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Judošystes Atsiimkite 

Atgal.
Atsakykite j Rimtą 

Klausimą.
Kodėl Bijot Visuomenės? 
Mes Remsim Finansiniai. 
Strazdo Provokatoriški

Laiškai.
Rašė A. B.

Visai paprastas dalykas, kad 
žmonės, kurie neturi argumen
tų ir kurių darbai bijo šviesos, 
bando riksmu ir kolionėmis vis
ką išrišti ir apdumti akis darbi
ninkams. Taip daro St. Straz
das ir A. Jankauskas, kurie. 
griežtai nusistatę prieš LDD 
vienybę su ALDLD. Paskuti
niam “Naujosios Gadynės” nu
meryje, sausio 23 d., jie mus 
apšaukia judošiais! Atrodo, kad 
jie visai neteko lygsvaros. Jie 
puola Centro Biurą už pareiški
mą viešai, kad dabartinis Jan
kausko komitetas Stilsonui gel
bėti nesiskaito su visuomene, 
nenori įsileisti atstovų nuo kitų 
srovių, kurios sutinka bendru 
frontu remti Stilsono išlaisvini
mo reikalą.

Nesikarščiuokite, gerbiamieji, 
nes nieko tuomi neatsieksite. 
Visas judošystes pasilaikykite 
sau ir atsakykite į jums stato
mus klausimus.

Kodėl jūs bijote įsZeisti Į tą 
komitetą atstovus nuo masinių 
organizacijų, jeigu tas komite
tas neturi jokių kitų tikslų, 
apart gelbėjimo Stilsono? Mū
sų srovė siūlė jums tatai pada
ryti, bet jūs visai su tuom nesi
skaitote. Tiesa, ar ne? Argi tas 
neparodo, kad jums rūpi kas ki
tas?

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulj!
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Pakviesta Radikalas Sočia- ■ 
listas Suorganizuot Naują 

Ministerių Kabinetą

PARYŽIUS, Sausio 23.— 
Francijos prezidentas Leb
run pakvietė radikalą so-

Scottsborietį Hay- 
woodą Pattersoną

DAKTARO LIUDIJIMAS SUMUŠA KALTINIMĄ

DECATUR, Alabama. —

Roosevelt Rengiasi Atmest 
Greitą Bonų Atmokėjimą 

Ex-Kareiviams

Streikierių Sukilėlių.
Šimtus Kankina Teisia

WASHINGTON, Sausio 
23.—Kongreso vadai spėja, 
kad prezidentas Rooseveltas 

■ vetuosiąs (atmesiąs) bilių 
delei greito išmokėjimo bo- 
nų ex-kareiviams, tarnavu
siems laike pasaulinio karo. 
Tą bilių senatas priėmė 74 ... „ v.

balsais prieš 16, o atstovų Suvalkijos įvykių fašistai 
rūmas 356 balsais prieš 59., sugme apie 1,000 žmonių, 

■v • • j • I* JI__________ _ _______ — 1 1 — 1 • • J

mestų šį bilių, todėl, kon- 
sugalvojo grėsė bus lengva gaut du 

trečdaliu balsų už jį ir pa- 
— ’daryt jį įstatymu, nepai- 

VERGĖJAS GUBERNA- sant Roosevelto.
TORIUS TALMAGE

DAUGELIUI GRĘSIA MIRTIES BAUSMĖ

rimtai serga, kodėl negalė
jo pats atvykti į teismą.

Bendro apgynimo komi
teto advokato S. S. Leibo- 
witzo klausinėjamas, H. 
Patterson, be kitko, atsakė, 
kad jis niekad neprisipaži
no kalėjimo sargybiniui O. 
Guldenui, būk esąs kaltas. 
Tą “išpažintį” 
pats sargybinis.

bus tas teismas, apie tai fa
šistai laiko užčiaupę nasrus.

Bet aplinkiniais keliais 
sužinojom šiek tiek apie tą 
bylą, tą budelišką teismą, 
kurs gręsia smerkti myriop 
mūsų draugus. Daugelis jų

cialistą (liberalą) senatorių Valstijos advokatas Melvin 
Alberta Sarrautą sudaryt Hutson, užbaigdamas teis- 
naują ministerių kabinetą, mą prieš Haywoodą Patter- 
Senasis ministerių kabine
tas su Lavaliu galvinyj at-, Scottsboro negrų jaunuolių, 
sistatydino sausio 22 diena, sausio 22 d., reikalavo, kad 
kuomet iš jo valdžios pasi-1 g^nd džiūrė nusmerktų 
traukė Herriot ir trys kiti ji numarint elektros ke- 
radikalai socialistai/ W Jis rėkė, kad “reikią 

Serraut jau sykį pirmiau, apsaugot baltąsias moteris 
yra buvęs Francijos minis- nuo lytiškų užpuolimų iš 
teriu pirmininku. Manoma, (negrų pusės.”
kad jis dabar sudarys^ mi-1 Kaip jau minėta, prieš 
nisterių kabinetą tik iš sa- Pattersoną liudijo balta mo- 
vo partijos narių.. Tuo bū- teriškė Victoria Price, būk 

jis su kitais 8 scottsborie- 
jčiais anąmet užpuolę ją ža- 
I ginti tavoriniame traukiny
je ir ją apdraskę, sukruvi
nę. .

Daktaras R. Bridges pri
davė teismui savo pareiški-

du, jis tikisi gauti Socialis
tų Partijos paramą.

šoną, vieną iš devynių

Tiesioginė žinia iš Kauno
KAUNAS. — Po kruvinu

4-

~ K ~ Į . .j muoų. UdUgUllS jų
Jeigu prezidentas ir at- daugumą baudė administra- yra nuo Užpalių. Jų tarpe

Anglijos Ministeris 
Šaukia Nazius prie

Tvarkos Danzige
Japonijos Karo Laivai 

' Prieš Chinus delei 1
jr * • v uėivu teismui savu paiuism-Kritusio Japono mą, kad jis apžiūrėjo Victo-

HONGKONG. — Swatow 
krito ant

Jūs ne tik nesiskaitote su pla
čia visuomene, bet | tą komite
tą neįsileidžiate net tų jūsų 
draugijos LDD narių, kurie sto- ■ 
ja už vienybę. Kodėl, gerbia- mieste, Chinijoj,
mieji? Ką turite paslėpę? Ai- gatvės vienas japonas poli- 
došinimu mūsų neapgausite kla- cininkas. Japonų vyriausybė 
siniai sąmoningų lietuvių dar- tuojaus paskelbė, kad tai 
bininkų. Jie nori aiškaus atsa-; chinas nušovęs jos polici- 
kymo į klausimą.

Kodėl mes reikalaujame pla- |eį^0 
taus bendro fronto komiteto?
Todėl, kad tik toks komitetas
turėtų visuomenėje pilniausį pa-

ninką, Chinai reikalavo iš
tirt jo kūną, bet japonai ne-

Tuo nuotikiu pasinaudo
dama, Japonija tuojaus pa-
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siikėjimą, pajėgtų sumobilizuo-1 siunte savo kai o laivus
- Swatow prieplauką.ti platesnes mases už Stilsono 

išlaisvinimą. Mes atvirai pa
sakome, kad mes nepasitikime 
jumis, kad surinktus iš visuo
menės pinigus Jankauskas su
naudos tam tikslui? Mes tą pa
sakome atvirai, viešai. Mes ne
leisime, kiek tas mūsų galioje, 
jums visuomenę išnaudoti. Jei
gu reikia pinigų prirengimui 
prašymo prezidentui, kad jis 
dovanotų bausmę Stilsonui, tai 
mes siūlome, kad toks platus 
bendras komitetas tuomi rūpin
tųsi. Mes pasižadame pilniau
siai finansiniai tokį komitetą ir

Syrijos Žmonės Sukyla
Prieš Francijos Valdžią

BEIRUT, Syrija. — Du 
Francijos kareiviai tapo su
žeisti per susikirtimus su 
vėl kylančiais prieš Franci- 
ją syriečiais, Damaske. Su
streikavo studentai prieš 
Francijos viešpatavimą. 
Maištininkai daužo gatve- 

jo darbus remti. Visuomenė bus' karius, užpuldinėja valdžios 
tikra, kad kiekvienas surinktas' įstaigas.
centas eis tam tikslui. policija užpuolg 1()0() m0.

Mes kaip rėmėme taip ir te^> . Susirinkusių pagerbt 
remsime šaukimą masinių mi- mirusį tautinį syi iečių vadą 
tingų, priėmimą ir siuntimą Hanano. Areštavo 100 mo- 
prašymo rezoliucijų preziden- terų.
tui, nes kaip patys sakėt mums, I Artinasi teismas prieš 39 
tai yra vienintėlis kelias Stilso- Syrijos tautinius vadus.
no išlaisvinimui. Bet kas liečia ........ . ............................
davimą aukų jūsų komitetui, ^ajs į kolonijas meta provoka- 
kurio pirmininkas judošiais va-į į.or^ką nuožiūrą ant tų LDD 

narių, kurie buvo artimi Stil
sono draugai. Beveik pirštu 
rodoma ir šaukiama, kad 
kalti už Stilsono areštą. Toli 
tokiomis provokacijomis nenu
eisite. '

tyviai; kankino, mušė. Bent 
dviem šimtams sudarė by
las. Tik tam, kad nesukel- tų. Sužinojom tik dvi pą- 
tų vienu laiku galingos pro- ’ nardės: Žvironą ir Dudlaus-

Jie bus teisiami arba Kau
ne arba Panevėžyj, dar ki
tais gandais—Utenoj.

* * *
Draugai amerikiečiai, sių

skit protesto rezoliucijas del 
visų fašistų dar numatomų 
niekšiškų bylų Krašto Ap-

esą valstiečių liaudininkų, 
soc. demokratų ir komuųis-

testų bangos, jie bylas su
skaldė. Teisia po 5-10. Vie
na bylų numatoma kariuo
menės teisme sausio mėn.

O 19 gruodžio jie sudarė 
Karo Lauko teismą 11 dar
bo žmonių. Visa kas griež
čiausia slepiama: nei kur 
įvyks teismas, nei kokie 
žmonės bus teisiami, nei ar saugos ministeriui.

WASHINGTON,— Jung
tinių Valstijų vidaus reika
lų ministeris Harold Ickes 
sausio 21 d. pavadino Geor- 
gijos valstijos gubernatorių 
E. Talmage “jo didenybė 
retežiais surakintų kalinių 
darbininkų.” Mat, Talmage 
kritikavo, kad valdiškuose 
WPA pašalpiniuose darbuo- 
se esą mokama peraugstos įurį palaikoma konsti-

GENEVA. — Anglijos 
Užsienių reikalų ministe
ris Anthony Eden storai 
pabrėžė Danzigo senato hit- 
leriečiui prezidentui Arthu- 
rui Greiseriui, kad Danzige 

tucine tvarka/ kurią yra 
nustačius Ta'utų Lyga. 
Eden Tautų Lygos Taryboj 
nurodė, kad hitlerininkai 
Danzige sutrempė spaudos' 23.^±Tūkstančiai““aigrpde- 
ir rjnknnų laisvę ir te.isešj.. studentų vgl daro aud.

Tas įstatymas pirmiau- Tautų Lyga ten pripažino:SS’<UXf XnEUi 
šiai taikomas prieš komu
nistus, bet jis galės būt taip
gi panaudotas prieš katali
kus ir kitus nesutinkančius 
su naziais žmones.

Hitleriečių “T e is ininkų 
Savaitraštis” siūlo tuoj per- 
skirt maišytas vokiečių-žv- 
dų poras, kaip tik to parei- 

mas turi verstinai perskirt kalaus vokiški tokių porų 
tokią porą. nariai.

ria Price po vadinamam už
puolimui ir nerado ant jos
ios jokių apdraskymo bei algos,” girdi, po $3.20 per 
sumušimo ženklų: Jis dabar dieną “už lapų grėbstymą.”

Atsistatydino Aigipto Ministerija; Verda 
Kova del Nepriklausomybės nuo Anglijos-

NAZIAI VERSTINAI ARDYS ŠEIMYNAS, 
NEPRITARIANČIAS HITLERIZMUI

CAIRO, Aigiptas, Sausio tų naują ministerių kabinu- 
rr^*“ 1 x. v« • • I i \t i i • i L* -1 jl^/jKoMį

BERLYNAS. — Vokie
tijos Įstatymų Akademija 
išdirbo sumanymą naujo, 
politinių perskyrų (divorsu) 
įstatymo. Nors vyras pui
kiausiai asmeniškai sugy- 

j su moteria, bet jeigu 
j vienas ar kitas arba abudu 
nepritaria Hitlerio fašiz
mui, tai pagal valdžios pro
kuroro reikalavimą, teis-
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lygias teises su vokiečiais). savo_ kraštui nepnklauso-
Sovietų užsienių reikalų 

komisaras M. Litvinov stip
riau negu kas kitas pareiš-

Italai Atmetę Ethiopus Keturios Valstybės su
240 Mylią Atgal Anglija prieš Italiją

ROMA.— Oficialiai pra
nešta sausio 22 d., kad ita
lai pietiniame Ethiopijos 
fronte užėmę Noghelli mie
stą, Gaila Boranos provin
cijos sostinę, apie 240 my
lių nuo Dolo. Ethiopai pa-

GENEVA.—Anglijos už
sienių reikalų ministeris A. 
Eden sausio 22 d. paskelbė, 
jog Anglija jau turi užtikri-

tą. Nes tokio kabineto rei
kalauja Anglija. Tada jinai 
derėtųsi apie naują sąjun
gos sutartį su Aigiptu. Na- 
has atsakė, kad jis sutiktų 
sudaryt ministerių kabihetą 
vien tik iš tautininkų “tfąf- 
distų.” O tautininkai yra 
labiau linkę visiškai atsi- 
mest nuo Anglijos ir pa
skelbt Aigiptą nepriklauso
ma valstybe.

Savo siūlomoj naujoj su- 
tartyj Anglija reikalauja,

Dabar Aigiptas su savo 
karaliuku Fuadu turi savi- 

kė, kad nieku būdu negali- valdybę, bet bendrai pi i- 
ma leist naziams Danzige klauso nuo Anglijos val- 
laužyt Tautų Lygos išdirb- džios.- 
tą tam kraštui konstituciją Sausio 22 d. pasitraukė 
ir varžyt tautines mažu-, Aigipto ministerių .kabine- 
mas. tas su Tewfik Nessim Paša

Eden perspėjo Danzigo priekyj. Karaliukas Fuad, .. . __
hitlerininkų atstovus, kad Anglijos įrankis, pasišaukė kad Aigiptas glaudžiau~ka- 
negalima bus toliaus leist! ‘ • ’ ’ ” ’ 1 -J— L- ’
jiems taip šeimininkauti 
Danzige, kaip per kelis pas
kutinius mėnesius.

Sausio 22 d. pasitraukė

tas su Tewfik Nessim Paša

tautininkų vadą Nahasą, riškai bendradarbiautų; su 
kad iš visų partijų sudary- Anglija negu iki šiol. •» ■*

ETHIOPAI NUKOVĘ 
TŪKSTANČIUS ITALŲ

, . ADDIŠTbABA, Sausio 
nimą Francijos, Jugoslavs 23.— Ethiopijos vyriausybė 
i°sJi 9.lai^1J^s V Turkijos, (paneša, kad šiauriniame 
kad sios keturios salys eis a:

bėgdamiTž Noghėm,Sšukę1 i ka}Pį|[A tall|P ! dale pergalę, išrūdydami
didelius santleLs maisto. £ *»'■£ A,g£,’ ŽtaS U ’
ginklų ir amunicijos. bevykdant 1 autų Lygos, -------

Užėmimas to 240 mylių EthiobHo?
ruožto esąs italams svarbus, Jeigu Italija užpultų bent 
ypač tuom, kad jie dabar vįeną keturių susitarusių 
galėsią užkirst ethiopams su Anglija šalių, tai pati 

Y“ ginklų įvežimą iš Anglijos Anglija ir trys kitos sutar- 
kolonijos Kenyos. Bet-tyj dalyvaujančios šalys iš- 

1 ethiopai vis dar galės įsiga- vien stotų į karą prieš Ita- 
....... Tu//ąv//esuval^ be^į Per francūzų liją.

aivKas lanai saitas Iiežuviu JQs tarnaujate kaip tik valdomą Jibuti ir per Ang- 
Knm ėia indniini I toms spėkoms, kurios tą patį hjOS Sudaną. Kam čia judošmi- I OxJ. / . .. ; L.. | Pm/loclnni- nim cnncdn 90

Japonai Grūmoja Chinų 
Tariamai ‘Savivaldybei’

Philadelphia, Pa..

Artinasi teismas prieš 39

kurio pirmininkas judošiais va-| 
dina mus, kad mes siūlome su
daryti platų bendrą komitetą 
greitesniam Stilsono išlaisvini
mui, tai mes patariame jam 
pinigų neduoti ir laukti, kol jūs 
prisileisite tokį platų komitetą.

Matote, dalykas labai šaltas’ 
ir rimtas.
mų ir desperatiškų šauksmų?) 
Visai nereikalingi. Jūs neturi
te pasiteisinimo, neturite atsa
kymo. štai kode! iš jūsų bur
nų plaukia burnojimas ir des
peratiškas kliksmas.

drausmes prieš Italijos karą | New York, Sausio 23.—Iš 
| ryto šaltis čia pasiekė 2 
laipsniu žemiau zero. Suša- 
]o 3 žmonės.

Stilsoną suėmė ir laiko kalėj i-Į Pradedant nuo sausio 20 
me. Tuo savo palaidu liežuviu d. italai kasdien ethiopus 

| jūs verste verčiate kitus nety- nuviję po 30 mylių atgal.
lėti. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ *

Kur tas veda?
nauda? Ką jūs manote atsiek
ti tomis provokacijomis?

4 Addis Ababa.— Ethiopų 
Kam iš to pietini0 fronto komandie- 

. rius Dėstą Demtu, sausio 22 
Ar d., žiniomis, perkelia savo

New York, — Labdarybių 
Taryba sausio 21 d. paskel
bė, jog Didžiajame New 
Yorke yra 890,000 bedarbių 
jaunuolių tarp 16 ir 25 me
tų amžiaus.

sunku buvo jo armijom 
gauti maisto ir del to 
buvo bepradedančios 

todėl, kad toliau į pietus I krikti.

Taip pat mes manome, kad tai Vis parodo jūsų troškimą štabą toliau į šiaur-ryčius 
Strazdas elgiasi tikrai krimi- vienybės “nacionale ir tarptau- nuo Noghelli, svarbiausia 
nališkai, kuomet jisai savo laiš- tine plotme?” 1 .

jos
• v 
1S-

S H ANGHAI. — Japoni
jos armijos komandieriai 
sausio 21 d. paliepė. Sung 
Chehyuanui, p i r m i ninkui 
Hopei-Chaharo P o 1 i t i nes 
Tarybos, šiaurinėj Chinijoj, 
kad bėgyje dviejų savaičių 
padarytų visas japonų rei
kalaujamas permainas. O 
jeigu ne, tai Japonijos armi
ja pati “sutvarkysianti” da
lykus toj vadinamoj “savi- 
valdiškoj” chinų srity j.

Tokią “savivaldybę,” at- 
_____,, _____  __ ____ skirą nuo Chinijos, pradi- 
pasiekė 55 laipsnius žemiau' niai sudarė pati Japonija, 
zero; Elkharte, Indianoj, 14 Bet jos paskirti valdovai 
laipsnių žemiau zero. nepaspėja ar nenori aklai 

Del šalčių vidurvakarinė- šokti per Japonijos virvutę, 
se valstijose užsidarė dau
gelis mokyklų. Nemažai 
yra ir tokių mokyklų, iš ku
rių per gilius sniegus nega
li mokiniai ir mokytojai pa
reit namo; todėl yra pri
versti laikinai apsigyvent 
mokyklose.

