 
įgulos, buvo 30 keliauninkų, tame skai
čiuje moterų ir du vaikai. Reikėjo išvež
ti keliauninkus nuo “Stavropol,” nes bu
vo pavojus, kad ledai gali sutrėkšti lai
vą ir nuskandinti jį.

Liaudies Komisarų Taryba nusprendė 
organizuoti ekspediciją, kad išgelbėjus 
nuo laivo keliauninkus. Ekspedicijos

priešakyje buvo pastatytas ledlaužio 
“Litke” kapitonas K. Dublicki, gi orlai
vių komandierium paskyrė mane, o mano 
pagelbininku drg. Galyševą.

Žiemavojimas amerikoniško laivelio 
“Nanuk” darė nemažus nuostolius biznie
riui Swansonui, nes laivo viduje gulėjo 
brangūs kailiai, tuom kartu, kada Alas- 
koje jis sėkmingai juos galėtų parduoti 
ir pasidaryti gražaus pelno. Swanson 
nusprendė išnešti tuos tavoms nuo laivo 
su pagelba orlaivių. Tą darbą atlikti 
apsiėmė “Alaska Airway,” kompanija, 
kurios priešakyje stovėjo žinomas ame
rikietis šiaurių tyrinėtojas Eielson.

Tokiu būdu mes dirbome vienoje srity
je su amerikiečiais lakūnais ir mūsų už
daviniai buvo abiejų grupių supuolanti: 
ir mes, ir jie gelbėjome žmones ir tavo
rus nuo įšalusių į ledą laivų. Bet mes, 
ir tai buvo svarbiausia, gelbėjome ir iš
gelbėjome žmones. Atsimenu, kad aš 
kreipiausi į Sovietų lakūnus, kad jie aug- 
štai laikytų mūsų vėliavą: “Prasidėjo 
momentas, kada mūsų ekspedicijai yra 
pavesta išgelbėti žmones nuo laivo “Stav
ropol.” Tas uždavinys reikalauja nuo 
mūs įtempimo visų jėgų, drąsos, nes 
skrajoti šiaurėje nakties metu teks mums 
dar pirmu kartu. Prie to, mes stojame 
į varžytines su galingiausios kapitalisti
nės šalies lakūnais, tai yra, su Jungtinių 
Valstijų. Aš prašau visų lakūnų tvar- 

• kiai ir tinkamai atlikti darbą, taip tvar
kiai, kaip veikia mūsų motorai ir pasiti
kiu, kad mes sėkmingai atliksime ant 
mūs uždėtas pareigas Sovietų valdžios, 
mūsų visuomenės ir ‘Dobroleto’.”

Išvežti keliauninkus nuo laivo, iš toli
mų šiaurių į Providencijos prieplauką, 
buvo nelengvas darbas. Reikėjo organi
zuoti kuro ir maisto bazes, aprūpinti vi- 
sukuom reikalingu orlaivius ir keliaunin
kus. Trumpiau kalbant, mums ant to pri
siėjo sueikvoti nemažai laiko ir energi
jos, prie to žiemavoti du mėnesius laiko, 
ir tik vasario mėnesį išskridome linkui 
Sievernyj.

Atskridę ten, mes pamatėme prie pat 
krašto nedidelį laivą “Nanuk,” o kiek to
liau ir garlaivį “Stavropol.” Susitikome 
su amerikiečiais draugingai, nors dar ta
da Jungtinės Valstijos neturėjo diploma
tinių ryšių su Sovietų Sąjunga. Žinoma, 
mes apžiūrėjome amerikoniškus orlaivius 
ir susipažinome su lakūnais. Vyriausias 
lakūnas “Mister” Young, svarbus, drąsus 
lakūnas, gerai susipažinęs su siauromis: 
štai ir flagmanas ir nesmagus Krossen 
ir jam visiškai priešingas smagus Gili.

Eielsono ir mechaniko Borlano nebu
vo; jie išskrido iš Alaskos ir kažin kur 
dingo. Amerikiečiai lakūnai buvo susi
rūpinę jų likimu.

Prie pirmo susitikimo Krossen prane
šė nemalonią žinią. Jis, skrajodamas virš 
tundros, netikėtai pastebėjo kokį tai 
daiktą kyšant iš sniego. Prie atydesnio 
apžvelgimo, jis mano, kad tai bus orlai
vio sparnas. Krossen pasiūlė man, kad 
mudu skristume ir patirtume, kas ten 
yra.

—Gal būti,—tarė Krossen,—kad tai 
bus sparnas susikūlusio “Hamiltono,” or
laivio, kuriuom skrido pulkininkas Eiel
son. Aš netikiu, kad Eielson žuvo, — tę
sė jis.—Eielson yra sugabus šiaurietis. 
Manau, kad jis sukūlė orlaivį ir pėsčias 
kur nors eina linkui krašto.

(Daugiau bus)

tad abi drauge ir talpiname, čius tose šalyse. Turi daug paveiks- 
ačiuodami dd. Rausviečiui irlu’ kuriuos rodys kaipo 
Reporteriui už parašymą. Tai, 
ką papildė Ambrazas-Ambro- šių~ svarbių prakalbų, 
zaitis labai šlykštu, bet ne 
naujiena. Kurie mūsų skaity
tojai skaitė pereitų metų ALD 
LD išleistą knygą, d. Rasodos 
apysaką “Povilas Jurka”, tie' 
puikiai matė, kad panašūs da
lykai jau senokai buvo plačiai baa ruošla pirmą. . .• . . . ,, . . pramogėlę, kurioje dv^.,praktikuojami ll Biooklyno muzjka. Atsilankę svečiai gales gau-| 
lietuviuose. F’ v' ,y! ’ " :"--------

p lu, kuriuos rodys kaipo “slides.”i 
Įžanga veltui. Kviečiame senus ir

> jaunus skaitlingai dalyvaut, ir išgirst mas

Prakalbos įvyks seredoj, sausio 22
, 407 Lafayette St.

Komitetas.
• (17-18)

BINGHAMTON, N. Y.
LDS besikuriantis jaunuolių kliu- 

pasilinksminimo 
pramogėlę, kurioje bus žaislai, šokiai,

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Neaiškumai apie Italiją 

Išaiškinti.
Klausimai:

1 Ar tiesa, kad Italijos 
Komunistų Partija ir Itali
jos Socialistų Partija turi 
sudarę bendrą frontą?

2. Kaip mes, Amerikos 
darbininkai, galėtumėme 
padėt Italijos draugams jų 
kovoje prieš kruvinąjį Mus-

3. Kokie santikiai dabar 
yra tarpe Amerikos italų 
komunistų ir socialistų?

Skaitytojas.
Atsakymai:

Taip, drauge, Italijos Ko
munistų Partija ir Italijos 
Socialistų Partija t suda
rę bendrą frontą ant plat-

T

SCRANTON, PA.
Didelis masinis mitingas 

paminėjimui Lenino 
i įvyks penktadienį, 24 d.
French Roof Hall, 1610

rengia- 
mirties, 
sausio, 

Washburn 
St., 7:30 vai. vak. įžanga 15 centų
ypatai. šis mitingas rengiamas kas 
metai ir kasmet jis būna labai sėk
mingas, tad kviečiam visus skait
lingai dalyvaut šį metą ir padaryt 
dar skantlingesniu. Čia bus keletas 
gerų kalbėtojų iš New Yorko, tad 
kviečiam visus lietuvius iš apielinkės 
ir

iti užkandžius ir gėrimus. Pramogėlė' 
'įvyks ateinantį sekmadienį, 26 d. 
sausio, nuo 3:30 vai. po piet. Liet. 
Svetainėje. Įžanga 15c.

Visus kviečia atsilankyti.
Rengėjai.

(18-19)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 

sausio 26 
Court St., 
20 centų.

Kviečiame visus atsilankyti.
Komisija.

(18-19)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 26 d. sausio, 
10:30 vai. ryte, Lietuvių svetainėje, 
29 Endicott St. Visi nariai dalyvau
kite, nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstyt. Taipgi yra atėję blankos 
balsavimui už ar prieš susivienijimą. 
Visi dalyvaukite.

Sekr. J. J. Bakšys.
(18-19)

kp. rengia šokius nedėlioj, 
d., Kliubo svetainėje, 408 
7:30 vai. vak. Įžanga tik

formos nuvertimo Mussoli- ar nc-
. , ,v. ' rn j r I reikalas, tad

toliaus skaitlingai dalyvaut.
Simpatikas.

(18-19)

PHILADELPHIA, PA.
Rengiamas didelis masinis mitin

gas paminėjimui Lenino mirties. Mi
tingas įvyks pirmadienį, 27 d. sau
sio, 8 vai. vakare, Market St. Arena, 
45th ir Market St. čia apart kalbė
tojų bus ir muzikališka programa, 
bus suloštas gražus veikalas. Kiek
vienas darbininkas bei simpatikas 
privalo dalyvaut ir paminėt šio mūsų 
mylimo vado ir draugo mirtį. Daly
vaukime visi! Atsiveskime savo 
draugus, ypač svarbu, kad jaunimas 
dalyvaut ir sužinot, kas 
draugas buvo Leninas.