Smarkūs Šalčiai
International Falls, Min- 

nesotoi, sausio 23 d. šaltis

LABAI SVARBIOS PRA 
KALBOS

Kalbės A. Bimba ir L. Pru- 
seika; Dainuos Du Chorai

Philadelphijoj, nedelioj, 
sausio 26 d., įvyksta nepa
prastai svarbios prakalbos 
Lietuvių Tautiškoj svetai
nėj, 928 E. Moyamensing 
Avė. Pradžia 2:30 vai. dįę- 
ną.

Kalbės “Laisvės’ redak
torius A. Bimba ir “Nau
josios Gadynės” redakto
rius L. Pruseika. Prakalbas 
rengia ALDLD ir LDD 
(opozicijos) kuopos. Kalbė- * 
tojai pamatiniai nušvies 
darbo žmonių bendro fron
to klausimą ir aiškins reika
lą susivienyti LDD su AL-Bet jeigu Hopei-Chaharo \

“savivaldybėj” būtų padary-' DLD; taipgi kalbės apie 
ta tokios permainos, kokių ’ Lietuvos darbininkų padėtį, 
dabar reikalauja Japonijos j Dainuos Lyros ir Liau- 
generolai, tai ta sritis virstų dies Chorai.
antruoju Manchukuo, kur 
Janonį ja jau visai sauvališ- 
kai viešpatautų.

Įžanga visiem veltui. -
Kviečia Bendro Rengimo

Komisija.



i Puslapis Antras.

O Gal ne Klaida?

Tai taip elgiasi Smetonos 
fašistinė valdžia su savo 
pavaldiniais. Visus, kurie ' draugai, išstodami prieš fa- 
tik reikalauja geresnio gy-, šistinę valdžią, už liaudies 
venimo, žmoniškesnių dar-1 būvio pagerinimą, tankiai
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į Hearstas Perdaug Paaukoja
■ Komunistams

Amerikinės fašistinės p r o p a g andos 
galva ponas Hearst labai susimylėjo ant 
komunistų. Savo laikraščiuose sausio 22 
d. laidoje visą editorialinį puslapį pa
švenčia savo eksplozijoms prieš komuniz
mą. Jis bando išgąsdinti tamsius žmo
nes ir sukurstyti juos prieš komunistus. 
Savo pasiutime ant komunistų, jis su- 
rahda jų daug ir ten, kur jų labai mažai 
tėra. Pavyzdžiui, Hearstas sako, kad 
protestoniška Federalė Kristaus Bažny
čių Taryba Amerikoje esanti faktinai 
komunistams tarnaujanti organizacija, 

j nes ji dalyvauja prieškariniam judėjime, 
i Sako, kad šita organizacija atstovauja 
net dvidešimt milionų (20,000,000) žmo- 
nių!

Būtų labai puikui, jeigu tas būtų tiesa, 
t. y., jeigu tie 20 milionų pritartų komu
nistams. Mūsų nelaimė, kad mes dar ne
pajėgėme pasiekti tiek daug žmonių 
Amerikoje ir įtikinti juos, kad komuniz
mas yra jų viltis ir išganymas. Jeigu 
tiek pasekėjų Amerikos komunizmas tu
rėtų, tai tam pačiam Hearstui būtų pu
sėtinai nuobodu Amerikoje gyventi.

ras’ ėmė reikalauti, kad i Butkaus gelbė
jimo komitetą būtų priimti komunistų 
partijos atstovai.” Tai kitas tikslus iš
kraipymas faktų. Centro Biuro pareiš
kime panašaus reikalavimo nėra. Ten 
siūloma, kad į “Stilsono Gelbėjimo Ko
mitetą būtų pakviesti atstovai nuo ko
munistų, socialistų ir nuo bile kurios ki
tos srovės, kuri sutiks prisidėti prie to 
bendro fronto.” Vadinasi, siūloma, kad 
susidarytų platus bendro fronto komite
tas, kuriame atstovus turėtų visos srovės, 
kurios sudaro bendrą frontą. Gi Grigai
tis paslepia šitą faktą ir sako, kad Cent
ro Biuras reikalauja priimti “komunistų 
partijos atstovus.”

Mes vėl atkreipiame dėmesį LSS Cen- 
tralinės Kuopos, kurioj, berods, priklau
so ir pats Grigaitis, ir kuri savo pareiški
me reikalavo sulaikyti laikraščiuose ne
pamatuotas vieni kitų atakas. Ką tos 
kuopos draugai dabar pasakysite apie 
šitą “Naujienų” begėdišką iškraipymą, 
ir paslėpimą faktų?

Vėl Nauji Areštai 
Lietuvos Valstiečių

Penktad., Sausio 24, 1936 .

Kodėl Taip Begėdiškai Elgiasi 
Grigaitis'!

“Laisvės” skaitytojai matė A.J.V.K.P. 
Lietuvių Centro Biuro pareiškimą, tilpu- 

J&į sausio 18 d., Stilsono išlaisvinimo rei- 
i/yKalu. Ten aiškiai pasakyta, kad kairioji- 
/komunistinė srovė visais moraliais bū- 
y dais remia ir rems kovą už jo paliuosa- 
I vimą. O kad remia, tai netenka abejoti, 
■ nes mūsų kalbėtojai kalba bendruose ma

siniuose mitinguose, mūsų organizacijos 
priima rezoliucijas už jo paliuosavimą.

Bet tuo pačiu sykiu Centro Biuras sa
ko: kadangi čia yra bendras frontas, tai 

F ir komitetas tam tikslui turi susidėti iš 
visų srovių, kurios tam bendram fronte 

! veikia. Ar teisingas šis reikalavimas? 
Kas gali sakyti, kad toks reikalavimas 

j yra neteisingas? Kas gali tokiam rei- 
. skalavimui priešintis? Atrodo, kad joks’ 

sąžiniškas žmogus negali tam priešintis. 
Jeigu jie būtų sąžiniški, tai tam nesiprie- 

, šintų ir tie žmonės, kurie kontroliuoja 
| dabartinį komitetą. Tas'aišku, kaip die- 
į na.

Taigi, Centro Biuras sako, negalima 
pasitikėti, kad tas Jankausko komitetas, 
kuris neprisileidžia visuomenės atstovų, 

, teisingai išleis surinktus pinigus. Biu
ras pataria neduoti pinigų jam, kol jis 
'.neprisileis kitų srovių atstovų. Tegul 
susidaro platus bendro fronto komitetas, 
tegul tas komitetas, ištyręs visą padėtį, 

. padaro atsišaukimą į visuomenę aukų ir 
mes, kairiosios srovės žmonės, nuošir

džiausiai aukosime ir rinksime aukas 
tį tam tikslui.
| Kodėl Scottsboro jaunuolių gynimui 
susidarė platus bendro fronto komitetas? 
.Kodėl Herndono gynimui yra susidaręs

1 platus komitetas? O kodėl Jankauskas 
ir dar pora jų draugų taip bijo panašiai 

ii pasielgti su Stilsono gelbėjimo reikalu?
Lai atsako į tuos klausimus tie, kurie 

bando Centro Biurą kritikuoti už perser- 
i gėjimą visuomenės.

Bet kaip elgiasi “Naujienų” redakto- 
i rius Grigaitis? Sausio 20 d. laidoje jis 

rašo': “Bet bimbinis ‘centro biuras’ ėmė 
reikalauti, kad tam tikslui surenkamos 
aukos būtų pavestos ‘tarptautinio gyni- 

inuf (International Defense, komunistų 
valdoma organizacija) kontrolėm”

Tai tikrai begėdiškas melas. Tokio rei- 
įkalavimo Centro Biuras niekam nestatė. 
įLai Grigaitis įrodo, arba pasiliks visuo- 
^tnenės akyse didžiausiu melagiumi.

Vėl Grigaitis sako: “Toliau ‘centro biu-

Popiežius ir Karas
Neginčijami faktai kalba už tai, kad 

protestonų bažnyčioj daug daugiau prieš
karinio judėjimo, negu katalikų. Pav., 
paskutiniam kongrese prieš karą ir fa
šizmą dalyvavo eilė protestonų bažny
čios vadų ir atstovų. O iš katalikų baž
nyčios vadų vargiai buvo koks vienas.

Kodėl taip yra?
Todėl, kad katalikų bažnyčia yra griež

tai disciplinuota, visai nedemokratiška 
tarptautinė organizacija. Ką pasakė 
Popiežius Pijus XI, tą pilnai turi vykdyti 
gyveniman visi kunigai, visos katalikų 
bažnyčios. Arba jeigu kuris kunigas iš
drįstų pasipriešinti kardinolui arba vys
kupui, jis tuojaus netektų lengvos duo
nos. Pav., Massachusetts valstijos kar
dinolas O’Connell turi daug kapitalo įdė
jęs į audimo pramonę. Toj pramonėj 
daug dirba vaikų. Jis griežtai priešinas 
vaikų darbo panaikinimui, nes tai būtų 
smūgis kardinolo pelnams. Ir štai, kad 
apsaugojus tuos pelnus, visoms kardino
lo O’Connell apiekoje bažnyčioms prisa
kyta kovoti prieš panaikinimą vaikų dar
bo. Kitas kunigas gal baisiai tam nepri
taria, bet ką jis darys, jeigu n,ori duoną 
valgyti, darbą palaikyti? Jo likimas yra 
kardinolo rankose.

Grįžkime prie popiežiaus. Pijus XI 
nėra pasmerkęs Mussolinio karo prieš 
nekaltą Ethiopiją. Priešingai, jis simpa
tizuoja Italijai šioje baisioje žmonių 
skerdynėje. Todėl visi katalikų bažny
čios šulai turi taip pat elgtis. Tai di
džiausia pasaulinė tragedija.

Labai keista, kad Chicagos “Draugas” 
bando pateisinti šią popiežiaus poziciją. 
Sausio 21 d. editoriale skaitome tokį pa
sakymą: “Vienintelis nuoširdus taikos 
apaštalas yra Šv. Tėvas Popiežius. Pijus 
XI yra aiškiai pasmerkęs karą, nors ne
įvardino italų Ethiopijos karą.” Tai ką 
reiškia toks pasmerkimas, jeigu neįvar
dino karo kaltininko, plėšiko Mussolinio?

Antra, nesąmonė sakyti, kad visi pa
saulyje žmonės, kurie šiandien kovoja už 
taiką, yra veidmainiai, nenuoširdūs, o 
tik popiežius vienas yra “nuoširdus tai
kos apaštalas.” Yra daug žmonių, ku
rie nebijo karo kaltininkus įvardinti ir 
prieš juos kovoti, ko nedrįsta, pasak pa
ties “Draugo,” padaryti Pijus XI. Tai 
kas nuoširdesni “taikos apaštalai?”

Tam pačiam “Draugo” redaktoriui ne
rūpi teisybė, bet išsisukinėjimas. Jis ir
gi bijo įvardinti kaltininką. Jeigu jis ne
bijotų, tai kritikuotų popiežių už jo pa
taikavimą Mussoliniui ir reikalautų, kad 
Pijus XI atvirai pasisakytų prieš žudy
mą nekaltų Ethiopijos žmonių.

Smetonos Teroras Siaučia 
Visu Smarkumu. Suteiki
me Priešfašistiniam Kali

niam Paramos
Jau daugeliui iš mūsų yra 

žinoma, kad praeitos vasa
ros pabaigoj Lietuvos vals
tiečiai išstojo prieš Smeto
nos kruvinąjį fašizmą. Ke
liose vietose net su ginklu 
rankose stojo kovon. Buvo 
kruvinų susikirtimų su vald
žios ginkluotomis spėkomis. 
Keliatas valstiečių tuose su
sikirtimuose žuvo.

Tuos prieš Smetonos fa
šistinę valdžią išstojimus 
privertė neapsakomai dide
lis valstiečių išnaudojimas. 
Didelė didžiuma valstiečių 
yra labai daug prisiskolinę 
pinigų iš bankų, kuriems

lite, tai gaukite kitus drau
gus, kurie jas pardavinėtų. 
Teisybė, mes šį kart netu
rėjome jų užtektinai ir ne 
visur jų pasiuntėme. Bet 
kur tu štampų ir nesate ga
vę, o aukų parinkti vis tik 
galima, tik reikia noro ir 
kiek padirbėti. Lietuvos

šypsenos

bo sąlygų ir didesnio kąsnio pastato net savo gyvybę pa-j jaunas gydytojas ligon- 
duonos, tuos visus areštuo-i vojun.
ja ir nuteisia ilgiems me
tams sunkiųjų darbų kalė
jimo. Smetona, tais valstie
čių ir kitų darbo žmonių 
areštais ir kankinimais, ma
no sulaikyti jų kovas prieš 
jo valdžią ir palaikyti savo1 . . ., u 
viešpatavimą ant toliaus.' Plrklte. order ,17
Bet jis apsiriks. Valstiečių 
pradėtas judėjimas už pa
gerinimą savo gyvenimo 
plėsis toliaus, jis apims vis 
platesnius sluogsnius var
gingųjų valstiečių ir miestų 
biednuomenės. Ir, gal, ne

reikia mokėti dideli nuošim- i reikės ilgai laukti, kai kie
čiai. Valdžia apkrovus juos ! tuyos didžiuma darbo žmo- 
visokiais mokesčiais: net už įsudarys . tokią galingą 
gyvulius, kuriu o s veda spėką pasipriešinimui, . ku- 
miestan del pardavimo, turi r\os Smetonos valdžia jokiu

Mumi kol kas to'puįyje saR0 senam gydyto- 
nereikalinga, tai nors savo 
centais tuos kovotojus pa
remkime.

Liet. Draugų Kom., 
Sekr. J. Weiss.

P. S. Pinigus siunčiant, iš-

draugės S. Sasnos' vardu ir 
pasiųskite sekretoriui šiuo 
antrašu; J. Weiss, 857— 
55th St., Brooklyn, N., Y. Į

jui: “Bijausi padaręs klaidą 
išrašydamas šiandien vieną 
mirimo paliudijimą.”

Senis daktaras: “O kas 
atsitiko?”

Jaunasis daktaras: “Ne
mąstydamas, ką darau, aš 
pasirašiau savo vardą toj 
liudijimo vietoj, kur reikia ...
įrašyt mirties priežastį.”

spėką pasipriešinimui, ku-

SOVIETŲ SĄJUNGOJ

mokėti mokesčius. O jeigu 
gyvulius neparduoda, tai 
valdžia pinigų negrąžina. 
Ūkės produktų kainos tiek 
žemos, kad už parduotus 
ūkininkas vargu tegali nu
sipirkti reikalingiausių rei
kmenų del namų, o jeigu 
reikalinga pirktis kokių 
ūkės įrankių iš miesto,—tie
siog nėra už ką. Tas ir pri
vertė valstiečius stoti kovon j 
už savo būvio pagerinimą.

Desėtkai valstiečių 
areštuoti. Nekurie 
nuteisti ant dviejų, 
mėnesių kalėjimam 
kurie buvo nužiūrimi
vadai, tuos, atidavė, »kariuo- 
menės teišniųiM Juos / teisė 
slaptai. Gruodžio 19 d. nu
teisti šie; Juozas Sarpalius 
iki gyvos galvos, Petras 
Sarpalius 12 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo, Juozas 
Brazaitis 9 metam sunkių-

Suvesta 155 km. ryna 
pumpavimui aliejaus tarp 
Makhach-Kala ir Grozny. 
Ryna daug palengvins alie
jaus transportaciją laivais 
ir gelžkeliais ir atsieis 
dviem trečdaliais pigiau.

buvo 
buvo

Kiti, 
kaipo
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JJ1 day.bų kalėjiman, Mikas Bnltimore įr kiti geraį pa- 
Juodisius ir Antanas Gri- sį(]arpav0) bet iš didmies- 
galevicius įkahnti po.6 me- £ių, kaip tai, Brooklyn, 
tus,< Vladas Petravičius 1 
metus, Pijus Treikauskas 6 
mėn., ir Viktoras Damijo
naitis vieno mėn., paprasto 
kalėjimo.

Dabar iš Elta (fašistų 
spaudos biuro), pranešimų 
pasirodo, kad dar 13 valstie
čių suimta. Iš Kriokalau- 
kyj areštuotų bus teisiami 
šie asmenys: Simas, Juo
zas ir Motiejus Kavaliaus
kai, Simas Brusokas, Anta
nas Stanulis, Vincas Tumo-

budu negalės nuslopinti.
Mes, Amerikos Lietuviai, 

Turime Jiem Pagelbėt
Praeityje mes Jungtinių 

Valstijų lietuviai esame ga
na daug paramos jiem su
teikę. Nuo pat fašistinės 
valdžios įsikūrimo Lietuvoj, 
mes dėjome pastangas, kadim£n., 1933 m., tai yra per 
kaip galint gelbėti nuo fa- |ju metus. Sekančius 50,000 
šizmo nukentėjusius. Kas motorų pagamino pirmais 
metais mes pasiųsdavome 10 mėnesiais 1934 m., o pas- 
po keliolika šimtų dol. 1935. kiaušius 100,000 per pastū
mėtais pasiuntėme $1,300.-1 ruosius 12 mėn. Tai reiškia, 
00, taipgi prisidėjome su, kad pereitą metą pagamin- i 
150 dol. pasiuntimui dele- ta tiek, kiek buvo pagamin- 
gatų į visuotiną lietuvių ta per veik tris metus! 
kongresą, kuris atsibuvo 
Kąune. Nors tai graži su-’ 
ma pinigų, bet toli ; gražu 
nuo to, kiek mes galėtume 
jiems pasiųsti, jeigu visi 
imtume dalyką rimtai. Tei
sybė, nekurie miestai gana 
gerai pasirodė. Montello, 
Binghamton, Ro c h e s t e r

Su 7 d. gruodžio, 1935 m., 
Molotov automobiliu fabri
kas pabūdavo j o 200,000 mo
torą. Pirmus 50,000 moto
rų pagamino iki gruodžio 

i.. 1933 m., tai yra per

Antonov, jaunas komunis
tas darbininkas, sumušė pa
saulinį rekordą, supieluoda- 
mas 357.2 kubiško metro 
medžio į dieną.

Chicago, Philadelphia, Det- • 
roit, Cleveland, Boston, pa-1 
lyginamai mažai aukų gau
ta. O tuose miestuose vei
kimas daug didesnis, lietu
vių nepalyginamai daugiaus, 
gyvena. Ateityje šie mies
tai turėtų daugiaus pasirū
pinti rėmimu Lietuvos 
priešfašistinių kalinių, nes 
juos ir vėl mažesni miestai 
pralenks.

Dabartiniu laiku yra ge-

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

Tel.: Humboldt 2—7964

Kitokia Priežastis
Į ligonbučio laukiamąjį 

kambarį svyruodamas įėjo ..." , 
vyras. Visa jo galva buvo ..... 
apmoturta ir aptvarstyta. - 1

Pirm pradedant jį apžiū
rinėti, gydytojas, tarp kitų 
klausimų, paklausė: “Ar jūs 
vedęs?”

“Ne,” atsakė vyras. “Ma- -J- 
ne tik automobilius perva- ** 
žiavo.”

Surinko Juodvarnis.