Kviečia

do vadas ir

Komisija.
(18-20)

PITTSBURGH, PA.
Ketvirtadienį, sausio 23, Schenley 

High School, Center ir Bigelow, 
įvyks Lenino minėjimui mitingas.

Pradžia 8 vai. vakare.
Kalbės: Clarence Hathaway, “D. 

Workerio” redaktorius, pasižymėjęs 
darbininkų veikėjas. Taipgi ir kiti 
kalbėtojai. Muzikalč programa. Svar
bu kiekvienam didžiojo darbininkų

Mūsu Dvieili Koresoondenhl nin®n» Kaitai mirė. Ambrozai- kalba raštu ką. Jis pasakęs, 
n . . ». X V lis UŽ Navicką, iškolektavo kad jis iškolektavęs už du in-
PraneSimai apie Liet. Zmog- inSiurino $841.00. Apie metai šiuriną. Toliaus pasako mote-

žudį Ambrazą-Ambrozaitį

JOS
ŽAVINTIS

kestras grieš keletą kavalkų; Vgh- 
gard (teatrališka grupe) loš žingei- 
dų veikalą. Įžanga 25c.; vakiafris 
veltui. Kviečiame visus dalyvaut šia
me svarbiame susirinkime.

Rengėjai.
(16-18)

SUMALI SKITE SAU SVORJ 
PIENU—Jeigu jūs norite smagiu 
būdu ir moksliškai sumažint sau 
svorį, mes mielu noru prisiusime 
jums Hollywood knygutę: “The 
Milky W«y.” Judžių Žvaigždžių 
Valgiai, Atsiųskite atvirlaiškį su 
savo vardu ir adresu: Bureau of 
Milk Publicity, Albany.

aciu

Puslapis Penktas.
--.....................................

V2IDAS

PIENUI
P IENAS dažnai apvalo 
odą nuo negražių ir nes
magumą dalančių dėmių, 
kai niekas kitas nepagelbs- 
ti. Tik šaltas, šviežias pie
nas. Tai todėl, kad pienas 
yra turtingiausias kalkių 
Šaltinis iš visų valgių. Ir 
odos specialistai dažnai į 
receptus pirmučiausiai įra
šo kalkes, idant pašalint 
veido odos nesveikumus. 
Jūs gaunate kalkinį gražu
mo vaistą su kiekvienu pie
no stiklu, kurį jūs išgeria
te.

P a m ė g i nkite! Kasdien 
gerkite pieno prie pietų. 
Ir atsiminkite taipgi, jog 
pienas yra vienas taupiau
sių valgių šiandieną.

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadienį, 26 d. sau-|va(Jo> drg. Lenino, mirties minėjimo 
šio, 7 vai. vakare, Darbininkų Sve- “ ‘ ’ ....
tainėje. Visi nariai malonėkite daly
vaut, nes šiame susirinkime bus bal
savimas ir nuspręsta ar vienytis su 

. čia yra visų svarbus 
tad visi pribūkite laiku at-i

siveskite ir savo draugus prirašyti
prie

mitinge dalyvauti. Dalyvaudami pla
čiau susipažinsime su Lenino moki
nimu ir darbais ir sykiu pagerbsime 
jį, kaipo mūsų visų mokytoją. To
dėl Komunistų Partijos Penkto Dis- 
trikto Lietuvių Biuras kviečia visus 
dalyvauti ir daugiau pasimokinus iš 
Lenino darbų, daugiau veikti naudai 
visos darbininkų klasės.

Komitetas.
(17-18)

nio valdžios. Tas padaryta 
jau keli mėnesiai atgal.

Taip pat Amerikos italai 
socialistai ir komunistai tu
ri sudarę bendrą frontą pa- 
gelbai Italijos žmonėms nu
versti fašizmą. Amerikos 
Socialistų Partija yra už- 
gyrus šitą savo italų narių 
žygį.

Keista tik, kad mūsų lie- 
! tuviai socialistai dar neno
ri sudaryti bendrą frontą 
su komunistais, kad pagel
bėjus Lietuvos žmonėms at
sikratyti nuo Smetonos val
džios. Kelius sykius jie sa
kė, kad gal Socialistų Par
tija nedaleistų jiems tatai 
padaryti. Dabar aišku, kad 
Socialistų Partijos dabar
tinė vadovybė tokiam bend
ram frontui nesipriešina.

Klausiate, kaip mes galė
tumėme padėt Italijos drau
gam kovoje prieš Mussolinį. 
Labai svarbus klausimas. 
Nuvertimas Mussolinio dik
tatūros Italijoj būtų di
džiausias smūgis fašizmui 
visam pasaulyje.

Štai kaip galima ir rei
kia padėti. Amerikos Komu
nistų Partija suorganizavo 
platų komitetą gelbėt Itali
jos Komunistų Partijai. Į tą 
komitetą, apart kitų įeina, 
Fosteris, Browderis, For
das, Mother Bloor, Marga
ret Cowl, Ben Gold, A. Bim
ba, A. Blake ir kiti. Šis ko
mitetas yra pasiryžęs sukel
ti penkius tūkstančius dole
rių del paramos Italijos 
Komunistų Partijai. ' Pats 
mūsų partijos Centralinis 

[Komitetas paaukojo $500 į 
■tą fondą. Dabar atsišau
kiama aukų, į Amerikos 
darbininkus. Siuntinėjamos 
ir pardavinėjamos specia
ls stampos tam tikslui. Tai 
būtų labai gražus solidaru
mo darbas, jeigu mes, 
tuviai, prisidėtumėme 
keliais doleriais prie 
svarbaus darbo.

Jo duktė, kuri buvo gana( Fondo iždininkas yra

I ir pusė mirė Williamas Gab- rei good bye ir prašo neuž- 
, rilaitis pas Ambrozaitį. Apie' miršti jo, ir iškolektuot inšiu- 
jo mirtį nėra tikrų davinių.1 riną už jį $10,000. Užlaikyti

■ Bet aišku, kad ir jis nemirė vaikus ir duoti $50.00 advo-
Gumbauskas. Policija iškasė ir savo mirčia. Ambrozaitis ga-ikatui, kad jis vestų bylą, ir tt.
dabar eina tolimesnis tyrinėji- ’ vo $3,000 apdraudos. <T- 11-1— 1 • ’

1936 metais, gabi mokykloj ir jau ėjo augš-’ Blake, ?. O. Box 87, Station 
j areštuotas tą mokyklą, išgirdus apie tė- p New York N. Y.

____1_________ 1 vn noailrAVi’mn 4v. .. ™ i X 1 „ I ’ ’

(Tąsa nuo 4 pusi.)
lie
su 
šio

organizacijos.
Sekr. K. Rušinskienė.

(18-19)

MINERSVILLE, PA.
Darbininkiškos organizacijos ben

drai rengia linksmą balių, subatoj 
25 d. sausio, 7:30 vai. vakare, ]__
bininkų svetainėje, 3rd ir South St. 
Turėsim skanių užkandžių, gėrimų 
ir gferą orkestrą šokiams. Įžanga 10 
centų. Kviečiam visus skaitlingai da
lyvaut, nes pelnas bus skiriamas pa
laikymui Darbininkų svetainės, tad 
prašome visų atsilankyt ir paremt 
darbininkų centrą.

WILKES-BARRE, PA.
>atoj, i
Dar- Visų Wilkes Barres ir apielinkės Lie

tuvių Atydai!
Masinis mitingas rengiamas pami

nėjimui Lenino mirties, nedėlioj, 26 
d. sausio, Darbininkų Centre, 325 E. 
Market St., 3 vai. po pietų. Kiek
vieno darbininko bei darbininkės par
eiga dalyvaut i paminėt savo didžio
jo draugo mirtį. Atsiveskite savo 
draugus, sūnus ir dukteris. Visi da
lyvaukite, seni ir jauni.

Komisija.
(17-19)

Rengėjai.
(18-19)

READING, PA.
Visi lietuviai dalyvaukite Lenino 

Mirties paminėjimo demonstracijoj, 
penktadienį, 24 d. sausio, Red Men’s 
Hall, 825 Walnut St., 8 vai. vakare. 
Ypatingai ALDLD nariai dalyvauki
te ir kitus paraginkite. Apart kal
bėtojų bus ir muzikališka programa, 
Phila. choras dainuos. įžanga 10c. 
Bedarbiams veltui.

Kviečia Kompart.
(18-19)

E. ST. LOUIS, ILL.
ALDLD 49 kp. ALPBD Kliubas ir 

LDS 92 kp., bendrai rengia savo su
kaktuvių paminėjimui vakarienę ir 
šokius, nedėlioj, 26 d. sausio, Crea
tion Svetainėje, 9th ir Lynch gat
vių. Pradžia 5 vai. vakare, šis pa
rengimas bus paįvairintas su svečių 
pareiškimais savo nuomonės apie 
virš minėtas organizacijas, šokiams 
grieš Original Dixie Blue Boys Or
kestrą. Įžanga vakarienei ir šokiams 
—50c; vien tik šokiams—25c. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvaut.