Japanija Budavos Dar 
Daugiau Tvirtumų

Japonijos imperialistai ren
giasi daug tvirtumų budavoti 
ant pakraščių linkui Ramiojo 

i vandenyno, taipgi ant man
datinių salų. .Sulyg Washing- 
■ tono ir Londono karo laivynų 
sutarčių buvo uždrausta Japo
nijai ten budavoti tvirtumas, 
bet dabar ji'pasitraukė iš lai- • 
vynų reikalų konferencijos ir 
pasiliko sau pilniausią laisvę 
daryti tą, ką tik nori, kiek tik 
jos finansai leis.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Sovietų Ūkio Pasisekimai
Drg. J. A. Jakovlev, darydamas pra

nešimą Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto posėdyje, 29 d. 
gruodžio, suteikė davinių apie žemės ūkį.

Sovietų Sąjungoje yra jau 250,000 ko
lektyviai žemės ūkiai, kurie apjungė virš 
18,000,000 buvusių atskirų valstiečių. Šie 
ūkiai turi 400,000,000 hektarų žemės.

Toliau d. Jakovlev nurodė, kad pirm 
revoliucijos Rusijoje buvo virš 12 mili- 
onų arklių, o dabar sovietiniai ir kolek
tyviai žemės ūkiai turi 400,000 traktorių, 
kiekvienas po 15 arklių jėgos ir 55,000 
trokų. Vien 1936 metais bus pagaminta 
29,000 galingų “Stalinec” tipo traktorių 
ant dangčių; 50,000 traktorių ant ratų ir 
17,000 traktorių “Universal” tipo.
Dabar Sovietų Sąjunga vis didesnius

, pūslikės už kelių dienu ap- , 
' džiūva ir nyksta. Vietomis pa
silieka mažyčių įdubimų, ypač 
jei pūslikės įjaudintos, nudra
skytos.

Jūsų vaikui tie raudoni nie- • 
žinti pučkeliai veikiausia yra 
savo rūšies odos įdegimas, ek- ■ -

PUČKAI IR NIEŽTI
Drauge gydytojau, meldžiu 

ir man duoti patarimą. Aš 
esu “Laisvės” skaitytojas ir 
randu daug jūsų patarimų.

Mano vaikas gavo tokių 
pučkų ant kūno, ir labai juos 
niežti. Toki mažyčiai, 
nudrasko, tai būna 
ni ir niekad nenugyja. 
nes sako, kad “čiken 
Aš nenoriu eit pas gydytoją,

sa, Vladas Kuncas, Juozas ra proga aukų rinkimui.
, Pranas Pečkys, Organizacijos 

Albinas Bužys,, Zigmas Žu- daug įvairių 
brys, Silvestras Petruškevi- masinių mitingų bei šiap 
čius, Juozas Tamašauskas, kokių nors pramogų. Tuo-' kad nepridėtų kortos prie du- 
Vincas Vaitkėnas, Vladas 
Jokubėnas, Juozas Zenkevi
čius, Tomo sūnus, Juozas 
Zenkevičius, Jono sūnus, 
Stasys Zubrys, Vincas Ja
navičius, Julius Dobkevi
čius ir Pijus Petruškevi
čius. Visiems gręsia ilgų 
metų kalėjimas.

Bukleris, s u r e n gi a 
parengimų,

se parengimuose reikalin- rų. 
ga išnaudoti progą ir pa
rinkti aukų del Lietuvos

Kaip
raudo-;žema. Gal kartais ir nuo neti- 

žmo-1 kusio maisto, dėl stokos vita-
paks”.

Tariu širdingai ačiū.
ATSAKYMAS

Sulyg Jūsų, Drauge, apra-
priešfašistinių kalinių.1 gymu> nemanau, kad tai būtų 
Draugai, kurie aplaikėte; vejarauplės, anot Jūsų,chicken 
nuo Lietuvos Draugų Komi-1 pOx. Vejarauplės yra apkre- 
teto stampukes, nelaikykite ’ čiama vaikų liga: esti karščio, 
jas pas save, bet stenkitės atsiranda pūslikių visur ant 
platinti. Jeigu patys nega- kūno; jos kiek paniežti. Tos

žemės plotus apdirba, geriau ją įdirba, 
daugiau ji duoda vaisių. Čia pat iškelta 
obalsis, kad už 3 ar 4 metų Sovietų Są
jungoje privalo būti pagaminama net 
8,000,000,000 (aštuoni bilionai) pūdų 
grūdų.

Kada kapitalo šalyse bedarbiai vargs
ta, skursta ir badauja, tai kapitalistinės 
valdžios rūpinas, kaip mažiau pagaminus 
grūdų, kad palaikius augštas kainas. 
Tuom pat laiku Sovietų Sąjungoje, kur 
yra darbo žmonių demokratija, jų laisvė, 
jų valdžia, tai su kiekvienu metu visko 
daugiau pagamina ir rūpinasį, kaip dar 
daugiau pagaminti, kad gyvenimas būtų

geresnis, pilnesnis, malonesnis.
Tame pat posėdyje d. S. Ignat darė pa

lyginimą, kaip toli nužengė Sovietų šalis 
elektros jėgos gaminime. Jis sakė, kad 
į 15 metų Sovietų Sąjunga veik tris kar
tus pralenkė elektros gaminimo planą. 
Ir padavė sekamą palyginimą:

1921 metais visoje Sovietų Sąjungoje 
buvo pagaminta 520,000,000 kilovatai-va- 
ląndos elektros jėgos, o 1935 metais jau 

pagamino 25,900,000,000 kilovatus (dvi
dešimt penkis bilionus, devynis šimtus 
.milionų kilovatų-valandų), kas yra veik 
50 kartų tiek, kaip 1921 metais. 1936 
metais bus siekiama pagamint 32 bilio
nus kilovatų-valandų jėgos.

minų. O gali būti ir dėl ko- .. 
kio netinkamo vaikui maisto. 
Mat, kai kam šioks ar toks ... 
valgymas vat netinka ir gana; 
veikia, lyg koks nuodas, nors . 
kitiems visai esti geras ir ti
kęs maistas, čia gydytojas ten 
pat ant vietos galėtų patyri
nėti ir tikriau išspręsti.

Bendrai imant, galima būtų 
patarti, kad duotumėt vaikui 
vaisių ir daržovių ir jų sun- ” 
kos. Duokite keletą kartų 
kas diena. Duokite ir džio- 
vintų vaisių, taipgi ir iš dėžu-

■ čių, konservuotų, pirktinių.
Į Pienę, pieniškų, kiaušinių, jū- 
| ros žuvų, truputį šviežios mė- . 
sos, čielo grūdo duonos, natu- 

i ralesnių saldžių daiktų : rudo- 
I jo cukraus, nesieruoto siropo, 
medaus.

. Gaukite vaistinėje:
Phenolis liquefacti 1 dram, 
zinci oxidi 1 ounce, 
aquae calcis 6 ounces.
Suplakite ir vilgykite nie- 

žinčius pučkelius, kada labiau 
Urna niežėti. Būtų gerai duo
ti ir iodo, žuvų aliejaus, džio 
vintų mielių.
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laivyno bazes, ji nori dau- 
karo laivų, bet mažesnio 
gi Amerikos imperialis- 
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Kokia Bus Programa Lenino 
Mirties Paminėjime

Francijos Imperialistai 
Derasi Su Vokietija

at- 
ta-

į bankrūtą 
jo minis-

Vokietijos Naziai Džiau
giasi Japonų Žygiais

Italų Fašistų 
Propaganda

trole ant tos prieplaukos.
Taigi, šie ethiopų reikala

vimai yra teisingi ir šalies ne- 
prigulmybei būtinai reikalin
gi.

Rusijos caras 
s 1917 metais 
sušaudytas

Japonijos ir Manchukuo ka
reiviai ir vėl buvo įsiveržę į 
Mongolijos Liaudies Respubli
ką, bet jiems nepavyko. Po 
apsišaudymo 7 Manchukuo 
kareiviai buvo suimti į nelais
vę.

Mongolijos Liaudies Respu
bliką įteikė Manchukuo val
džiai griežtą reikalavimą, kad 
tolimesnės provokacijos būtų 
sulaikytos, nes jeigu manchu- 
kiečiai ir toliau sauvaliaus, tai 
bus blogai.

Krinka Imperialistų 
Londono Konferenc.

im-
So-
ga-

1 Vilnius.—šv. Jurgio ir. Vilniaus gatvių kerčioje pastatė šio
mis dienomis pirmąjį Vilniuje elektros laikrodį.

Italijos fašistai pasigarsino 
Ethiopijoje mėtydami bombas 
ant ligoninių, žudydami su
žeistus ir daktarus. Dabar iš 
Addis Ababa praneša, kad ei
lę kaimų italai bombardavo 
po 350 svarų bombomis, o 
Ogaden provincijoje, Dietų 
fronte, metė galasų ir sOmali- 
landiečių kalbose lapelius šau
kiant gyventojus sukilti prieš 
ethiopus kareivius.

eina. Iki

Johnson Co. ponai samdo •- 
šnipus ir nepaiso jų praeities, 
bet žiūri bile tik tie šnipai at- •• 
lieka purvinus darbus, čia viens 
toks šnipas, vardu Staples, atga- ... 
bentas iš Roxbury, buvo į teismą 
patrauktas. Jis buvo petnyčioj, 
Jan., 10, suareštuotas del to, 
kad važiavo iš linijos ant Ple
asant St., kurio dalis yra, *• 
“One Way Street.” Tada Stap- 
lesas neturėjo su savim lais- ; 
nių. Jis buvo paleistas su tuo 
supratimu, kad jis atneštų sa- 3 
vo laisnius į Registry Depart-;; 
mentą. Jis (Staples) pirma- . 
dienį tą padarė, bet žulikiš- < 
kai: atsinešė kito vyro lais- ,, 
nius, tai tada jį sugavo meluo- 
jaut ir jo laisniai buvo atimti. ( 
Be to, dar už kitą prasikalti
mą jis ,buvo areštuotas ir bus 
sugrąžintas į Cambridgių.

Nuolatinis Vokietijos fašis
tų ir Japonijos imperialistų 
prisirengimas užpulti Sovietų 
šalį daug apsunkina socializ
mo budavojimą. Sovietų Są
junga labiausiai trokšdama 
taikos, bet yra priversta daug 
pinigų išleisti apsigynimo rei
kalams, nes kada . karas pra
sidės, tai bus jau vėlu.

dar ne viskas.
Programa susidės iš dainų 

ir vaidinimu. Rusu ir lietuvių 
darbininku chorai išpildys mu- 
zikale dali programos, o Unity 
Players iš New Haveno. su
los prieškarini veikalą “War 
Drums,” ir duos kitų pamar- 
ginimų. Waterburio lietu
viams jau yra žinomi Unity 
Players, nes jie čion lošė vie
ną kartą veikalą po' vardui

Praeitos pėtnyčios “Laisvėj” 
utilpo pranešimas, kad Lenino 

mirties paminėjime kalbės 
. garsi ir nenuilstanti kovotoja 

už darbininkų reikalus, kal
bėtoja Motina Bloor. Bet tai

Delei Didelio Pirmo 
Pūgos, Lenino Mirties 

mas Neįvyko
Komunistų Partijos 

su broliškom kitom darbinin
kiškom organizacijom, rengėsi 
prie Lenino mirties minėjimo 
labai rūpestingai. Sukvietė ge
riausias spėkas iš dailės my
lėtojų programai pildyti. Bet 
sekmadienį, per visą dieną ir 
naktį tęsėsi tokia 
ga, kad bent kiek 
venančiam nebuvo 
eiti į paminėjimą, 
priežasties, atsilankė tik arti 

Į gyvenanti darbininkai, apie 
_ Nutarta Lenino mirties 
paminėjimą atidėti. Bet sykiu 
buvo padaryta pradžia maši
nomis važiuoti į Bostone ren
giamą paminėjimą Lenino, Johnsonas tokiem moka $100 
mirties, kuris atsibus sekma-, ir daugiau į savaitę, kad eitų 
dienį 26 d. sausio, 1936, Sym- skobų jieškoti. Nežiūri jis apie

Pradžia jo teisingumą, o darbininkam 
pakelt algų nenori, spardosi.

Streikieriai, dažinoję apie 
1 šit.!’ Staples© atsitikima, sako, 
kad gerai tokiem. Kad vi
sus juos į džėlą padėtų, tai ta
da Johnsonas neturėtų sargų

■ skobus saugoti.
Unijos Narys

Japonijos imperialistai gro
bia Chiniją. Jų generolai Doi- 
hara ir Tada įteikė šiaurinėje 
Chinijoje reikalavimą, kad 
chinų kareiviai nebūtų lavina
mi prieš-japoniškoje dvasioje. 
Japonijos imperialistai 
provincijas paverčia į savo 
lonijas.

Lenkijos .fašistai smaugia 
tautų mažumas—ukrainiečius, 
rusus, lietuvius, cechus ir ypa
tingai žydus. Nesenai lenkai 
fašistai nuteisė grupę ukrai
niečių, kurte kovojo už savo 
tautinius reikalus.

Lenkijos fašistai kartu pas
kelbė svietui, kad nėra jokios 
abejonės, kad tie ukrainiečiai 
buvo Lietuvos apmok ami 
agentai, kad buk visas ukrai
niečių ir kitų tautines grupes, 
kurios kovoja prieš pavergi
mą, riebiai apmoka Lietuvos 
valdžia.

Rodosi, kad žioplesnio ap
kaltinimo ir būti negali. Lie
tuva maža šalis, neturtinga. 
Lenkijoje yra apie 7,000,000 
tautinių mažumu žmonių, jų di- 

I delis nepasitenkinimas Lenkijos 
; ponų unija, ir to nepasitenkini
mo kaltę ponai suverčia ant 
Lietuvos pinigų.

sirinkime, tuojaus užsiregis
truoki! pas J. Grybą. Kelionė 
į abi pusi bus tik 50c.
100 Kopijų Nedėlinio Worke- 

rio Išplatinta Norwoode

Nedėlinis Workeris, “Sun
day Worker” turi pasisekimo; 
100 kopijų Norwoode buvo la
bai mkžai. Daugelis norinčių 
gauti negavo. -

Ateityj bus traukiama dau
ginus ir galės gauti visi.

trijų-keturių savaičių po, jų 
įvykimo. Dienraščiui toki da
lykai netinka, nes jie jį pul- 
do. Prašome tokius dalykus 
rašyti tuojau po jų įvykimo. 
Rašykite trumpai, draugai.

Vokietijos fašistai džiaugia
si, kad Japonijos imperialistai 
pasitraukė iš Lodono karo lai
vynų konferencijos. Fašistai 
supranta, kad tas dar daugiau 
padidins lenktyniavimą karo 
laivų budavojime ir priartins 
karą.

Vokietijos fašistai mano, 
kad naujas karas, tai bus 
jiems didelis laimėjimas, ku
rio metu jie tikisi atgauti savo 
pirmesnes kolonijas ir naujus 
pasaulio kampus pavergti.

“Waiting for Lefty.” Tai vei
kalas, perstatantis taksių 
“draiverių” streiką. Buvo la
bai įdomus veikalas.' Tačiaus 
“War Drums” dar įdomesnis. 
O kas tie Unity Players? Tai 
John Reed Kliubo nariai, ko-' 
legijos studentai, pritarianti 
darbininkų revoliuciniam " ju
dėjimui.

Nepamirškit dienos ir vie
tos —nedėldienį, sausio 26, 
Rusų Svetainėj, 184 Cherry 
St., aštuntą valandą vakare.

Spaudos Komisija.

buvo 
kovo 

o "• sušaudytas net 
pos, 1918 metais, 
po nuvertimo dai 
gyveno. Sušaudė 
da susekė, kad Ekaterinburge 

i (dabar tas miestas vadinasi 
Sverdlovsk) buvo padarytas 
suokalbis carą paliuosuoti ir 

■ miestas baltųjų ir čechoslova- 
. kų jau buvo apsuptas iš tri
jų pusių.

Lietuvoj.—Kaip rašo “L. ūkininkui”, Gižų kunigas iškeikė pir
meiviškus Vilniaus laikraščius, nepamiršęs amerikinės “Laisvės”. 
Mat, tie laikraščiai esą bedieviški ir juos augštesnėji dvasiškija 
araudžia skaityti. Kas juos skaitysiąs, tas išrišimo iš nuodėmių 
negausiąs. Tokių ponpalaikių zaunos mums nebaisios.

Parė Draugo Guobos 
Pasitikimui

A.L.D.L.D. 9 kp. rengia pa- 
rę su gražia programa, kurioj 
d. Guoba darys pranešimą 
apie Kanados lietuvių darbinin
kų veikimą ir kovas prieš Ka
nados išnaudotojus. Pare at
sibus: 31 d. sausio, 1936, Lie
tuvių Svetainėje, 7-tą valandą 
vakare. Tikietaš į parę tik 25 
centai.

Rusijoj.—Toli, ant Nevos krantų, Tau ridos rūme veikia 
doji Dūma. Bet tai Dūmai nesiseka savo juodąja dvasia užkrės
ti visos Rusijos. Pačioje Dūmoje yra arti dviejų dešimčių so- 
cial-demokratų, kurie yra tikru rąstu valdžios akyse. Užtat val
džia juos is persekioja.

Štai, kas pasirodo: social-demokratų kalbas, viešai pasakytas 
Dūmoj, uždraudžia spausdinti laikraščiams. Nesenai socialistų 
atstovų neįsileido kariška komisija. Mat, neištikimi. Bet frak
cija nesiliauja veikusi ne tik Dūmoj, bet ir už Durnos sienų. 
Atstovai rašo laikraščiuose, tiesiai susineša su darbininkais, ren
ka aukas nukentėjusiems nuo carizmo persekiojimo. Užtat vi
sos Rusijos darbininkai Siunčia tūkstančius pasveikinimų frakci
jai.

Iš “Laisves” num. 7-to, už sausio 24 d., 1913
Konstantinopolis.—Paskuti n iausios telegramos praneša, 

Turkijos ministerių taryba nusileidžia. Turkų ministerial ir 
karvedžiai mato, kad toliau kariauti negalės. Londone vėl 
sinaujina taikos konferencija, kuri buvo iširus. Pamatu del 
rimosi bus, jog Adrianopolis pereina į Bulgarijos rankas.

Gerb. “L.” Redakcija!
Prašau paaiškinti, ar 

jos caras tuojaus buvo sušau- 
nuverstas, ar

Ethiopijos imperatorius Hai
le Selassie pasikalbėjime su 
vokiečių korespondentu pa
reiškė :

“Šiaurių fronte mums seka
si. Mūsų strateginė padėtis 
pagerėjo. Greitai prasidės lie
tai, o tai bus geriausi mūsų 
karo įrankiai. Mūsų kareiviai 
atėmė nuo italų Tembien pro
vinciją ir dabar mes veršimės 
į Gheraltą.

“Kas liečia pietų frontą, tai 
mūšiai prasidėję 8 d. sausio 
ties Dolo dar vis 
dabar ten ethiopai daug lai
mėjo. Mes atėmėm nuo italų 
kelis tankus, 50 kulkasvaidžių, 
daugiau 100 mulų, ir kelis 
trokus. Pirmu kartu tame 
fronte ethiopai' panaudojo 
prieš italus du tankus, kuriuos 
pirmiau mes atėmėme nuo 
italų.”

Haile Selassie sako, kad ita
lai negalės per kelis mėnesius 
įveikti ethiopus, o paskui 
sides lietai, kas ethiopams 
didelė pagelba pergalei 
įsiveržėlių fašistų armijų.

Mussolinis 
Italijos šalį, 
teriai, 
net 8 vietas 

, paskirti karo 
, jos, orlaivino reikalams bilio- 
, nūs lirų. Vien karui prieš 
, Ethiopiją paskirta 640,000,- 

000 lirų ir šeimynoms tų ku
rie kariauna prieš ethiopus 
65,000,000 lirų.