Komitetas.
(18-20)

ELIZABETH, N. J.
TDA 25 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 22 d. sausio, 8 vai. vak. 
408 Court St. Visi nariai malonėkite 
dalyvaut, nes yra svarbių dalykų ap
svarstymui, taipgi bus renkama 1936 
metams valdyba.

Sekr. A. Skairus.

Nuslcaistinkite savo 
veidą vienu

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 
I. AMTER, 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 Jaunuoliu mandolinų or-

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 
•Jersey Valstijose

Telcphonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 3669

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.

THE STATE OF NEW YORK

mas, jieškoma daugiau aukų.
1932 metais kovo 14 d. mi- Ambrozaitis buvo ;

re Jonas Navickas, Mt. Sinai ir kvočiamas prisipažino, kad vo pasikorimą 
Ligoninėj nuo plaučių uždegi
mo. Jis ir buvo Ambrozaičio 
įnamis. Ambrozaitis ir jį nu
girdė ir labai primušęs išme
tė ant lauko pusgyvį Navicką. 
Tuo laiku buvo pusėtinai šal
ta. Tad Navickas, būdamas 
girtas ir sumuštas, gavo plau
čių uždegimą, ir nuvežtas ligo-

Sausio 7 d

PITTSBURGH, PA.
Sekmadienį, sausio 26, įvyks lie

tuviškos vakaruškos, Liberty Svetai
nėje, 1322 Reedsdale St., N. S.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Įžanga visiems veltui.
Bus puikios lietuviškos vakaruškos. 

Girdėsime gražios muzikos ir dainų. 
Taipgi galėsime bendrai sukti sukti
nį, aguonėlę ir dešimtis kitų. Kiek
vienas gražiai galės pasišokti ir pa
silinksminti. Apart to mes turėsime 
viešnią, Daktarę Baltrušaitienę, ne
senai sugrįžusią iš Lietuvos. Jinai 
papasakos savo kelionės įspūdžius 
ir sykiu parodys, kaip Lietuvoj jau
ni ir seni vakaruškas praleidžia. 
Turėsime ir vieną svečią, kuris 
trumpai kalbės apie įspūdžius iš Cle
veland© Kongreso prieš karą ir fa
šizmą. Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoj 50 kuopa rengia šias 
lietuviškas vakaruškas ir kviečia vi
sus

<

ir užsiėmimą 
jis nužudė kelius žmones ir tokiais darbais, bandė nusi
gavo inšiuriną už juos. Sąry- nuodyt. Bet dar pavyko grei- 
šyj su tuo, yra jo trys vaikai tai ją atgaivinti ligoninėj. Ma- 
areštuoti ir klausinėjami. luomą, kad ji pasveiks.

Sausio 11 d. ryte rado Am- 
brozaitį pasikorusį kalėjime. 
Jis nuplėšė šieninko užvalka

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Reporteris.

“Laisvės” Redakcijos Pasta-

kuo skaitlingiausiai dalyvauti.
Komitetas.

(18-20)

CLEVELAND, OHIO ,
LDS 44 kp. rengia Silkių Parę, su- 

batoj, 25 d. sausio, 7 vai. vakare, 
623 E. 140th St. Kviečiam visus 
Collinwoodo ir apielinkės lietuvius 
dalyvaut. Turėkim skanių silkių, ki-

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 ir LDS Jaunuolių 206 kuo

pos bendrai rengia prakalbas, del 
drg. J. Orman, kuris buvo atstovu tų užkandžių ir gerų, gėrimų, šo-

Kviečia Reta gėjai.
(18-19)

lą ir pasidaręs virvę pasikorė, ba.—Abi šias korespondenci- išeivijos Kongrese Kaune, ir kuris kiams grieš gera orkestrą
I t j- , . ...... tūlą laiką praleido Sovietų Sąjungoj. Kv,",,ns pa ko parašytą lietuvių jas gavome sykiu, abi įdomios, jįs kalbės apie jaunuolius, gyvenan-

TRU- EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. I
Telefonas: EVergreen 7-1661

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.