Turkijos pašonėje Italija 
ant Dodecanese salų turi daug 
karo orlaivių ir armijos. Ten 
prieplaukose yra 35 Italijos 
karo laivai. Dabar dar pri- 

i buvo du dideli ir greiti kruise- 
“ ir “Adriacori” į 

Leros salos prieplauką.

kurių tarpe Mussolinis Atsakymas: 
užima, nubalsavo ( 

laivyno,

Johnson Steel and Wire Co. 
deda visas pastangas, kad tik 
streiką sulaužyti. Pas darbi
ninkus nėra solidariškos vie
nybės. ‘Išėjo į streiką solida- 
riškai, bet kovos lauke ne
silaiko solidariškai. Tai bloga, 

i nes streikas gali būt pralai- 
į mėtas. Tie, kurie pirmam 
streiko susirinkime daugiausia 
kalbėjo, kad reikia stovėt . 
lauke iki laimėjimo, tai jau . 
daugelis j u nuėjo skebauti. Su 
tuo pasirodo, kad gali būt 
p ra laimėtas. Iš žmonių atsi
neši m o galima spręsti, kad be 
vienybės nėr nė galybės.

Keletas’ draugų sako, kad . 
vado nėra gero. Kad ir ge- , 
riausias bus vadas, jeigu ka
reiviai jo neklausys, visuomet 
karas bus pralaimėtas. Taip ir 
čia.

Vienas yra labai prastas at- 
sinešimas, tai tas, kad streikie
riai tiki streiką laimėti be ko
vos. Tai yra didelė klaida. 
Draugai, jeigu išėjot į kovos 
lauką, turit ir kovot už savo 
geresnį pragyvenimą. Turit 
save pasistatyti militantingais 
kovotojais ir ne būt kaip vė
jo blaškomi lapai, šitam strei
ko laužyme daug prisideda 

Tūli, kūmutės, kurio į stiklelį įtiki, 
visi ir su Johnsono' boseliais dau-

Ethiopija paskelbė, kad ji 
pradėtų su Italija taikos dery
bas sekamomis sąlygomsi:

1. Sulaikyti mūšius ir italai 
turi pasitraukti iš Ethiopijos.

2. Ethiopiją priimtų Tautų 
Lygos patarimus ir patarėjus, 
bet tik su ta sąlyga. ; — 
Halle Selassie turės tiesą at
mesti kiekvieną patarėją ir 
patarimą.

3. Negali būti italai 
Lygos patarėjais.

4. Ethiopiją priimtų 
Lygos ekonominį šalies 
tymą, bet neduos tame nei vie
nai tautai pirmenybės, kuri 

‘galėtų pavergti ethiopus.
5. Ethiopiją turi gauti išėji

mą į jūras su pilna savo kon-

S. Vilkui, Paterson, N. J.— 
Ačiū už pastabą, bet dabar 
atitaisinėti tą neverta, nes da
lykas jau praėjęs. Kitu kartu, 
kuomet eis panašus balsavi
mas, prašome pranešti teisin
gus kandidatų vardus.

Korespondentams:
draugai korespondentai v>o|~ — ~~~------- ~~~
tebesilaiko seno įpročio: para-■ gelį kartų pasivieši. Bet jos - 
šo apie z įvykusįus dalykus po neatjaučia, j kad tuo savo vy- 

ra ir šeimyną parduoda už 
stiklelį degtinėlės. Ištiesų, 
čia, Worcestery, yra išsiplėtu- ,, 
si baisi pijokystė, daugiausia 
tarp kūmučių* Del to jos la- ,,, 
bai prastai atsineša linkui sa- ,x, 
vo šeimynos, o boseliai apie 
tokias kaip tik ir slankioja.

4 Laukiame dovanų ir laukiame svečių iš arti ir toli, 
galime pasidžiaugt naujomis ir puikiomis dovanomis, 
puošia svetainėje lentynas. Jos bus bazare parduodamos už 
labai žemas kainas, taip, kad atsilankiusieji turės progos 
pigiai nusipirkt puikių daiktų ir tuomi paremt “Laisvę.”

Drg. Bečienė, atsilankę su savo sūnum ir duktere, iš Great 
Neck, atvežė dovanų nuo sekančių asmenų. Pinigais aukoio 
šie draugai: P. A. Bečiai—60c: O. Skridulienė—30c; Uršulė 
Baranauskienė—$1; P. Griškevičius—$1; A. Sanserienė—50c; 
O. Klimaitienė—50c; J. Laužaitienė—35c ir J. Stadulienė— 
25c. Daiktais aukojo: M. Kupčinskienė — staltiesę — vertės 
$1.75; P. A. Bečiai—elektrikinę lempą—vertės $2.45; O. Skri- 

’įulienė—dvi torielkas—vertės 30c ir A. čelkis—du kišeninius 
laikrodėlius—vertės $5.00, gramafoną—vertės $2, vaikų pia- 
nuką, vyriškų kalnieriu ir kelias knygas.

Drg. Jurgis Stasiukaitis, iš Cliffside, N. J., padovanojo gra
žu paukštuka (kanarką) su puikia klėtka—vertės $10 ir 
didelę elektrikinę lempą — vertės $3. O. Vilkaitė, iš Hartford, 
Conn., atsiuntė gražią staltiesę—vertės $5.

Iš Brooklyno dovanų gavome sekamai: Draugai Marčiu- 
kai, savininkai Lorimer St. Restaurant, paaukojo keturias dė
žutes saldainiam bei riešutam susidėti—vertės $1 ir puikią 
itališką staltiesę—vertės $3; K. šimanskas ir M. Petkauskas, 
kurie niekad neatsisako paaukot “L.” bazarui, ir šiemet prisi
dėjo su dovanom—vieną šviežią hamę (kumpį)—vertės $2.50; 
salamę—vertės $1.5'0 ir 10 kenų zupės,—vertės $1. Drg. Lie
pa, kurio užeiga yra 324 Devoe St., Brooklyn, “aukojo kvorta 
degtinės, o drg. Liepienė—keletą setų prie stalo patarnavi
mui indu ir stiklu. Mike Zuza paaukojo didelę kepta hamę— riai “Trieste 
vertės $5. Drg. V. Januška atvežė keletą gražių dalykėlių iš 
savo brangakmeniu krautuvės.

* Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas per savo manadžerį 
Masiulį padovanojo pusbačkę alaus, kvortą degtinės ir kvor
tą vyno.

Xavier Strumskis, savininkas Republic Liquor Krautuvės— 
padovanoio kvortą geros degtinės.

J. W. Thomsonas paaukojo 40 dėžučių žolių arbatos—ver
tė- eoo.

Iš New Jersey iki šiol dar mažai tegirdėjome, tik Hillside ir 
Cliffside pasirodė su dovanomis, bet yra daug gerų draugų | 

*Newarke. Lindene, Patersone ir kitur, kurie, aiškus dalykas, 
pribus i bazara su dovanomis. Beie, iš FHzabetho drg. Strinei- 
ka davė piniginiu dovanu kurias surinko iš virtos draugu, 
r»at<» nno mvm anknin ninnVnm toniko ir pinigais. Laukiame 
Ir Vitu pli'znhothioči’i vin-in.

Vica Rrnoklvno •Ir,.n i-:»’/■!; u orai kviečiama dalvvaut
viepia išpirkt smeštas dovanas ir tuomi na-

1| phony Hall, Boston.
8-tą valandą vakaro.

Iš Norwood© važiuos spe- 
Tame Lenino 

kalbės Earl Brow-

MFKSTKA NEDALYVAUS 
NAZIŲ OLYMPIADOJ
MEXICO CITY.— Prezi

dentas Cardenas uždraudė 
Meksikos sportininkams da
lyvauti šiemetinėj hitleri
ninkų sportų “tarptauti
nėj” Olympiadoj Berlyne. 
Prezidentą paveikė priešfa- 
šistinis darbininkų judėji
mas.

Japonijos imperialistai jau 
apleido Londono karo laivynų 
reikalu imperialistų konferen
ciją. Jie reikalavo sau lygaus 
laivyno su Anglija arba Jung
tinėmis Amerikos Valstijomis. 
Bet kiti imperialistai nesutiko, 
tai Japonija pasitraukė. Ji pa
silieka sau laisvas rankas buda-? 
voti tiek karo laivų, kiek tik 
pajėgs. Suprantama, dabar pra
sidės tarpe imperialistų dar 
didesnės lenktynės ir budavoji- 
mas naujų karo laivų.

Tiesa, Londone dar posė
džiauja Anglijos, Jungtinių Val
stijų, Francijos ir Italijos karo! 
laivynų vadai. Jie dar kalbasi 
apie pakvietimą į tą konferen
ciją Vokietijos ir Sovietų Są
jungos. Bet jau drąsiai galima 
sakyti, ką mes konferencijos 
pradžioje nurodėme, kad iš tos 
konferencijos nieko nebus. Tar
pe Anglijos ir Amerikos impe
rialistų yra didelių ir nesutai
komų skirtumų. Anglija, turė
dama visame sviete kolonijas, 
karo 
giau 
tipo, 
tams 
te, tai jie nori daugiau didelių 
karo laivu, kurie galėtų ilgai jū
rose plaukioti be pagelbos iš ba
zių. Tarpe Anglijos ir Italijos 
eina greitas prie karo prisiren
gimas. Francija dreba prieš hit
lerinę Vokietiją ir todėl yra 
priversta labiausiai ginkluotis. 
Taigi, aiškų, kad konferencija 
eina prie pakrikimo.

Japonijos imperialistai, pasi
traukdami iš konferencijos, 
pareiškė, kad jie nenori sulauk- 
ti Italijos likimo. Kame daly
kas? Mat, Tautų Lyga uždėjo 
draudimą ant tūlų tavorų įve
žimo į Italiją ir ant pirkimo iš i 
jos. Tuom pat kartu dar rengia- I 
si prie uždraudimo įvežimo j 
Italiją anglies, plieno ir žibalo, 
kas užduotų fašistų režimui Į 
smūgį. į .. . .

1 Japonijos imperialistai jau cialiais busais. 
dabar turi galingą karo laivy-' minėjime
ną, jie ruošiasi jį dar daugiau der, Komunistų Partijos gene- 

. i ralis sekretorius, taipgi bus ir 
dama galingą karo laivyną, pa- muzikalė programa. Norinti 
siremdama nuo Kamčatkos iki i dalyvauti tame istoriškame su

vis daugiau ateina žinių, 
kad Francijos imperialistai 
derasi su Vokietijos fašistais. 
Jie nori susiderėt, susitaikint, 
kad užtikrinus save nuo Vo
kietijos fašistų atakų. Tam 
tikslui Francijos imperialistai 

Į naudoja ir grūmojimus: jie 
sako, kad jeigu Vokietijos fa
šistai nesiliaus ginklavęs! 
ruošęsi į karą prieš Franciją, 
tai Francija užgirs padarytą 
tarpe jos ir Sovietų Sąjungos 
bendro apsigynimo sutartį. |

Francijos ir Sovietų Sąjun-: 
gos pereitais metais bendro 
apsigynimo sutartis pasirašy-1 
ta, bet dar iki dabar nėra , 
Francijos parlamento užgirta. 
Vokietijos fašistai deda pas
tangas, kad Francijos Parla- padidinti. Jie mano, kad turė- 
mentas ją atmestų. Francijo- 
je fašistiniai gaivalai toje ša
koje dirba išvien su naziais. Hong Kong ant Japonijos prie
sako, kad Francija reikalauja plaukų ir milžiniško kiekio sa- 
Vokietijos nebudavoti tvirtu- ių, kurias ji gavo po pereito ka
rnas išilgai Rhine upę. Bet ro nuo Vokietijos, Japonija ga- 
vienas dalykas fašistų paža-, i§s atsilaikyti ne 
dai, kitas—ką jie daro. Jeigu'Angliją arba Ameriką, bet net 
Francijos imperialistai mesis prie§ jas abi. Japonija mano, 
Vokietijos fašistų glėbin, tai kad pagelba savo karo laivyno 
jie už tai vėliau skaudžiai už- galės bent kokį draudimą su
mokės. Vokietijos fašistai dūk- | daužyti, jeigu Tautų Lyga gin- 
sta už pereito imperialistinio dama Chiniją arba Sovietų Su
karo pralaimėjimą ir ruošiasi jungą bandytų apt Japonijos tą 
pergalėtojams atkeršinti. | uždėti. į

Ant Azijos sausžemio Ja
ponija galinga, nes ji čia turi 
užėmus didelius Chinijos plo
tus ir įsteigus savo padarus 
Manchukuo, Centralinės Mon
golijos valdžią, iš šiaurinės 
Chinijos valdžią.

Bet vis vien Japonijos 
perialistai labai prisibijo 
vietų Sąjungos, kuri yra 
linga ir karo atsitikime galė
tų suvaryti japonus į jūras, 
kaip padarė Denikinui ir 
Vrangeliui. Todėl Japonijos 
imperialistai jau dabar provo
kuoja karą, nes jie bijosi, kad 
jeigu Sovietai ilgiau galės 
išvengti karo, tai Sovietų Są
junga dar daugiau įsigalės.

Mo inz>lzp
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Sociales Apdraudos Bilius
Šiuomi “Laisvė” talpina Socialūs Apdraudos Biliaus su-; pietų amžiaus ar daugiau, nedirbąs ir neturįs įplaukų tyri ,gau- 

trauką. S. 3475 Bilių įnešė į senatą Lynn J. Frazier, senato
rius is North Lakota valstijos. Silas Dilins panašus Lundeen 
Liliui H. R. 2827, kuris buvo kongresan įneštas pernai ir ga
vo 53 kongresmanų balsus.

Reikia, kad bilius būtų išdiskusuotas darbo uniją, bedarbių 
ir šalpos draugijų susirinkimuose ir už jį pasisakyta. Po tokių 
dįSkusijų reikia priimti rezoliucija ir pasiųsti telegramų arba 
paštu vieną kopiją senatoriui Frazier, o kitą savo distrikto 
kongresmanui, o dar kitą senatoriui.

Netenka ilgai kalbėti, kad įrodyti reikalingumą tokio įsta
tymo, nes visi darbininkai jaučia, kad labai reiKalinga socialis 
apdraudimas.

DarOimnKų Socialūs Ap 
žymi šiuos punktus:

1. Apdrauda nuo uodai
2. Apdrauda tieiu, kui ie

..................mill

Alga komisijoms ir komitetams. .Jų algos turi būti mokamos 
už tiek laiko, kiek jie darbo įdėtų tam reikalui. Alga turi ly-’ 
gintis tai, kokia gautų darbininkas dirbdamas pagal savo lai
ku vidutinę algą, arba neturi prašokti maksimum pašalpą.

Teisė užimti vietą. Komisijos narių terminas. Penki komi- 
Hj'is nariai tarnaus po 1 metą, penki po du ir penki po tris me
lus. Kuomet terminas baigiasi trijų metų narių, tai jų vietai 
skiri;1.:'.:a iš tų, kurie tarnauja trumpesnį terminą. Sryčių ko
misijos, kaip ir distriktų komitetai turi užimti tik vienus metus.

4. Užduotis /r Gatė Komisionieriaus Ir S ryčių Bei 
Komitetų Sekretorių.

a) Komisionierius veikia kaipo komisijos pirmininkas. Jis 
yra menedžerius Sociales Apdraudos Raštinės ir veda apdrau
dos fondus.

b) Sryčių seklotm’ini. Kiekvienas
raštinės reikalus. Sryčių sekretorius yra sekretorium ir 
ties komisijos. Jis prižiūri knygas distriktų sekretorių.

c) Distriktų .sekretoriai veda distriktų raštines ir eina 
reigas district© komiteto sekretoriaus. Jis sprendžia šalpos 
vimą ir reikalautojų diskvalifikaciją. Kiekvienas sekretorius

Philadelphia, Pa

kai maži

6

Apdrauda
Apdrauda
Apdrauda
Apd rauda

Biliaus S. 3475 sutrauka:

vi.'uai
ir

■i. žmonėms.

3 175 svarbiausia

ii verčiasi. Tai amatnin- 
iiaži krautuvininkai.

ti seno amžiaus pašalpą.
2. Pašalpa. Kiekvienas žmogus, kuris susilaukia 60 metų ir 

paskui toliaus jei nedirba, turi gauti pašalpos tiek, kiek vidu
tinė alga jo rušięs darbe.

3. Diskvalifikuoti. Nė vienas žmogus negali (gauti pašalpos 
nors ir .60 metų, jeigu jis dirbą, gauna algą, ar tai butų fabrike 
ar privatiniame užsiėmime.

SKYRIUS VI.
M o tiny s t ės Apdrauda.

1. Pašalpą gauti tiesotos. Moteris darbininkė, paprastai užsi- 
ipianti darbu apart jos kasdieninių namų .reikalų, bet kuri del 
motinystės .negali dirbti ir negauna pajamų, privalo gauti pa
šalpa per 8 savaites prieš gimdymą ir 6 savaites po gimdymo.

2. Pašalpa. Bile moteris darbininkė, kuriai priklauso gauti, užsistato kauciją pagal Darbo ministerio reikalavimą, 
pašalpa, turi gauti po tiek, kiek jinai gaudavo dirbdama prieš 
aukščiau nužymėtą laikotarpį, arba kokios vidutinės toj apie- 
liukčj algos.

sryties sekretorius veda
sry-

pa- 
ga-

m>)(i 
na-1 v

lie

kai!

SKYRIUS 1.

Valdžios pareiga apdrausti kiekvieną darbininką, kuris 
tenka pragyvenimui galimybės del nedarbo.

Prie dabartinių sąlygų darbininkas negali susitaupinti, 
jis turėtų iš ko gyventi užėjus nedarbui, nes dirbdamas
gali iš algos padengti skrumnaus gyvenimo išlaidas. Neteki
mas darbų paliečia darbininkus, ir net ne tikėtis negalima, kad 
Senesnio amžiaus žmonės gautų darbų, kuomet yra daug jau-, 
nų ir išsilavinusių darbui kandidatų. O netekimas darbo, kas-! 
dieninių įplaukų reiškia nebuvimą perkamos jogos, o tas reiš
kia jnilionų žmonių gyvenimo lygmalos numažinimą. O mi- 
lionams numažinimas gyvenimo lygmalos, reiškia užgavimą 
visos šalies gerbūvio.

Todėl kongresas paskelbia, kad valdžios politika turi būti1 
už šalyje gerbūvį ir paskiria iš šalies iždo fondą del socialūs 
apdraudos įvedimo.

Delei visų gero socialūs apdraudos ssitema turi būti pagrįs- 
7 ta sekamais principais:

Pirma, sociali© draudimo sistema turi būti įvesta visos šalies 
plotu. ... , h .

Antra, socialis draudimas turi būti be atidėliojimo praktiš-, 
kai kunijamas ir vykdomas del visų darbininkų. Turi būti Į 
priskaitomi darbininkai, dirbanti už algą, farmeriai, prof e- I 
sionalai ir dirbanti ant savęs, taip pat, kurie jau dabar yra 
bedarbiai arba bus bedarbiai.

Trečia, socialūs apdraudos sistema turi būti valdoma demo
kratiškai. Darbininkai turi būti leidžiami turėti savo atstovus, 
kurie susipažinę su vietos padėčia ir kad jie vykintų šelpimą 

iXtfr darbininkams naudinga kryptimi, kad neleisti administracijai 
šalpą naudoti prieš darbininkų reikalus ir tt.

Ketvirta, turi pašalpa būti duodama ir tiems, kurie nors ir 
dirba, bet jų pajamos yra žemesnės už abelną gyvenimo lyg- 
iflalą.

SKYRIUS VII.
Našlių Ir Motinų Apdrauda.

1. Teisėtos pašalpai. Tos moterys, kurios nepaeina po pir
miau nurodytais punktais, bet kurios yra šeimynos galvos ir 
turi vieną ar daugiau vaikų, kurie dar nėra 18 metų, turi tei
sę gauti pašalpą, jeigu jų vyras butų miręs, divorsuota nuo vy
ro arba ją būtų vyras apleidęs, arba jeigu jis būtų gydomas nuo 
fizinės ar protinės nesveikatos.

2. Pašalpa. Kiekviena moteris, kuriai priklauso gauti pašal
pa, ar tai ji būtų našle ar šiaip motina, turi gauti nustatytą mi-

SKYRIUS VIII.
Maksim um ir Minimum Pašaipa Pritaikyta Prie 

G į j senimo Lygmalos.
pašalpa neturi būti mažesnė
])o $3.00 viršaus dviejų na-

1. Minimum pašalpa. Savaitinė 
$10.00 ir kiekvienam šeinio-; nariui 
rių.

2. Maksimum pašalpa. S'a \ ai t i n 
nė $25.00 į savaitę ir kiekvienam 
į savaitę.

3. Minimum i)- maksimum pašalpos pritaikymas. Pašai]: 
turi būti nustatyta darbo ministerio atsižvelgiant i pragyven 
mo brangumą.

: pašalpa neturi būti dides- 
prisidedančiam nariui $8.00

SKY1
Del / urnas.

5. Pareigos Sociales Apdraudos Raštinės, Sryčių
Ir Distriktų Raštinių.

a) Distrikto raštinė. Kiekviena raštinė turi laikyt “failas” 
reikalautojų pašelpos. Turi būti surinkti reikalingi įrodymai, 
kur asmuo dirbo, kiek .algos gavo ir kokias įplaukas turėjo. Tas 
viskas peržiūrima distrikto komitete, jeigu randasi kokių neaiš
kumų, tai veda tyrinėjimą.

b) Sryčių raštinės. Kiekvieną sryties raštinė prižiūri po ja 
esančias distriktų raštinės. 1 Sryčių komisija veikia ir tariasi 
del pašalpų, del nustatymo kiekio sulig reikalautojo įrodymu al
gos aukščio ir tt. Sryčių raštinė turi dažnus susisiekimus su 
distriktų raštinėmis ir nacionalę raštine.

c) Nacionalę raštinė. Nacionalę raštinė veikia pagal Socia
lūs Apdraudos įstatymą ir prižiūri, kad būtų pildoma nustaty
ta pašelpos eiga.

Numire Kunigas Juozas V. 
Kudirka; Paliko Turto 

$87,700

Pereitą metą, gruodžio 24 
d., 1935 m., tapo palaidotas 
kunigas Juozas V. Kudirka, 
66 metų amžiaus. Mirė Home- 
opatic ligoninėj nuo padarytos 
operacijos ant p r o s t a t i nes 
liaukos. Laidojimo ceremoni
jas atliko švento Kazimiero 
bažnyčia.

Ant kiek teko patirti fak
tus, apie J. V. Kudirką-kuni- 
gą, tai jis yra tolimas giminė 
velionio Dr. V. Kudirkos.

Kunigas Juozas Kudirka bu
vo 5 metus klebonu llazleto- 
ne, Pa., o Kingstone, Pa., iš- 
klebonavo net 25 metus. Vė
liaus kunigas J. V. Kudirka 
nesutiko su tos apielinkės ku
nigais ir vyskupu ;

i
į Philadelphia, Pa. 
si pirko namą, po 
Sanger St. Pagal 
ning Bulletin
skelbimo, jo turtas 
paskirstytas šiaip: savo gas- 
padinei 
paliko 
$20,000.

jis atvyko
Čia jis nu- 
num. 348 

“The Eve-
dienraščio pa- 

$87,700

Magdei Sakaloskaitei 
fiamo nuosavybę ir

Suma bus mokama 
Nacionalę raštinė prižiūri visas kitas rašti-' iki jos mirties arba iki apsi- 

nes ir patį akto pildymą. Prižiūri priimamus ir išduodamus pi- ves. Likusis turtas užrašytas 
nigus. • ’ ‘ 7
6. Uždaviniai Ir Gale Sagčių Ir.,Distriktų Komisijų Ir Komitetų..

a) Komisijos sekretorius kuris nuo karto atsikreipia į komi
siją su šalpos nustatymo kiekių reikalaUtojam. Reguliavimas 

paiks nuo laiko būtinas atšižVeig.iant į pragyvenimo aukštumą 
ir aplikanto profesiją bei jo pirmesnės pajamos. Nacionalę 
Komisija prižiūri nustatytas šalpas. Jinai tariasi su J. V. pre- 
z (lentų. Turi teisę užgirti bei atmesti sryčių komisijų nus- 

uyias šalpas.

savaitinių iphmkų j. ... <.
pasirodytų randasi pajamų po $8 kas s

Neturinti po aukščiau nurodytą sumą įplaukų, neturi būti 
diskvalifikuoti. Tačiaus tie, kurie turėtų per metus mažiau 
negu $250 pajamų, turėtų gauti pašalpos dapildant kiek reika- • 
linga. i

2. Nė vienas asmuo neturi būti diskvalifikuotas gauti šalpą ' 
dėlto, kad jis gautų alimoniją, kompensaciją, draugijų pašalpą

Pepkta, išteklius del apdraudos turi būti duodamas iš fede- 
ralės valdžios biudžeto. Kiek reikėtų tam lėšų, tai reikia iš
leisti įstatymas, uždedant taksas ant tų, kurie turi turtų, kurių 
pajamos aukštos. Neturi būti išteklius del socialūs apdraudos 
sukeltas dedant mokesčius ant algų, arba netiesioginiai ant 
prekių kas sunkintų darbininkų gyvenimą.

SKYRIUS II.

LilO

ir panašiai. Bet turi sulyginti jo gaunamas pajamas iš kitų vie
tų ir jeigu reikalinga, tai su šalpa dapildyti. Neturi būti dis
kvalifikuojami ir tokie, kurie atsisakytų imti alimoniją ar pa
šalpą iš kitų įstaigų.

Bedarbiams Apdrauda.

.......... SKYKWSCXII..'‘ ’ •............ r —
Šaipos Reikalavimai.

i Reikalavimai šalpos , turi būti priduota distrikto raštinei, 
■ u j aplikantas gyvena.' •

2. Reikalavima peržiūri distrikto raštinįnkąs. Gaji pagal rei
kalą būti naujas aplikanto išklausinėjimus, gąli būti fizinis iš- 
egzaminavimas ir tt. Sryčių ’komisija įtvirtina kompensacijas. 
Gali užtvirtinti ir sekretoriai’ jeigu nėra kokių nenorjmialumų. 
Gali sekretorius laikinai paskirti šalpą, bet tai gali būti tik 
minimum šalpa. '

3. šalpos mokėjimas, šalpa turi būti mokama nuo dienos ap
likacijos pridavimo. •

( Punktus 4, 5, 6, 7, 8, 9, ir 10 praleidžiam, kur nurodo proce
dūrą pašalpų reikalavimo, tyrinėjimo, aplikantus ir kitus gry- 

techniškus dalykus). • ■ •
SKYRIUS XIII

Sociales Apdrmidos Fondų OpcVavimas
1. Socialūs apdraudos fondas. Fondas susidės iš pinigų kuriuos 

gaus iš šalies kasos jiaimtus per šio akto vykdymą. Iš fondo
. *

(Tąsa 5-tam pusla^yj)

Likusis turtas užrašytas 
ant Vilkaviškio Diocczijos mo- 

! kyklos Kurijoj, kuriai bus iš- 
• mokama po $40.00 kas mė
nuo. Taipgi paliko Jungtinių 
Valstijų Robo kompanijos bo- 
nų $5,000 vertės savo gaspa- 
dinei kaipo už gerą patarna
vimą. čia jau nebūtų taip 
svarbu, ką jis paliko, jei ve
lionis būt buvęs koks pramo- 

. nūs biznierius, bet . kadangi 
tai kunigas, tai svarbu paste
bėti parapijonams, ypatingai 
lietuviams parapijonams.

Hazleton, Pa. ir Kingston, 
Pa., gyvena veik visi sunkaus 
darbo mainieriai, kurie sukro
vė jam šitą didelį turtą. Lietu
viški kunigai dar drįsta kalbė
ti apie artimo meilę, apie 
žmoniškumą, teisingumą ir ne- 
griešnumą. Kunigas Kudirka 
labai bijojo mirt, nes dar ne
norėjo palikt turto. Pasak ki
tų, jis buvo labai skūpus, vis 
jieškodavo “barginų”...

Kaip dabar bus su dan
gum? šventas raštas skelbia, 
kad greičiau kupranugaris 
išlys per adatos skylę, negu 
turčius įsirangys ,į dangaus ka- 

i ralystę. . .
Rausvietis.

SKYRIUS X.
Neturi Būti Diskmminacijos.

Pagal socialūs apdraudos aktą neturi būti diskriminuojami 
' asmenys del jų lyties, rasės, spalvos, religijos, pilietybes, gyve-

1. Kiekvienas darbininkas teisėtas gauti pašelpą jeigu jis yra namo laiko, politinės opinijos ir del prigulėjimo prie politinių, 
bedarbis, arba jei ir dirba dalį laiko, bet jo alga žemesnė, ne
gu lygmala reikalauja.

2. Gauna pašelpą bedarbis lygią vidutiniai algai, kokios yra 
toj apielinkėj jo amato bei profesijos.

3. Bedarbis negali gauti*šalpos, jeigu jis be tinkamų priežas
čių atsisakytų dirbti gaunamą darbą. Tačiaus nė vienam be
darbiui negali būti sustabdyta šalpa, jeigu jis atsisakytų imti 
darbą, kur jis verčiamas stoti į Kompanijos uniją bei del jo 
aktyviškumo kitose organizacijose, dalyvavime streikuose ir 
panašiai. Arba jeigu neimtų darbo, kur alga būtų 
unijos nustatytos algos toje apiėlinkūje.

SKYRIUS III.

žemesnė

ekonominių ir religinių organizacijų.
SKYRIUS XI.

Pašalpų Administravimas.
X. Federale Darbininkų Sociale Apdrauda. Socialūs Apdrau- | 

dos tvarką ves Socialūs Apdraudos Komisija, kurią sudarys 
kaipo nepriklausomą kūną Jungtinių Valstijų prezidentas iš 15 ' 
narių. Komisija turi galę priimti taisykles, priimti reguliavi
mus, padalinti į skyrius ir samdyti darbininkus ir sudaryti vi
są administratyvį kūną. Komisija turi įsteigti Socialūs Apdrau
dos raštinę ir paskirti komisionierių. Visas administratyvis 
aparatas atsakomingas prieš Komisiją. |

2. Sryčių Ir Distriktų Administi'acijos.
a) Turi būti išdalinta į srytis ir distriktus apdraudos admi

nistravimas.
b) Kiekvienoj srytyj ar distrikte turi būti atidaryta (1) raš-

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers h

4. ' ' ' ' " •

NOTARY PUBLIC

Bieliausko Graborystės Įstaiga
660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel.: STagg 2-5043

Apdrauda Dirbantiems Ant Savęs.

1. Teisėti gauti pašaipa. Kiekvienas darbininkas 
ant savęs, agrikultūroj, žuvininkystėj arba profesijoj, 
uždirba pakankamai gyvenimui, kas būtų žemiau nustatytos1 
pašaipos, privalo gauti iš pašalpos iždo dapildymą, kad lygin- tinę su vedėju ir (2) sudaryta komitetas, 
tusi žemiausiam pašelpos laipsniui toj apielinkėj.

2. Pašalpa. Dirbantieji ant savęs privalo gauti priedėlį, ku- ’ rius kiekvienai sryčiai ir distriktui.
ris lygintųsi su vidutiniai uždirbančio darbininko alga. i ir, distriktų paskiria reikalingus darbininkus,

3. Negaus pašalpų, sekami-. Nė vienas dirbantis ant savęs;raštinės sekretoriaus priežiūra.
negalės gauti pašalpos, jeigu jis atsisakytų imti darbą jam duo- | d) Sryčių Komisijos ir distriktų komitetai, 
damą už toj srytyj mokamą algą. Bet tai]) pat nū vienas iš dir- dos Komisija paskiria narius į sryčių komisij 
bančių ant savęs neturi nustoti teisių gauti 
sisakytų dirbti tokį darbą, kur jau yra kiti

č SKYRIUS IV.
Apdrauda Paliegėliams.

; 1. Pašalpa. Darbininkas negalintys dirbti
privalo gauti pašalpą.

2. Darbininkas, kuris visai negali dirbti, gauna pašalpą. Tie 
darbininkai, kurie tik dalinai negali dirbti tegauna tik tiek pa
talpos, kiek gauna dalį laiko dirbantieji.

3. Diskvalifikuoti. Vadinami negalinti dirbti negali gauti 
pašalpos, kol nebus puhliškai išegzaminuoti, kad jie ištiesų 
gali .dirbti, arba dalinai negali dirbti.

SKYRIUS V.
Seno Amžiaus Apdrauda.

1. Galinti gauti pašalpą. Kiekvienas žmogus, kuris turi

dirbantis 
jeigu ne-

pašalpą, jeigu at-1 
bedarbiai atsisakę. j

dalinai ar visiškai

ne-

60

c) Sociales Apdraudos Komisionierius turi
• Sryčių

d) Sryčių Komisijos ir distriktų komitetai.

paskirti sekreto- 
sekretoriai, kaip 
kurie dirbtų po

Socialūs Apdrau- 
as iš 10 asmenų. 

Kiekvienos sryties .komisijos paskiria distriktų komitetus ne 
daugiau, kaip iš penkių narių.

3. Paskyrimas, Kvalifikacijos Ir šalpa
a) J. V. prezidentas skiria komisionierių su senato sutikimu 
nominuotų kandidatų. Tokius kandidatus nominuoja nacio- 

Kandidatai turi būti kvalifi-
alga $5,000 į metus ir jis skiria-

iš
nalės darbininkų organizacijos.
kuoti vietai. Komisionieriaus 
mas 3-ms metams.

b) Sryčių ir distriktų sekretoriai, šių raštinių sekretoriai, 
kaip ir darbininkai skiriami kaip ,ir Federal Civil Service pa
reigoms žmonės.

c) Komisijų kaip ir komitetų sukūrimas i)- kvalifikacijos.
Į Nacionalę Komisiją narius skil ia J. V. prezidentas iš nomi
nuotų nuo • nacionalių darbininkų organizacijų, kurie susipažinę 
su darbininkų padūčia. . Si y< : 1 1 omisionierius iš nominuotų sry
ties darbininkų o’ ganizi'/J! . i.' m’LTns distriklams skiria ir-

,.gi iš darbininkų numintu, tų i••..•imiid.it ų sryties komisija.

PRANEŠIMAS BROOKLYNO [R APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutinė Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.

Gerbiami Lietuviai! Klausioj patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuvės taip brangios, o bas svetimtau
čius daug pigesnės.? Temylite, Lad Šitos depresijos 
laikais viskas yra nupigintą. ,To4ėl <tyes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame įatarnavimą už daug 
mažesnę kainą;- tuo budy .galite per -mūsų įstaigą su
taupyti daug Pinigų, kurie Lūs naudingi jūsų kasdie-

niniame gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius gra
žiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavimas bus toks pat 
rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų už didelę ar 
mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skirtumo, del 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di
džiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

. ’ ’ f ■ ■

šie paveikslai parodo |ų> galite gaut už $150 ar mažiau. Tčmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

manau
Tik už $150 .Garbingos Laidotuvės

Grabas aptrauktas arba įpėdinis, iš kieto medžio, su 
baimėmis ®j**^v*

paduška to paties 'šilko; XMdo blėtelė. Išviršininė 
bui dėžė taip;pat -padaryta iŠ kieto medžio/Tar-

ir .kr^šfąlj karietai, palmos .

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už |226
•Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

šilko; vprdo Klėtele. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
.dreąė; 'žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant dury kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio, 

j Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin- 
už prieinamą kainą.

metalinėmis rankenomis;'vidurys išmuštas baltu šilku 
) ir paduška to paties 1Šilko; yarjo Klėtelė. Išviršininė 

grabui dėžė taip pat -padaryta iŠ kieto taėdžio/par
vežimas kūno iš ligones, išbąlsaąiavjiąias; -sįptąs ar
ia dresė; žvakės, kryžiai ‘ Z. ’ R" *
t mil, durų kvietkąs. išimame visus leidinius (permi- 

tuč). Suteikiame karavanu kuriuo grabą1 .vęžą» ir vie- r 
r. automobili j visas kapines New Xprko miesto aj>y- 

? i'nkėj; grabo dėžę nuvežamo j kapines be. mokęscio.
Koplyčią, duodame nemokama^ Visokių kitų paširip- j koplyčią auoąame nemokamai.
kimų' taip pat galima .gauti, pž p.rjęjnari^ kriUty • kimų fąip pat galima gauti u:

Bieliauskas ^ąygjąmaj syptin|tayč>u J patarpaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis
j nuliūdimo valąpcloj^\Q j^atarįąyim^# kpP tinkamiausias ir teisinfaa. Tel. Stagg 2-5043

%25e2%2580%25a2imiid.it
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Laykhme Dovany iš Kily Miesty

BAZARAS BUS TRIS DIENAS

>.< r

DOVANŲ JAU YRA SUPLAUKĘ VIRŠ $2000.00. JAS VISAS REIKĖS 
IŠPARDUOTI UŽ ŽEMAS KAINAS, TAI BUS PROGA UŽ PIGIAI 

NUSIPIRKTI GERŲ DAIKTŲ.

Šalavijų, Našle- 
Šaruočio, Lie- Į 
į, Gumbažolių 

o gausit 
o

Penktad, Sausio 24, 1936

a#

Man

Bilius
(Tąsa nuo 4 pusi.)

micg'-

neatsilankai
Oi

XIV tik

jūsų

patariu ir

dantis taiso

al| Vaistinė randasi 3rd St..,

po-

trr

Y..

Setaadiesiį, 26 Sansio-January
E

. Sunku butiniuose prisieidavo ilgai ir gra

li 9

Ji turi gerą charakterį ir

nurodyta, kiek reikės pinigų 
duodant socialę apdraudą ir

įsiems r.
ės skai

šaukite
Sterling 4-4700

Linkiu viso gero naujiems ir 
seniems skaitytojams, ir dar 
sykį tariu ačiū, kurie padėjo 
laimėti pirmą dovaną.

A. Stripeika.

tų Laukan 
po skausmo ir 
čiu. (lydoma !

norėtų už- 
bet negali— 

Kai kuriem 
u žsi rašymo

7—------------ . -------- II..!.'

Vaikas Linksmas, įb? 
geria “Broncotone®-

Tuojaus užgirdome iš 
ruimio 

j taip, ti
‘Laisvę’
aš ‘Laisvės’ nemyliu, 
prastas laikraštis.

Muzikalūs'
nutarta,

ria, o žmonės badauja, neturi 
kuom apsirengti.” .Patyrėme, 
kad ji gyveno Rusijoj revoliu
cijos laikais, kai buvo visko 
stoka, tai ir dabar vis mano,

nepamiršti jo antrašą, 
reikalingi vaistai, tai

Išlygos Yra Prieinamos 
Tyrimai, Laboratoriniai 

X-spind ulini, Serumų
Čiopų Įleidimai.