Į NE W YOR K O IR APIEU NKES ŽINIOS
Jaunimas Minės Leniną Ir 
Liebknecht-Luxemburg

New Yorko ir priemiesčių 
jaunimas rengiasi įspūdingai 
minėti didžiausius darbo žmo
nių ir jaunimo vadus, Lenina- 
Liebknecht-Luxemburg. Tuo 
tikslu jie ruošia vieną iš įdo
miausių mitingų šeštadienį, 
Rockland Palace, 155th St. ir 
8th Ave., New Yorke.

Iš Brooklyno ir Ap. Lietuvių 
Veik. Komiteto Darbuotės

Sausio 19 įvyko komiteto 
susirinkimas. Išduota valdy
bos raportas, peržvelgti to ko
miteto nuveikti darbai.
...Buvo surengti 3 masiniai 
susirinkimai: vienas Lietuvos 
klausimu bendrai su kitomis 
sriovėmis; kitas, paminėjimui 
keturių sušaudytų kovotojų už 
Lietuvos liaudies reikalus, ku
riame taipgi buvo išrinktas de
legatas J. Siurba į prieškarinį 
kongresą, įvykusį sausio 3-4-5, 
Clevelande. Sugrįžus delega
tams iš kongreso, surengtos 
prakalbos išdavimui raporto.

“Šalin Nagus Nuo ‘Daily Workerio’ ”
Pirmadienio “Laisvėj” buvo 

rašyta, kaip apskričio proku
roras Dodge tardė Clarence 
Hathaway, vyriausią “Daily 
Workerio” redaktorių, taipgi 
Olginą, žydų darb. dienraščio 
“Freiheit” redaktorių, ir Wor
kers Library Publishers.

Tas prokuroro fašistinis 
žingsnis sukėlė audrą protes
tų. žymūs žmonės bažnytinių 
ir liberališkų organizacijų at
stovai pareiškė protesto bal
są.

Dr. John Haynes Holmes, 
Community bažnyčios vadas 
štai ką pasakė :

“šalin nagus nuo spaudos, 
pone Dodge! Jsitėmyk pasta
bą, kad New Yorko piliečiai 
šiuo laikotarpiu netoleruos 
atakos ant pamatinių ir kon
stitucinių žmonių laisvių.”

Mr. Maxwell S. Stewart, 
vienas iš žurnalo “Nation” re
daktorių pareiškė sekamą:

“Faktas, kad grąsinimas 
persekioti yra paremtas Pra
amžių įstatymu daro jį
pavojingesnių įrodymu augan-

čio fašistinio pikto šioje šaly
je.”

Panašius protestus pasiuntė 
metodistų bažnyčios vyskupas 
Francis J. McConnell, socialis
tas Max Delson, Amerikos Ci
vilių Laisvių Unijos vadas 
Garfield Hays, unijų vadai 
Charles S. Zimmerman ir Hey-
wood Broun, Knickerbocker 
demokratų vadas Glickstein, 
ir kunigas Wm. B. Spofford.

Toks ūmus pašaukimas tar
dymui, sykiu su pranešimu, 
kad prokuroras Dodge slap
tai vedė tyrinėjimą per 6 mė
nesius, rodo, kad prokuroras 
bile dieną gali patraukti teis
man Hathaway ir kitus darbi
ninkų įstaigų atstovus.

Dėlto yra reikalinga, kad 
organizacijos tuojaus užpluk- 
dytų apskričio prokuroro 
Dodge raštinę reikalavimais 
paliauti tyrinėjimą. Protestus 
adresuokite sekamai: District 
Attorney William C. Dodge,

Center St., New Yorkdar 137 
City.

tadienį, 23 sausio, 8 v. vaka
ro, 419 Lorimer St., Brookly- 
ne.

ALDLD Moterų Komitetas.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šį ketvirtadienį, 23 sausio, 7:30 į 
v. v. įvyksta masinis mitingas gel
bėjimui d. J. V. Stilsono-Butkaus, 
Osvaldo Kiburio svetainėj, 948-950 
Jamaica Ave., tarpe Cypress ir El- 
derts stočių Jamaica “L” linijos.

Kalbės J. Tysliava, L. Prūseika, 
J. Siurba ir A. Jankauskas.

J. Stilsono Gynimo Komitetas.
(18-19)

dalyki) apsvarstymui.
K. Nečiunskas.

(17-18)

DARB. ORGANIZACIJŲ 
BENDRŲ PARENGIMŲ 

KOMITETUI
Brooklyno Darbininkiškų Organi

zacijų Bendrų Parengimų Komiteto 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 23 
dieną sausio, 8 vai. vakaro, “Laisvės”

svetainėje.
Visi delegatai privalo dalyvauti, 

nes operetė “Inkvizicija” jau netoli 
ir reikia atlikti visą eilę darbų. Jei
gu kurios kuopos perrinko valdybas, 

I o valdybų nariai atstovavo kuopas 
i komitete, tai tos kuopos privalo žiū
rėti, kad ir jų atstovai būtų.

Būkite visi ir visos laiku.
K. šolomskienė,

Sekretorė.
1 (18-19)

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
-LYTINĮ GYVENIMĄ
Kurias Dr. Kaškiaučius savo 

prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS, 
111-40—-128th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių 54 skyriaus metinis su

sirinkimas įvyks trečiadienį, 22 d. 
sausio, 7:30 vai. vakare, L. A. P. 
Kliubo svetainėje, 80 Union Avė. 
Visi dalyvaukite, nes yra svarbių

i SKAITYKIT IR PLATIN 
KiT “LAISVĘ”

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

■ " NAUJOJE VIETOJE -^a

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

Reikia priminti, kad pasta
rajame susirinkime taipgi bu
vo, rinktos aukos padengimui 
lėšų ir užrašinėjama vardai, 
bet' per komisijos neapsižiūrė
jimų dar nepaskelbta spaudoj, 
tas bus padaryta vėliau.

Bendrai imant, Brooklyno 
ir Apielinkes Lietuvių Veiki
mo Komitetas per savo neilgą 
gyvenimą atliko daug, nors ir 
buvo trūkumų. Priešais mus 
stovi dar didesni darbai. Tu
rime komitetą padaryti dides
niu, masinio veikimo aparatu 
į kurį suėję visų sriovių lie
tuviai darbininkai, biznieriai 
W profesionalai svarstytų re- 
kalus lietuvių išeivijos ir pa
čios Lietuvos darbo liaudief 
reikalus.

BAVK Skr. G. Kuraitis.
* ** -
Apgavingos Labdarybės

Visuomenės Gerovės Komi- 
sįpftiėrius Hodson savo pra
kalboje per radio pripažino, 
kad’mieste randasi pilna įvai- 
rių“;raketo ir išnaudojimo 
įstaigų, kurios veikia legaliai 
>o- priedanga įvairių religinių 
iabdarybių. Jis sako, kad trys 
įš tokių Iabdarybių pasidaro 
net iki $8,000 į savaitę. Jie 
renką pinigus neva sergantiem 
Vaikam ir panašiem tikslam. 
-•■Mr. Hodson tuo pat sykiu 
pripažino, kad valdžia esanti 
bespėkė su Jais kovoti. Vos tik 
juos suseką, žiūrėk, jau jie 
torį, haują ofisą, naujus virši
ninkus, naują vardą ir čarte-

Šnipai Nurodo, ką Atleist
Mr. A. Moscow, kuris tris 

metus tarnavo šalpos biure 
170th St., ir Broadway, New 
Yorke, ir buvo žinomas, kaipo 
ataąkomingas tarnautojas, ne- 
sęnąi tapo pravarytas iš dar
bo,„Jisai iškėlė, kad prieš jį 
atleįsiant šalpos biuro pinigais 
Užlaikoma žvalgyba šniukšti
nėjo apie jo politinius įsitiki
nimus pas jo aptarnaujamas 
Šeimynas. Jiems sakyta, kad 
įsigalėjus Tammany politikie
riams, tokiems kaip Moscow 
nebūsią vietos. Jisai buvęs 
šalpos biurų tarnautojų orga- 

, nižącijoj. 
• ■ ■    ,

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Charles Merkelis, 48 metų 
403 ‘ 19th St., mirė sausio 18 
d. Laidos sausio 22 d., šv. Tre
jybės kapinėse.

LaGuardia Negirdi Darbinin
kų Reikalavimų

Kaip praneša Independent 
sub vės darbininkų tarybos pir
mininkas English, darbininkai 
stebisi, kad majoras LaGuar- 
diją siūlo įvesti “mažiuką 
Wagneriuka bilių,” būk tai 
pagerinimui jų sąlygų. Jis sa
ko, kad nors ta linija yra tie
sioginėj LaGuardijos kontro
lėje, tačiau darbininkų orga
nizacijai nepavyko jį gauti 
deryboms del darbininkų są
lygų.

English sako, kad nors 
:plaukos tos linjios pasiekė po 
$40,000 į dieną, tačiaus 400 
dpiškų darbininkų algos tebė- 
•a po $26.68. Iš tos grupės 
HO yra prasiskolinę, o trisde- 
jimt penkiem iš mokyklų ra- 

1 portavo, kad jų vaikai neda- 
maitinami. Dėlto jie neįmato. 
kad LaGuardija planuotų tą 
bilių jų gerovei.