(PAS1TARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS

Mano 
K raujo 
bandymai,

Tas draugas sutiko, ša
pu se i

Labai ger;
Daktaras Bla 
mą kainą. Jo antrašas: 
First Ave., Elizabeth, I 
P

v. užėjome
.... -iii -i - ' l)as ’ 1^iano turime pasmerkti
Linkiu geros sveikatos draugui | nažistamn Vvm mielom viriu i • • , , •• .. v. . . < . . . . ,T. .. . . . , pa/ąoiamą. \ y ą laciom vn tu- , nazlus jg Lenkijos fašistus, ty- pavieniu menininku.
D. Kruclui, nes visa vajaus Vėi o moteris iau onlem ln-L *• , • 4 <; < , „ h v 4“, . . * . . ” nioceiis jau guicjo 10 |jiantJUS Lietuva praryti, taip-1 komiteto
laika pramiegojo ir nei viena Voi Mes nradėiom kalbėt h-'............... .. " • ] • , , J, .. '1 , .,* . . , . , *. LP'aucjom Kaim.r 11 lsrell<sti pageidavimą, kad , laikyti vasario 10.

Reporteris.

nepi'ikjausomy- Lietuvoj būtų atsteigtos demo-1 
kratinės teisės. Tačiaus parti
nių reikalų apvaikščiojime vi

ešai nekelti. Apsimainius drau- 
jgingomis mintimis, pagalios su 
tuo sutikta ir įgaliota išrink
tas komitetais taip veikti.

Komitetas, užsidarius kon
ferencijai, turėjo posėdį, ku-į 
riame pasidalino darbais. Nu-] 
sitarta pakviesti kalbėtojais 

nepriklauso-1 Pivoriūną, Mažiukną, Gasiū-I 
Mažiukna, ną, advokatą Shultz ir vieną' 

Baltrušaitis, miesto valdininką.
; programos pildymui i

'bėjo biskį kitaip. Jie nurodi-į pakviesti šv. Jurgio parapijos1 
Sl1 nėjo, kad apvaikščiojime mes. choras ir N. S. Lietuvių Jau-!

Vokietijos nuolių Choras, taipgi keletas' 
. Sekamas1 

posėdis nusitarta

; Vyru ir Moterų; o jeigu tu- 
ia ligų, kurios jūs nesupran- 
ūtikiniai pasiklauskite manęs, ' 
nesveikumas bus jums išaiš- I

ep

. “Laisvę”, tai
i vieną sykį negrįžau dy-]ne ruskis ir 

Aš manau, kad dai; sy-' nenoriu, ' ba
1 namą.”

Da vienas
, . . ' mas.
j taip vėlai susipažinau, būtu-j Apie 9 v.
me galėję daugiau ką nuveikt i drauge vajininkę

1 f i n L- i 11 c? i Iz n rl 11 m i i ' x . tt

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėjo
te, kenčiate nuo dusulio užgulimu 
užeikite j vaistinę ir nusipiridm 

butelį •

“BRONCOTONE*®
D-RO L. GRYCZ •.*

Po vieno butelio sunaudojimo, jai- - Į 
tikinsite, kaip jis palengvina jOsut 
kentėjimus vidurių apsirgimuos^ų■; 
kaip kad sukietėjimas, širdies, py* 

kimas, naudokite .J

“GASTRITONE” | 
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš 
dėties, prirengtos po tiesioginitį 
analistiška kontrole pagal daktaSK 
receptų. Jis duoda puikiausius ĮTjįffl 
zultatus kaipo skausmo lengvinto* 
jas ir gelbsti skilvio virškinimuvį 

Kent Remedies, Inc. •< &

KENT REMEDIES, INC. d
102 Kent Street, Brooklyn, N.

,................... .......... ________ __ k.*L, - .■L3i

pinigai bus išleidžiami tik del šalpų ir del paties akto admi-1 pusėtinai gerai darbavosi va-> 
nistratyvių reikalų. Fondas neturi išsekti, o visuomet jame turi'juje. 1.......
būti pinigų. Iš fondo pinigų paskaidymą kontroliuoja Nacio- galima daugiau 
nalė Komisija.

2. Įgaliojama, kad iš Jungtinių Valstijų kasos būtų paskirta 
penki bilionai dolerių, kurie būtų perduodami socialės apdraudos 
fondui.

3. Apskaitliavimai tolesnių fondo pajamų. Komisija, pirma 
negu išsibaigtų iš fondo pinigai, turi apskaitliuoti, kiek reikė
tų metinėms išlaidoms ir nureguliuoti, keik reikėtų gauti paja
mų į fondą. Apskaitliavimai tur būti paremti ant šalpų mokė-! ąčiu J. Paserpskiui. Gaila, kad ! 
jimo del socialės apdraudos akto administravimo per metus lai
ko. Apskaitliavimas turi būti priduotas Jungtinių Valstijų 
■prezidentui. Prezidentas kartu su atstovų butu ir senato butu 
peržiūri ir bendrai tariasi del fondo. Po tokio aptarimo iš ša
lies iždo skiriama suma į socialės apdraudos fondą. Pirmas me
tas socialės apdraudos akto gyvenimai! pravedimas atliekamas 
po priežiūra J. V. kasos.

4. Apskaitliavimas ir metinėm 'lėšom paskyrimas. Socialės 
Apdraudos Komisionierius kiekvieną metą pradžioje kongreso 
metinės sesijos priduoda apskaitliąvimus, kiek reikia pinigų fon
dui. Tame apskaitliavime, kuris priduodamas J. V. prezidentui, 
atstovų ir senato rūmam turi būti 
sekamam metui fondo operavimui, 
palaikant jo administratyvę pusę.

SKYRIUS

Konferencijoj tarpsriovinės 
i kritikos buvo, bot gana drau
gingos. Sandariečiai Pivoriū
nas ir Virbickas iš sykio 

įkartojo, kad tik partiniai rei- 
. . . . | kalai apvaikščiojime nebūt kc-

I asitaikė rasti ir tokių žmo- ]įami, ]<ac| neį nereikėtų kal
nių : kai pakalbini užsirašyti al)įc Lietuvos ncpriklau- 

man atsako . Aš goniybės priešus, bet tik 
Rusijon važiuotu džiaugtis pačia 
aš turiu mūrinį mvi)C> Bakanas, 

. . . Dargis, Šinkūnas, 
panašus atsitiki- j (Misiūnas, Baltrušaitienė 

Jie

Tarp 4th Avė ir Irving PI.

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

Ačiuoju draugam žaliam, lėtą tikinčiųjų, kai pradeda ciją Lietuvos i 
Užkurėliam ir d. G. Kardaus- savo istorijas, tai sunku ir at- bes minėjimui 1937 metais, 
kui—jis pridavė du nauju silaikyti. Sako, ‘jei tu skaity-| 
skaitytojų ir savo atsinaujino, si tą laikraštį, aš negyvensiu 
Taipgi ačiuoju K. čiurliui. Jis su tavim’.”

I Užtikrinau jį, kad žmona jo
Man atrodo, kad buvo nepaliks.^ Tai laikinai nurami- 

gaut skaity- iiau, klausimas, kaip ilgai?
jtojų, nes Bayonnėj gyvena 
daug lietuvių ir gerai- sustovi. 
Aš ten buvau tris sykius ir 
nei 
kom.
kį būčiau nuvažiavęs, dar dau-1 
giau būčiau gavęs. Taipgi]

o moteris
Mes pradėjom kalbėt ii 

skaitytoją nepridavei Tai la- į kalbint, kad 
bai stebėtinas dalykas. Kada!yę‘ 
drg. D. . Krūtis buvo vajinin-] j<0 “Tai jau 
ku trys metai atgaliaus, tai aš'metu.” 
jam nemažai naujų skaitytojų 
pridaviau. Jei būtų sirgęs, tai 
nieko nesakyčiau.

I 
Jeigu laikai būt geresni, tai 

vajus būt žymiai sėkminges
nis. Bet ir tai Elizabethe ga-' 
vom apie penkias dešimts 
naujų skaitytojų. J ieškant 
naujų skaitytojų užėjom daug 
nedirbančių, kurie 
si rašyt “Laisvę”, 
neturi pinigų, 
paskolinau delei 
“Laisvės.” 
no pinigus.

Kurie
I ravo “Laisvę”, džiaugiasi. Sa- 
; ko geras laikraštis, yra gorų 
j pasiskaitymų; yra tokių, ku-l 
rie ir peikia, kad būk per-| 

i daug rašoma apie Sovietų Są-] 
jungą ir giriama, kad ten ge-!sveikatos rcit 

irai. Bet jie girdi,, žino, kad Į daktaro Schill 
ten prastai. j 727 Jefferson

Kitiems netinka, kad telpa j N. J. 
straipsniai apie negrus ir juos! 
užtaria, pagiria. Aš jiems pa- 

■ tariu, kurie nepatinka straips- 
Iniai, kad neskaitytų, o suras- 
i tų straipsnį, kuris tinka. “Lai- 
'svėj” telpa įvairių straipsnių. I 

Jinai nustatoma pagal valandų vidutinį ilgį ir Tai ant to ir sutinka.
Yra nemažai ir kataliku,! v I skaitančių “Laisvę”. O kaip] 

ateina katalikė pas katalikę į 
svečius ir pamato “Laisvę” 
stalo, tai sako : “Kūmute, 
dele, na gi tu bolševikišką 
piorį skaitai.”

“Taip, skaitau,” atsako 
klaustoji, “bet aš nieko nesu
randu, kad būt bloga parašy
ta. Imk, skaityk. Ar rasi ką 
blogo.”

Nedrąsiai ima, pavarto. Ran
da skyrių “Darbininkų Sveika
ta”, randa straipsnius 
Lietuvą ir daugelį 
rių dalykų ir dabar 
“Laisvė” 

Kitam 
“Laisvę” 
na. Jis v

Jeigu augščiausias teismas nuspręstų, kad nekurios paties 
akto dalys nekonstitucinės, tai tas neturėtų paliesti paties akto 
branduolio kaipo tokio.

SKYRIUS XV

Sergančiu Vyru ir Moterą .WAYW i-!
KABI REIKIA" ŽOLIŲ | 

l’uploiškių, Ramunėlių. Valierijonų, I 
Pelūno, Šantmečių, Kadagių uogų,’ 
Lisninkų, čiobrelių 
lių, Senėsų, Trukžolių, ; 
pus žiedų, Dievinmečių 
ir kitokių. Atsiųskit 35c, 
bile kokių žolių. Atsiųskit 10c, 
gausit surašą' žolių.

M. ZUKAITIS
SPENCERPORT, N. Y.

1. Darbininkas, žodis “darbininkas” šiame akte pažymimas
asmuo, kuris jau virš 18 metų amžiaus ir iki 60 metų amžiaus. 
Tai žmogus, kurio gyvenimo šaltinis, tai dirbąs industrijoj, dir
bąs kaipo amatininkas, profesijoj, namų aptarnavime, prie ag-j 
rikultūros darbų bei tarnybų. Tačiaus ir tie žmonės, kurie vir- i 
šaus 18 metų ir iki 60 metų jeigu ir nėra pelnę gyvenimo iš I 
darbo, bet jie kreipiasi pašalpos, tai į juos reikia žiūrėti kaipo i 
tokius ir apspręsti pagal akto II skyrių, kad ir jie norėtų dirbti, I 
bet negauna darbo, arba negali dirbti. Negalinčius dirbti rei- j 
kia apspręsti pagal akto III skyrių. ;

2. Bedarbis. Skaitoma tas asmuo, kuris viršaus 18 metų ir 
neturi dar 60 metų, bet negali gauti darbo.

3. Dalinas bedarbis. Tai tas darbininkas, kuris negauna į sa
vaitę dirbti 30 valandų, o jis norėtų gauti dirbti, bet negauna.

4. Pašalpa. Tai pinigai, kuriuos turi gauti kas savaitę pa-1
stoviai pagal Socialės Apdraudos Aktą. |

I
5. Savaitinė vidutinė dlįja. “Vidutinė savaitinė alga” pažymi- i

ma, tai tokia alga, kokia yra mokama tame distrikte, kur apli-' 
kantas gyvena. L t t t
unijų sutartimis priimtų algų skale. Pašalpos nustatymui pagali 
vidutinę algą reikia paimti per du metu dirbto laiko ir viduti- 1 
nio kiekio valandų ir padarius abelną išdalinimą, kiek pareis 
jam į savaitę, tai ir bus vidutinė alga. Tas ir nusakys pašalpos 
kiekį. Studentų ar profesionalų vidutines savaitines įplaukas 
nustato panašiu procesu.

Dalį laiko dirbantis. Skaitosi tas asmuo, kuris nedirba bėgy j 
savaitės 30 valandų.

Asmuo. Pačiame akte neturi būt naudojama jis ar ji, o tik 
asmuo.

Dalinai negalintis. Skaitosi tas asmuo, kuris negali del fizi
nio ar protinio nesveikumo dirbti. Tačiaus gali dalinai dirbti, 
tai ir vadinasi dalinai galįs dirbti.

Visai negalintis dirbti. Tai tas asmuo, kuris negali nė jokio 
darbo užimti del vienokios ar kitokios nesveikumo priežasties.

Priklausantysis. Tai šeimos nariai, kurie neturi 18 metų am- 
tų amžiaus, ar tai jie būtų tos šeimos vaikai, ar būtų priimti, 
per naujas ženybas, paimti augintiniai bei globotiniai. Jeigu 
tokie šeimos nariai neturi įplaukų iš kitur, tai privalo gauti 
pašalpą. • '

Reikalautojas, žymima tas asmuo, kuris reikalauja pašalpos.
Srytys ir distiiktai. Geografiniai, kaip geriau iąpultų paskirs

tyti, ir nustato komisija.
Darbininkų organizacija. Bile darbo unija, ekonominis susi-1 

vienijimas bedarbių, agrikultūros srytyse koopertyvai, ekono
minės organizacijos, kuriose priklauso darbininkai. Tokios or
ganizacijos turi teisę nominuoti kandidatus arba jos dabar bū
tų ar ateityj susikurtų, yra skaitomos darbininkų organizacijo
mis, ir jeigu jos turi savo raštines daugiau negu viename mies
te, miestelyje, bei provincijoje.

Nacionales darbininkų organizacijos. Tai tos organizacijos, 
kurios turi savo narių daugiau negu vienoje valstijoje.

Mano Įspūdžiai iš Dienraščio “Laisves” 
Praėjusio Vajaus

Daugelis jau grąži-‘kčsi užeit ir žmonių, ku- 
i rie skaitė “Laisvę” po 10-15 

naujai užsiprenume-■ Metė. Pradėjo skait.y-
l ti “Naująją Gadynę”. Sako, 

.ai susitaikys Prūseika su’ 
Laisve”—skaitys “Laisvę.”

Chroniškos ir Staigios Ligos 
įgytioinos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir 
greitos pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. 
Zins g y d y m u i | 
Kraujo, Odos ir | 
NerviĮ Ligų, Slogui 
ir Chroniškų Skaų- I 
dūlių. Abelno Nu- i 
silpinio, Nervų Iš- j 
sisčniimo, Skilvio1 
ir Žarnų Ligų, He- : 
morrhoidų bei Ki- i 

Ėjimo Nesveikumų, kai-Į 
nesmagumo priožas-1 
Įremi Gėlimas, Si 
Nervu įdegimas

357 Flatbush Ave. Brooklyn, Nf»¥i
Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos

Į kelias dienas kaina pakils. Užsisakykite iš ankstau 
šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite

Ne Būtleginta ar Truckers Anglis
PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANpf'1

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

Egg' $gf|.25 Klauskitė-I
btove I Ii BEN DUBiir 
Nut

apie 
kitų įvai- 
giria, kad 
laikraštis, 

užrašiau 
dova-

Kam
patariu kreibtis pas p. Katilių.!

A( t , *

Jis gerai sutaiso vaistus ir ūži 
pigesnę kainą, negu kur ki
tur, ir duoda gerus patarimus.

, kam
pas Court Šį,,Elizabeth, N. J.

E. E. Petriką, graborius, 
251 Court St., Elizabeth, N. J., 
geras ir mandagus žmogus iri 
reikale prašau jo nepamiršti.

I,indėno lietuviams reikale 
patariu kreiptis pas M. Bud-i 
rcckį, graborių. Darbą atlieka , 
gražiai ir už prieinamą kai-i 
ną. Antrašas: 242 So. Wood

yra geras 
draugui 

kaipo kalėdų 
savo gyvenime nebu

vo skaitęs “Laisvės”. Laiškane
šys atneša jam “Laisvę”, žiū
ri, kad jo vardu antrašuota. 
Sako, tai jau kas nors pada- j 
re klaidą, jo vardu antrašuo-' 
damas. Bet mato, kad tai yra 1 
darbininkiškas laikraštis, iri 
nemeta. Pavartęs į visas pu
ses pradeda skaityti. Nieko 
blogo neranda. “Laisvė” jam 
ateina antrą dieną ir trečią. 
Jis suprato, kad tai yra ka
lėdų dovana. Dabar jis ją 
skaito be baimės.

Renkant “Laisvei” prenu
meratas retai** kada užėjau, 
kad vyras ir moteris abu kar
tu sutiktų: jeigu vienas su
tinka, tai kitas priešinasi ir 

atsitiki-
Gruodžio 20 d., 1935 m., moka su žmonėm pasikalbėti;

užbaigta sunkus darbas—va- žmones, kad ir nenoroms, bet atbulai. Jokiuose 
jus. ” | užsirašo “Laisvę”.

Visų pirmiausia turiu paa-'rast kitą tokią vajininkę. Ji'žiai pakalbėti, prikalbinti, 
čiuoti draugėm ir draugam ' buvo viena iš geriausių Eliza-Į kad užsirašytų. Dažnai rei- 
kurie prisidėjo prie Elizabe-'bethe. Laike vajaus taikėsi] kia net5po kelis kartus atlan- 
tho vajininkų gavimui naujų | visokio oro. 
“Laisvei0 skaitytojų ir atnau-Įjom naginaites, 
jinimui senų.

Sekami draugai gelbėjo man 
vajaus laike: drg. D. Burkaus- 
kas, V. Paulauskas ir K. Po
ciūnas, daug kartų vežiojo su 
karais, augiausia D. Burkaus- 
kas.

Priklauso didelis ačiū d. V.
Mikutaitei, kuri sykiu su ma
nim vaikštinėjo dieną ir vaka
rais.

Bendras Apvaikščiojimas Lie
tuvos Nepriklausomybes

Sausio 20 įvyko draugijų 
atstovų konferencija prisiren-l 
gimui prie minėjimo Lietuvos j 
nepriklausomybės. Susą u ke i 
Sandaros vietinis apskritys.; 
Konferencija buvo gyva, ats-Į 
tovaujanti visas pažangesnes) 
ir laisvesnių pažiūrų draugi
jas. Nedalyvavo joj tiktai Ro
mos katalikų organizacijos, 
kurios pirmiau buvo nusitarę 
laikyti atskirą * apvaikščiojimą. |

Vienbalsiai nusitarta laiky-i 
ti apvaikščiojimas vasario 16, Į 
L. D. svetainėj, 142 Orr!

lazaras Jau Prasided

Puikiai plaukia daiktais ir pinigais dovanos “Laisvės” Jubilėji- 
niam Bazarai. Bet veik visos dovanos ateina iš Brooklyno ir 
artimos apielinkės. Laukiame dovany iš tolimesniu miesty.