Būkite Atsargūs!
Trafiko stotis “I” ragina 

visus pėstininkus kooperuoti 
su policijos saugumo depart
ments Kadangi šį metą yra 
viena diena daugiau, tai yra 
vieton 365 turime 366 dienas, 
tai reiškia, kad turime saugo
tis viena diena daugiau. Ta 
ekstra diena reikš vieniems 
daugiau smagumo, kitiems 
ekstra darbo, gi saugumo poli
cijai—kitas 24 vai. nelaimių 
pavojaus.

Norint šį metą nelaimių 
skaičių sumažint, mums reika
linga jūsų pagelba. Praeities 
rekordai rodo, kad jeigu pra
eiviai kaip ir motoristai ko
operuos saugumo kampanijoj, 
gatvių nelaimės New Yorko 
mieste žymiai sumažės. Dėlto 
saugumo departmentas ragina 
oėstininkus pereidinėti gatves 
tik perėjimo punktuose ir su 
nerėjimo šviesomis, taipgi ap- 
bižiūrėt pastatytų automobilių.

Vaikai gelbsti, motoristai 
kooperuoja, o kaip su jumis 
Mr. ir Mrs. pėstininke ?

Lenino Minėjimo Mitingas 
Gražiai Pavyko

Kaip ir buvo tikėtasi, di
džiulė Madison Square Gar
den svetainė persipildė darbi
ninkais ir darbininkų pritarė-,1 
jais-sankeleiviais iš visų gyve
nimo sluogsnių. Jie visi susi
rinko paminėti didįjį darbo 
žmonių vadą Leniną ir jo dar
bus.

Programa prasidėjo žadėtu 
laiku, viskas išpildyta nepa
prastai gražiai ir baigta mi
tingas apie 10:45. Publika 
tarsi potvinis užplaukė gatves 
ir subves.

Pažymėtina, kad nežiūrint, 
jog kiekvienas užsimokėjo 
įžangos nuo 35 iki 83 centų, 
tačiaus paskelbus rinkliavą 
gausiai buvo aukaujama para
mai Lenino Partijos, vedimui 
Lenino mokslo. Ypatingai 
kiekvienas įvertino svarbą 
gausios paramos dabar, kuo
met apskričio prokuroras 
Dodge pradėjo specialį puoli
mą ant Komunistų Partijos 
centralio organo “Daily Wor
kerio”. Darbininkų ir jų 
draugų iš inteligentijos ir pro
fesionalų atsakymas į tą puo
limą yra gausingesnė finansi
nė ir energingesnė aktyve pa
rama Komunistų Partijai ir 
jos vadovaujamoms įstaigoms.

Nedavė Olginui Kalbėt 
Per Radio

Komunistų kandidatas į as
semblymenus specialiuose rin
kimuose, Bronxe, draugas Ol- 
gin turėjo kalbėti per radio 
pereitą sekmadienį. Tai būtų 
buvus jo paskutinė priešrinki
minė prakalba. Buvo pasira
šytas ir kontraktas. Bet, kas 
buržuazijai kontraktas su dar
bininkų atstovu—Olginą ne
leido kalbėt. Tuo pat sykiu 
paleido po Bronx paskalus, 
būk Olginas daugiau nekandi
datuojąs.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Viršininkėlis Pakliuvo
Sulaikytas John Thompson 

Long Beach Vandens Depart- 
nento viršininkas, kaltinamas 
naudojęs miesto darbininkus 
•tatymui nuosavo namo, kuo- 
net jiems algą mokėjo iš
niesto iždo. Padėtas po $5.- 
^00 kaucijos. Matomai, nedi- 
lelė iš jo žuvytė, kad pateko 

iį tinklą.

Lietuvės Girdės Prelekciją
Kas yra tie motinu teisių ir 

gimdymo kontroles biliai?
Kam jie naudingi? Kas ir 

delko priešinasi tiem biliam?
Ar•mums būtų nauda, kad 

jie taptų įstatymais?
Tais klausimais duos pre

lekciją Amelia Jeskevičiūtė, 
mokytoją. Po prele*kcijos dis
kusijos. Įžanga veltui. Visos 
merginos ir moterys kviečia
mos dalyvauti. Įvyks šį ketvir-

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai Įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABQRIUS 

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

parėm, krik&tynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Cortlamdt 7-4305

Lietuviška Informaciją 
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 
įstaiga

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231«Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Bany P. Shalins 
(JALINSKAS) 

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.

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

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn. N. Y.

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

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

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

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