Dairiuos Trimito Choras iš So. Brooklyno, vadovaujamas Helen 
tuškaites. Dainuos J. L. Kavalaiuskaite, akompanuos A. Depsiute ii^J 
dainuos duetus Stella Rochka ir Feleksas Lepinskas, jiems akompw»1 
n«os Elena Mantuškaitė. j

Šeštafeį 25 Sausio-January . 1
i /J

Dainuos Brooklyno Aido Choras, vadovaujamas B. Šalinaitės ir 
nuos solus Aldona Klimiutė ir kiti žymūs talentai.

Dainuos Pirmyn Choras iš Great Neck, vadovaujamas A. KiimiūtėėlFį 
Alekas Velička dainuos solus ir kiti žymūs dainininkai.

Gerai, kad ture- kyti, kol įtikini, 
tai šilta ar 

šalta, sniegti ar lyja—mes
maršuojam atlankydami lietu
vių grįteles ir užrašinėjam 'gę- 
riausį dienraštį “Laisvę.”

Draugai B. Makutėnienė, 
A. Skairus, P. Poškus, L. Pau
lauskas, A. Labanauskas, Bal
tutis ir J. Šidlauskas visi nuo
širdžiai darbavosi. Visiems ] neduoda ramumo, kai aš skai- 
viršminėtiems draugams ir tau ‘Laisvę’. Ir kad tai būtų 
draugėms tariu.širdingą ačiū, viena, o dabar susikviečia ke

Ypatingai teko patirti, kad 
vilenskinėms moteraitėms sun
ku užrašyti “Laisvę”. Jos prie 
darbo netingios, bet prie skai
tytam sunku prikalbėti ir neno
ri, kad jų vyrai skaitytų.

Kauniškis, vedęs su vilens- 
kine moterim, man skundėsi, 
sako, “Ką reik daryti ? Man

Vienbalsiai nusitarta kviesti! i 
kalbėtojus nuo įvairių sriovių, ‘ 
šioj konferencijoj dalyvaujan
čių, taipgi įvairių sriovių mu- 
zikalę programą sudaryti. Iš-' 
rinkta devyni viso darbo ko
mitetai!, taipgi atstovaujanti j 
įvairias srioves, k a., sandarie- 
čius, socialistus, komunistus, 
neprigulmingus katalikus ir j 
nepartinius. Nusitarta, kad ši-' 
tas komitetas veiks ir po ap-] 
vaikščiojimo ir jis turės už ■ 
metų laiko sušaukti konferen-Į

“LAISVĖS” SVETAINĖJE
LORIMER ST., ‘ • BROOKLYN, N. t J

Kas vakaras šokiai* Įžanga K
VISAIS VAKARAIS GRIEŠ WM. NORRIS 4 KAVALKŲ ORKESTRĄ.

Šeštadienj ir Sekmadieni Bazaras prasidės nuo piet ir tęsis iki vidurnakčio.
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Penktad., Sausio 24,' 1936

Mūsų Poetų Kampelis
R.

_ VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS

buvo 
kadangi to k is

tai visvien

Trečiojo Kongreso Prieš Karą žolinaitės. Abu chorai sudai- 
ir Fašizmą, įvykusio Clevelan- |navo vykusiai. Abiejuose na- 
de. Raporte buvo biskelis ■ riai yra didžiumoj jaunuoliai.

Smagu matyt tai!

Puslapis šeštas

Nepraėjo $5 Įstojimas
Sausio 16 d., So. Bostono 

Lietuv. Piliečių Draugijos įvy
ko metinis susirinkimas, kurio 
Vienas iš svarbesnių tarinių 
buvo reikale pakėlimo įstoji
mo moliesties. Draugijos di
rektoriai' patiekė savo užgir- 
tą sumanymą, kad ateityje 
naujiems nariams įstojimas 
būtų pakeltas nuo $1 iki $5. 
Nurodinėta, kad pastaruoju 
laiku pradėjo daug naujų na
trių rašytis į šią draugiją, nes 
dabar draugija gerai stovi, 
(turi gerai ištaisytą svetainę ir

I visiem esą 
ant gatavo.” Su

sako : “kuo-

Įkliubruimį, todėl 
gerai ateiti 
nesni kliubiečiai 
met mes pirmiau veltui dirbom 
ir daug* pinigų aukavom pa
laikymui Lietuvių svetainės, 
kiti to nematė. O dabar, kaip 
yiskas eina gerai, ir kiti jau 
ateina, nors jie anksčiau nieku

apie $ 1,500; geresnės— 
$2,500. Smarkesni drau-

ai nariai yra Ze- 
Vedluga, Budrevi- 
cai, kuriom visi

Kliubas Turės Dvi 
Svetaines

BILOS
—Bilos, bilos nemokėtos, 
Guli eilėje sudėtos;

darbininkai pasakys, susi vie
nyki! patys pirmiau, o paskui 
kvieskit į vienybę kitus. Kal
bėtojas prisiminė ir apie Stil- 
sono įkalinimą ir reikalingu- 

I mą parinkt aukų jo išlaisvini
mui, taipgi apie reikalingumą 
paremti kanadiečius, kurie pa-

Girdėjom Brooklyn© 
Dainininkus

!'itą nedūldieni per JYlin- 
radio programą girdė- 
s Brook lyno atvykusius 
inkus, Kriaučiūną, Bukš-

Vitait ionę. Padainavo 
cai, bet niekuo ekstra 
žymėjo. Mūsų Kubiliū-

liet,
lačią dieną, po 
dainininkai su 
igo pačia Kubi-

bene davė koncertą, vaiciincia- 
mi operetę “Diktatorius.” 
Platesnį šio parengimo apra- 

leprisidėjo prie mūsų darbo.” .ymą paduosim kitame Beste
ik a-Fodel, esą, lai pasimoka bent 

didesnį įstojimą.

Po ilgų išsiaiškinimų, vie
nok, šis/sumanymas tapo pa
laidotas.; Nubalsuota įstojimo 
nokestį 'palikti po senovei— 
:ik $1. • j

Sandafnečiai labai norėjo, 
kad įstojimas būtų padidintas 
Iki $5, ir smarkiai už tai agi- 
;avo, bot nieko nepešė. Tai 
mtras iš eilės sandariečių 
oralaimėjimas. Pirmas — su; 
pirmininko kandidatūra. o 
dabar sų—įstojimu. Matomai, i 
'įauji nariai žymiai persvėrė 
jandariečius ,kurie iki šiol be- 
zeik viską pravesdavo, kaip 
ie norėjo. Atrodo, kad atei
tyje sandariečiai turės jieško- 
|i sau koalicijos, jeigu norės 
'itsilaikyti prieš savo oponen- 
|1»."f*adnngi j ii opoziciją did- 

i ūmoj sudaro katalikai, tai 
andariečiams lieka daryti 
>endrąx frontą su socialistais ir 
omunistais; kitaip 
is riestai.

Kitas svarbesnis 
ra vest as yra, kad
lio konkurentai negalėtų įei- 

'i į Pild;. Draugijos valdybą, 
pas reiškia, kad saliūnininkai, 
rba salrūne dirbantieji asme- 
ys, nebus įsileidžiami val- 
ybon, kadangi tokie žmonės 
ali tyčia padaryti žalos, biz- 
io konkurencijos tikslais.

! Sulig metinės 
draugijos turtas

jiem bus

tarimas
kliubrui-

t

oras

nesitiketa. 
ar dėlto,

moju sudarė bendrą

tono pažangioji visuomenė ne-

Pajūryj

Sausio 12 d. įvyko nepapras
tas Lietuvių Piliečių Kliubo 
s u s i r i ūkimas, apkalbėjimui 
vieno klausimo, būtent, kad 

; prie esamos svetainės paimti 
' kitą mažesnį kambarį, kur 
Į būtų galima perkelti kliubas

ją svetainę pavesti vien tik 
organizaciniams r e i kalams, 
kaip tai: susirinkimams, pa
rengimams, vaikų mokyklėlei, 
prelekci joms, sporto mėgė
jams ir tt.

Pradėjus svarstyti šį klau
simą, kilo karštos diskusijos. 
Vieni, kurie stojo už paėmimą 
kito kambario, įrodinėjo, kad 
negalima suderinti 
(kaipo užeigos vieta) 
ganizaciniu veikimu, 
k Ii ubą užeina įvairiu 
su įvairiais reikalais,
užeina, kad pamatyti 
žmogui 
suoti, 
zyriuoti, 
daug įsigėręs
kaip galima 
veikimas prie tokių 
bių,

I viename gale kliubas turi sa- 
j vus reikalus, o kitame gale 
svetainės—pamokos, diskusi
jos ai* kas kitas.

Tas pats ir su parengimais 
būna. Kada žmonės ateina į 

I parengimą, tai randa pilną 
prirūkytą dūmų svetainę, nesSouth Bostono pajūryj, prie 

Old Colony Ave., didelis “dum
py” plotas dabar stovi i 
raustas, iškasinėtas, t 
koks karo laukas po artileri-'

su or
uos j 

žmonių, 
Vieni 

kitą
kiti užeina pasidisku-. 

kiti—parūkyti ir 
o dar kitas ir 

užeina. N 
padaryti

aplinky- 
kada toj pačioj svetainėj

Skolos, skolos tos prakeiktos— sirįžo įsitaisyti linotypą savo. Dainavo du 
laikraščiui.i . !

Pirm. A. Petronis paprašė' 
susirinkusiųjų sumesti aukų, 
kurios bus padalinto^ pusiau: 
pusė Stilsono gynimui, ir pu
se “Darb. žodžiui.” Sekantie
ji asmenys aukojo: po vieną 
dolerį: D. Grigas, Biznierius, 
Puidokas, J. Jankauskas; po 
50 c.: S. šaltis, J. Jugas, P.

i 

Slavinskas, A. Pauliukas, J. 
Verniackas, J. Kelly, J. žoli
nas, ir V. Petrokas; po 30c.: 
V. Andrulis, Pauliuk.; po 25 
c.: A. Petronienė, P. Tankus, 
J. Misiūnas, J. Bacevičius, J. 
Šlikas, A. Ambros, K. Tva
rijonas, žabunskis, A. Petro
nis, ir J. Rulys (Tūlos pavar

ta,— dės ne pilnai aiškiai buvo su- • 
rašytos, todėl perrašant galėjo ! 
įvykti jose paklaidų.—Red.), j 
Viso surinkta $17.32. Aukų 
rinkėjai buvo žolinienė, Rulie-|| 
nė, F. Petronis ir J. Rulys. Au- 
kotojams tariu didelį ačiū! |

Antras kalbėjo d. Morkis, ■ 
kanadietis. Turiu pasakyti, ■ 

j kad jis labai vaizdžiai nupie- g 
še padėtį Kanadoje, ypatingai 
ti] darbininkų, kurie iš Lietu
vos atvyko vėlesniais laikais. 
Daugelis jų randasi nedarbo 
lauke, o yra tokių, kurie dir
ba už 20 c. į dieną.

Baisiai nemalonus daiktas!
—Mėnesiai taip greitai

de. Raporte 
trūkumų, bet 
jaunas draugas, 
tenka didelis kreditas už ra- 

! portavimą.
Buvo ir muzikalė programa.

i chorai: Lyros 
Choras, vadovybėje J. Bace- 

: vičiaus, ir L. M. Choras, va
dovybėje jaunos mokytojos S.

O čia rend ai neužtenka.
Ir elektriką ir gazas— 

čia uždarbis toks mažas! 
ką daryti ?

()
—Ką daryti, 
Negaliu nei išmanyti...
Jau galva beveik nupliko, 
Kad nėra gana skatiko, 
šitaip skundės ir dejavo 
Vienas draugas draugui savo;
Ir jis gavo patarimą, 
Kaip surasti išėjimą. 
—Kas gi, sako, atsitiko, 
Kad esi tu be skatiko? 
Gal perdaug dabar latrauji, 
Ai* kortuoti nesiliauji?
—Ne, brolau—jam atsaky-

Priežastį turiu aš kitą:
Kur tik dirbu, kai ant juoko, 
Nieks pilnai man neužmoka. 
—Prašo vis toliau palaukti, 
Arba liepia pasižiaugti,
Kad dar dirbti gaunu progą, 
Tai dėlto man šiandien bloga! 
—N es i r ū pin k,—s a k o

draugas,—
per_ Lai tos skolos tavo auga;

r.. Lai tos bilos nemokėtos I<1, II 
geras Guli eilėje suėjėtos.

—Pagalvok, kaip diplomatai 
Skolininkus atsikrato— 
Jei kiti nesusipranta, 
Nemokėk ir tu nei cento!
—Viens kitam kai nemokėsim, 

/Nei skolų mos neturėsim;
i O už darbą, kai ateina, 
Imk tik “cash” ir gerą kainą. 
—Reikia būti diplomatais— 
Apsukriais ir be sarmatos: 
Kad skolų nebūt ant kaklo,

™ kliubiečiai pei' dieną buvo ii’ Kreditus pasiųsk į peklą!
ls" rūkė. Kurie nerūko, tai pro- Okus Pokt

tartum testuoja prieš tai, kad svetai-
Okus Pokus.

Po prakalbu, pirm, pakvie
tė LDD 17 kp. ir ALDLD. 29 
kp. narius pasilikti ir svarsty
ti vienybės reikalus. Pirmiau
siai pakviesta paaiškinti daly
kus V. Andrulis, kuris išdėstė 
esamąją bendrą padėtį Ame
rikoje ir pasaulyje ir nurodė 
reikalingumą darbininkams vie
nybės.

atskaitos, 
yra $20,- 

74.66. Pereitais metais pel
yta $859.53, ir atmokėta 
aug skolų. L a i k r a š č iams 
raugija išleido $16.50. Atsi- 
velgiant į šias skaitlines, šių 
iety valdybai tapo pakeltos 
Igos.

Reporteris.

i SLA 359 Kp. Balius
Vasariu 22 d., So. Bostono; 
etuvių Svetainėje įvyks SLA | 
>9 kuopps balius. Paimta abi | 
etainės Jr dvi orkestrus; bus 
lodamosf dovanos prie įžan- 
>s tiki etų. Baliaus surengi
au. dąugj dirba aktingas vei- 
ijas A. J. Namaksy.

atys Svetainę Keistu 
§o Darže

DLK Keistučio Dr-ja turi
Ded- 
metu 

Pereitais
nemažai

m, Mas»., kur vasaros 
įgiama *piknikai. 
itais ši Z draugija
Inijo sa£o parengimais. Ten 

Ik i tos dilaugijos rengia savo 
ažiavimtis, bet visa bėda 
ne, kad1 nebuvo šokiams 
rtainės. Todėl dabar nutar- 
paairūpinti šiuo reikalu ir 
nkta komisija, kuri dar- 
>sis pastatymui svetainės, 
skaičiuota, kad prastesnės

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Mai;cy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Tel. SttiRp 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
plaukų oCr 
KIRPIMAS

Tel. Virginia 7-4499

Barry 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. I., N. Y.

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 Subatomic 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDĖLIOMIS FLATBUSH OFISAS
. 2220 Avenue J

Nuo 10 ik? 12 vai. iš ryto Į Kampas E. 23rd St.nė užteršta, o jei kas padaro
, ar d u o-Į 

iš to pra-1 
deda kilti ypatiškumai ir bar
niai, o tas neša didelę blėdi

ms kannolių bombardavimui, kliubiečiams pastabas, 
l’ai vieta, kurią Bostono poli- c]a papeikimus, tai 
likieriai už milžiniškas sumas
pinigų, pardavė federalei val
džiai naujų namų statymo! 
projektui. Nors čionai pirmiau 1 
buvo vanduo, vėliau šiukšly
nas, bet niekam pirkėjų ne
atėjo į mintį, o gal tyčia pra
žiūrėjo, kad tokia žemė nega
lės atlaikyti sunkių mūriniui 
pa m atų.

K o n traktoriams pradėjus 
kasti žemę, pasirodė, kad nie
kur negalima rasti tvirto situs- 
žemio, visur vanduo. Pasi
rausta vienur, pasirausta ki
tur, ir darbas nutraukta. Kon- 
traktorius atsisakė už sutartą 
kainą dirbti, nes vietoj kalė
tos pėdų kasimo, esą reikėsią 
kasti virš 100 pėdų gilumą 
kol pasieksią tvirtesnę žemę. 
Todėl dabar viskas palikta 
ant toliau. Tuo tarpu namų ir 
žemės savin inkai bando orga
nizuotai priešintis šiam 
projektui ir reikalauja, 
valdžia vykdytų pirmesni 
vo projektą, kuriuo buvo

I matyta atpirkti senesnius 
i mus arčiau miesto ir statyti 
į ten naujus. Arba, kad vykdy- 
I tų abu projektus sykiu. Siun- 
Įčiami protestai prez. Roose- 
i veltui, VVashingtonan, nurodi- 
nėjant pelnagrobiavimus ir. 
skriaudą biedniems namų sa
vininkams So. Bostone. Vieną 
tokį protestą pasiuntė ir Lie
tuviu Piliečiui Draugija, talki
ninkaujant vietiniams profe
sionalams, advokatams, dakta
rams ir biznieriams, kurie bu
vo paskirti komisijon atatin-1 
karną protestą pagaminti.

Kas iš to visko išeis, sunku 
pasakyt, bet politikieriai paten
kinti, nes jie tūkstančius dole- 
rių jau pelnijo. Iš lietuvių, ku
rie turėjo žemės prie Old Co
lony Ave., yra, rodos, tik Vik
toras Waitaitis, laikęs ten ga-1 
žolino stotį. Jam atmokėta 
apie $30,000.00. Visi dabar 
sako, kad Viktoras yra ‘lucky’ 
vyras. Gerai dar, kad nors 
vienas lietuvis ką nors gavo.

Dunda.

nam ų 
kad
sa

ri Li
na-

mūsij judėjimui.

Iš kitos pusės buvo 
biausis argumentas, t 
kad nebūsią galima palaikyti 
dvi svetainės iš finansiško at
žvilgio, bet kada buvo įrody-| 

j ta, kad pasidarys geresnės 
' veikiYnui sąlygos, tada ir 'fi
nansai pagerės, nes daugiau 
ateis organizacijų į šią svetai- 

•_ nę, parengimai bus pasekmin- 
gesni ir bus daugiau tų paren- 

i girnų. Tada vienas narys, ku
ris labiausiai priešinosi imti 
kita svetaine, išsireiškė, kad 
ta svetainė prasta esanti, ir 
esą, kas nori nuvaryti kliubą 

1 į tą svetainę ir tt. čia to 
draugo toks išsireiškimas kaip 
yla iš maišo išlindo, nes čia 
pasirodė jau no finansų klau
simas, bet nenorėjimas eiti į 
mažesnę svetainę. Tokia min
tis yra klaidinga ir žalinga. 
Reiškia, vieno kito žmogaus 
asmeninis pasitenkinimas yra 
laikoma augščiau organizaci
nio veikimo. Jeigu koks nau
jas mūsų judėjime žmogus, to
kią mintį išsireikštų, tai ne
būtų nuostabu, bet kad žmo
gus tame judėjime dalyvavęs 
per desėtkus metii ir taip kal
ba, tai keista atrodo. Po visi] 
tų diskusijų didžiuma balsų 
nutarta paimti kitą svetainę ir 
tam tapo išrinkta komisija.

Atrodo, kad veikimas dabar 
pagėręs, nes ūpas pas organi
zacijų veiklesnius narius paki
lęs.

svar-

jas už vie- 
, nuo opo

zicijos. Jis karštai ragino vie
nytis, pamiršti, kas buvo,, kas 

Apskričio' prieš ką pasakė aštresnį išsi- 
tąrimą, ir tt. Trečias kalbėjo 
d. šarkiūnas. Pirmiausiai, vie
na opozicijos narė užklausė 
d. šarkiūno paaiškinti, kuomi, 
jis esąs: “sklokininkas” ar' 
“bimbinis.” Jis atsakė: nei; 
vienu iš tų. Po to sekė kitų 
nariii išsireiškimai vienybės 
klausimu. Tūli opozicijos drau
gai daug verkšleno, bet užbai
giant, F. Petronis, opozicio- 

j nierius, pasakė, kad didžiuma
2 | opozicijos narių stoja už vie- 

'nybę ir kad mes visi stosime 
už vienybę.

Beje, jaunas draugas, A. 
davė raportą iš

ALDLD 15-to
I konferencija įvyko sekmadie
nį, sausio (Jan.) 12 d., 1936, 
Liet. Darbininkų Svetainėj, 
920 E. 79 St., Cleveland, Ohio. 
Konf. atsidarė kaip 10 vai. 
ryto.

Konferencijoje dalyvavo 27 
delegatai nuo 6' kuopų. Kon
ferencijos posėdžius pertrau
kus, visi delegatai buvo už
prašyti pietums, kuriuos pa-' 
gamino 57-ta kuopa. Baigiau-' 
tis pietum, 57-tos kp. narė, 

E. Rau-tenė, paprašė 
kas kiek gali paauko- 
clarb. politkaliniams, 
šie draugai po $1 : Tvarijonas, 

Jakaitis, Boika;1 .
Rubienė, Valentuko- ~ ’1____

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS

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

VYRŲ DIENOS
Trečiadieniais, ketvirtadieniais, 
penktadieniais, šeštadieniais ir 

sekmadieniais atdara dieną 
ir naktj.

PIRTIS
VISADA ATDARA 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

mankštymai, restauracija, barbemė 
ir prirengimai miegojimui.

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

draugė 
svečius 
ti Liet. 
Aukojo
Stalioraitis, 
po 50c. : 
nienė, Medison, Sodeikis, Ka- 
lakauckas, Valino; Rudis 30c.; 
po 25c.: Stripeika, Sklerienė, 
R o c k a i t ienė, Bagdonienė, 
Kliauga, Mockaitis, J. Dvylis 
ir J. Bogužis. Surinkta $8.50. |

Ačiū 
draugėm 
broliu i 
kenčia 
pandos 
kalus.

57

visiem draugam ir 
i už parėmimą mūsų 

ir seselių, kurie daug 
nuo Smetonos pries- 
už darbo žmoniti rei

kp. Korespondentas.

Sausio 12 d., Italų svetai
nėje, įvyko bendro fronto ma
sinis susirinkimas. Kalbėtojai 
buvo M. Bacevičius ir kana
dietis d. Morkis. Buvo atvyku-Ta priežastis, del kurios

pirmiau buvo negalima plačia Į šių ir daugiau vilniečių, pav., 
papėde veikti, yra taisoma 
atrodo, kad bus pataisyta.

• Tylunis.

iri

Hopkinsville, Ky.— Pa
siusta būrys Kentucky val
stijos' milicininkų su kulka- 
svaidžiais į Morganfield an- 
gliakasyklų sritį, kur ske? 
bai užmušė vieną unijistą.

; dd. . Andrulis ir šarkiūnas. 
Drg. M. Bacevičius savo pra
kalboj aiškiai nupiešė reika
lingumą bendro fronto ir jojo 
svarbumą darbo žmonėms. 
Kvietė poziciją ir opoziciją 
susivienyti ir tuomet pasek
mingai organizuoti bendrą 
frontą, nes jei nesusivienys, 
tai bus sunkiau organizuoti 
bendrą frontą, kadangi kiti

SKAITYKIT IR PLATIN
K*T ‘LAISVE

Reikalinga vyry ir motery 
pardavinėjimui ir garsinimui Deksnio 
Galingos-f 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.

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠE1MYNINJ IR 
LYTINJ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Karkiančius savo 
prakalbose pataria visiems jsi* 
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.

klasės anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svainį 
legališkas svoris. Trista

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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

^rūšies ir 
tonas, tai
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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MAVRIKI SLIEPNEV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

TĖVO PATARIMAS
(Tąsa)

Aš su pasitenkinimu priėmiau Kros- 
seno pasiūlymą.

Krossen vedė orlaivį drąsiai ir suga- 
biai. Jautėsi jo pilnas pasitikėjimas mo
toru. Atsarga, taip žinoma pas ameri
kiečius prie pakilimo ir nusileidimo, 
dingsta ant tiek, ant kiek jie pakyla 
augščiau.

Nors buvo giedra, bet regratės nesi
matė. Žemės paviršis baltas susiliedavo 
su baltu dangum, štai kur buvo reika
lingi tvirti nervai ir pasiryžimas. Silpną 
žmogų, menkų nervų, tokis dangus grei
tai “prispaudžia?

Tvirtas vėjas, galinga oro sriovė, tar
tum užtvaras išilgai Anguemo slėnį — 
mėtė mūsų orlaivį, kaip skiedrą bangos. 
Krossen, nepaisydamas vėjo, atsargiai 
ir vienodai vedė savo “Stemerį” linkui 
žemės—sėdame.

Taip, matytas daiktas ir yra sparnas 
“Hamiltono” orlaivio, kuriuomi skrido 
Eielson. Aišku, kad sugabus šiaurių ty
rinėtojas Carl Ben Eielson, dalyvis Wil- 
kinso perskridimo nuo Barrow iki Spitz- 
bergeno salų, dalyvis šiaurių tyrinėjimo, 
žuvo ties Anguemu.

John Krossen nepertraukiančiai rūkė 
pypkę, suraukta kakta reiškė jo didelį 
susirūpinimą. Ant gali jis išsitiesė ir ta
rė: “Yes.”

Supratau, kad jis įsitikino, jog žuvo 
Eielsonas ir Borlandas.

Ten pajūryje visi laukė mūsų parvy
kimo. Nei vienas nenorėjo pirmas atsi
klausti apie lakūnų likimą. Ir kada iš
girdo mūsų žodžius: “be abejo užmušti 
ir reikia jieškoti,” tai visi sujudo. Bet 
šiaurėje reikia laikytis ramiai.

Per radio apie tai pranešiau Sovietų 
Sąjungos šiaurių komisijai ir gavau at
sakymą nuo generolo S. S. Kamienevo— 
imti dalyvumą jieškojime žuvusių ameri-

nuo

mo parėmimui atsiliepė šie PHILADELPHIA, PA. T? 
draugai-gės: Mrs. Ūsas ir Mr.
Drilling po 50 centų; F. Bačkis
35 centus; po 25 centus lt.
Stąnčiukienė, F. Malkaitis, M.

' M. Tilvikienė, P. Pi •anevičius,
J. Ratinis, V. Stankus, J.
Johnson, V. Stančiukas ir B.

i E. Senkevičienė. Viso,

organizacijų, būtinai dalyvaukite pa-, 
skutimam susirinkime sdusio 26 d., t 
2 vai. po pietų, 802 W. Girard >Xve. (

MEDICINOS D
b. bogoasa: uff

200 S: LtiK.d Av<-r.ue

ir

ir

kiečių. Pervežimu keliauninkų 
“Stavropolio” užsiėmė Galyševas.

Ir štai ištrauka iš mano dienyno, ku
riame aprašiau pirmos dienos jieškojimo 
darbą:

“Vasario 5-ta diena, trečiadienis. Nak
tis rami ir graži. Atsikėliau 8 valandą 
ryto, tuojaus apsirengiau ir nuėjau į or
laivių punktą. Farikas su Ereinperisu 
paleidę motorus. Motorai greitai pradė
jo veikti, nepaisant 30 laipsnių šalčio. 
Pasodinome į orlaivį du jūreivius, pasi
ėmėme kastuvus ir kitus įrankius. Labai 
lengvai pakilau į orą. Diena buvo šalta. 
Pirštinėmis plakėme sau per veidus su 
Fariku, kurie balo nuo šalčio ir užimti 
tuo darbu už 42 minučių jau buvome vie
toje, kur žuvo “Hamilton” orlaivis. Už- 
skridome toli ant Anguemo ir vedžiau 
orlaivį prie žemės, nepaisant, kad vėjas 
smarkiai pūtė. Artinosi sprendžiamoji 
minutė: ar atlaikys orlaivio čiūžės lei
džiantis tiesiai ant sniegu užversto lau
ko? Orlaivis vis žemiau ir žemiau, tai
kau nuleisti jį švelniai. Orlaivis susiū
bavo, sparnai audė į viršų ir žemę ir, ro
dosi, štai apsiversime, bet sparta vis ma
žėja ir mažėja. Sustojome. Sulaikiau 
motorą. Viskas ramu, sėkmingai nusi
leidome.”

Pradėjome j ieškojimą amerikiečių.

Kiekvieną dieną mes atrasdavome vis 
naujas orlaivio dalis arba buvusius orlai
vyje reikmenis. Kada suradome Eielso- 
no revolverį, kepurę ir patronus, tat buvo 
visiškai aišku, kad lakūnas ir mechani
kas žuvę. Vargiai toki sugabūs šiaurių 
lakūnai leistųsi į kelionę be ginklų.

Vasario 13 dieną mūsų jūreivis Dže- 
kobson nuo laivo “Stavropol” sušuko: 
“Komandierius!... Koja !”

Visi puolėmės prie jūreivio ir pamato
me atkasta sniege koją su batu, Vaka
re atskrido amerikietis lakūnas Gili 
pareiškė, kad tai Borlano lavonas.

Už keturių dienų mes suradome 
Eielsono lavona.

Pirmoji darbo dalis buvo atlikta. Rei
kėjo ruoštis pasitraukimui iš neprielan
kių šiaurių. Farik pradėjo ruoštis iš* 
skridimui. Prieš jo išskridimą dar buvo 
vienas įvykis. Ant regračio pasirodė or
laivis, tai skrido kapitonas Patt Roed iš 
Jungtinių Valstijų. Apie jo atskridimą 
aš buvau perspėtas Gillio ir todėl ne* 
nustebau. Patt Reed padarė du gražius 
lankus ir vedė orlaivį prie žemės, jo or
laivis, pasiekęs nusileidimo lauką, pašo
kėjo, susisupo, paliko nulaužtos čiūžės 
ir propeleris, o patsai orlaivis įstrigo į 
sniegą.

Visi puolėmės prie sumušto orlaivio, 
bet iš jo išėjo visai ramus lakūnas ir nei 
nepažvelgęs į orlaivį,- prisidėjo ranką 
prie kepurės ir tarė: “Su specialiu įsaky
mu. Nusileidau, kad įteikus jums teleg
ramą iš Washingtono.”

Jo atnešta telegrama skambėjo:
“Valstybės departmentas praneša 

jums, kad Jungtinių Valstijų valstybės 
valdžia kviečia Sovietų orlaivininką 
Sliepnevą ir jo mechaniką Sovietų orlai
viu pristatyti žuvusiųjų kūnus į Fair- 
banksą.”

Mes išskridome linkui išsikišimo Sie- 
vernyj Sovietų lėktuvu “SSSR-177”, neš
dami dviejų amerikiečių žuvusių kūnus. 
Tai buvo tas patsai orlaivis, ant kurio 
mes su Fariku atlikome Aldano skridi
mą, labai geras orlaivis.

Gedulinga vėliava plevėsavo ant orlai
vio pirmgalio. Vasario 27 dieną žuvusių 
kūnai buvo įsiūti į drobulę, pristatyti ant 
laivo “Nanuk” ir perduoti Jungtinių Val
stijų valdžios atstovams.

Golyševas vežė keliauninkus ant kraš
to nuo mūsų laivo “Stavropol,” o aš ir 
mano nuolatinis sankeleivis Farik ruošė
mės skridimui į Ameriką.

Kovo dieną mes išskridome nuo išsiki
šimo Sievernyj ir laikėme kelia per Be- 
ringovo peria ją linkui FairbanKso. Pir
mu kartu skridau per Beringovo jūras. 
Ties Serce-Kamen pradėjo vėjas supti 
mūsų orlaivį. Priešakyje pasirodė pilki 
rūkai. Didelis buvo skirtumas nuo skra
jojimo virš ledų. Kur tai priešakyje, pa
našus į iuodą minyką, matėsi Dežnevo 
kalnas. Mes pažiūrėjome į jį su didele 
pagarba—paskutinis kąsnelis Sovietų 
Sąjungos žemės. Už kelių minučių su
daviau Farikui į petį ir tariau:

—Na, brolau, mes jau ant Amerikos 
skrendame.

(Daugiau bus)

sausio d. ęr'v to padaryt tolų 
didelį mitingą sėkmingu ir tvarkingu 
reikia mažiausia bent 200 darbinin- 

su kų. Tad būtinai visi delegatai daly-
’ smulkiomis $5.46, vaukite. 
| Visiems aukavusiems rengė- Sausio 26 d., 2 vai. po pietų, 928 
jai taria ąčiu! Jeįgų kieno E- Moyamensing Avė. bus masinės

___ * * „ii • i ’X prakalbos. Kalbės A» Bimba įr L..va das neųziasytas, atleiskite, p^seika. Tad visi lietuviai darbinin- 
nes greitai užrašinėjant įvyk- kai dalyvaukite kuo skaitlingiausia, 
sta klaidų.

Atsiprašau!
Mano aprašyme naujų metų 

vakaro, kuris buvo rengiamas sausio 26 d., 
trijų organizacijų, būtent 
LDD, SLA ir Piliečių Kliubo, 
buvo pastebėta, kad Rymo 
Katalikų Susivienijimas buvo 
prisidėjęs, bet vėliau atsitrau
kė ir nurodžiau, kodėl taip 
padarė. Dabar teko nugirsti, 
.kad nekurie draugai katalikai 
įsižeidę, kam tatai minėjau 
savo korespondencijoje. < 
taip, tai malonėkite atleisti 

’nes neturėjau mažiausio noro' 
iiei palinkįmo ką nors įžeisti 
bei jižpykįhti. Rašant prisilai-

Į kiau tų informacijų, 
t man būvo suteiktos. Jeigu kas ’"^amylos 
tokio negero iš mano pusės,1’ ’ ’ ' 
tai atsiprašau!

. Eugenija.

Gydo odos, kraujo, pūslės—
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10 :30-8 ; Sekmad. s 11-1 dieną
Te!.: ĄĮronųnin 4-82*4

f tu* HVAM

Skausmų Pečiuote er Sustirusių 
Muskulų Prpialinimui 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIQ 
kuri* suteikia ųreitą ir tikrų 

k______ palengvinimų .

Komitetas.
(20-21)

ĘLI^ĄĘĘTH, N. J,
ALDLD kp. rengia šokius nedėlioj, 
usio 26 d., Kliuno svetainėje, 408 

Court St., 7:80 vai. vak. Jžanga tik 
20 centų.

Kviečiame visus atsilankyti.
Komisija.

GRAND RAPIDS, MICH.
Bus rodomi kalbami judžiai iš So

vietų Sąjungos, Roosevelt Theątre, 
642 Bridge St., 29 ir 30 dd. sausio, 
7 v.v. ir 9 v.v. Jžanga 20 centų. 
Tai bus puikus paveikslai ir visiems 

Jeigu £era PT°2'a pamatyti už visai žemą 
kainą.

J A. J. Kareckaa.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

(Taukiu paveiksiu.- familijų 
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių 

(š senų padarau 
lapjn.c paveik- 

lūs
sudarau

a-ikahn 
padidini.

kio dydžio k- 
vBaB,K,° pageidauja

,na- Taipgi u 
maliąvoju ,v. 
ciom spalvo-o

JONAS STOKES 
kanip. Broad* u);>12 Marion St.,

i .Mone A vė., t arpę- Eastern i’ark
• -v ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
I'e>.: Glenmore 5-6191

Telephone: EVergreen 8-9770

Lnddotr.vi'.i PI rektorius
!• itkja nuiniru- 

k.iplnių; par-
< i•; i karietas
(ynoms ir pa-

PANEŠIMAI IS KITUR

GRAND RAPIDS, MICH. [ 
..Pirmu kartu.šiame mieste bus su- . 

kurios l°šta puiki 5-kių aktų operete “Tą- |
. myla.” Joje yra net 13-ka dainų. ( 

>” lošimui yra surinkti ge- i 
!riąusi' lošėjai ir dainininkai. Loši- j 
mas atsibus Liet. Sūnų ir Dukterų ■ 
svetainėje, nedėlioj, 2G d. sausio, ■' 
7:30 vai. vakare. Įžanga: 25 centai 
iš anksto, prie durų 30c. Nepraleis
kite šios progos pamatyt taip gra
žų veikalą.

BASTOS VILKIENES DIVORSAS

Komitetas.

Easton, Pa.
Dvejos Pasekmingos

Prakalbos

kad pagerinus ir pagreitinus 
“Darbininkų žodžio” leidimą. 
Tam tikslui aukavo šie drau
gai ir draugės: L. Tilvikas 
$3.00; V. J. Senkevičius

EASTON, PA.
Lenino Mirties Minėjimu Mitingas

Koirninistų Pąrtijps vietinč sekci
ją rengia Lenino mirties minėjimą 
nedalioj, 26 d. sausio, Eiaston Baking 
Co. Svetainėje, 36 N. 7th St. Pra
sidės lygiai, 7:30 vai. vakare. Bus 
gabūs ir pasižymėję kalbėtojai. Lie
tuviai darbininkai kviečiami skaitlin
gai atsilankyti. Jžanga veltui.

Kviečia Rengėjai.

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 26 d, sausip, g vai. po pietų, 
S. Main St. Nąja’a svetainėje, 
nariai dalyvaukite.

Komitetas.

■ \: yžės Mėnesį 
TIK UZ ViW DOLERĮ

302 
Visi

Balandžio menesį šiais metais sukanka 25 metai, kaip 
leidžiama “Laisvė”. Minėdama savo Jubilėjų, gegu
žės mėnesi “i aisvo” išeis kasdieną 8 puslapių. Bus 
turininga j - ;

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių kapinių draugijos susirin

kimas bus nedėlioj, sausio 2G, L.M. 
D. name, 142 Orr St. Pradžia 2 vai. 
po piet. Visi šėrininkai ir lotų sa
vininkai kviečiami dalyvauti.

Sek r. J. Urbonas.

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 26 d. sausio, 4 vai. po pietų. 
Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstyt. 
Taipgi reikės išrinkti gaspadinės ir 
darbininkai del ateinančios vakarie
nės, kuri įvyks 22 d. vasario.

Komitetas.
(19-20)

‘‘Laisvės” 
jos svac- 
rolė du 
“Laisv e

šiais, moksliniais straipsniais, dai- 
ozo j e ir poezijoje. Bus 

gyvavimo istorija, bus
< lietuvių istorijoje ir

•ėjime. Todėl gegužė
labai svarbu per.?

■ : r.omet, kaipo ('.id-

duodama 
pabriežta 
“Laisvės” 
; mėnesio 
kaityti ir 

ikšmės

GREAT NECK, N
Linksmas

TD*A 48-1 a

LKIENĖS DIVORSAS
Apie 300 Puslapių

subatoj, ; ..saka iš Amerikos

Endi- 
komi- 
strei-

Norris Orkestrą 
dovanos už g'.'a: 
rio neturėsite k

41. e.
Win. 
try.-

WORCESTER, MASS. 
Būkit Strcikicrių Vakare

I šeštadienio vakarą, 25 sausio įvyks 
Šokiai Lietuvių Svetainėj, 29 
cott St. šokius rengia moterų 
tetas Johnson Steel and Wire 
kuojynčių darbininkų ‘naudai.

Worcesterio drato išdirbystčs di
džiosios kompanijos stovi, užpakalyje 
Johnson kompanijos ii- visos bendrai 
smaugia pastarosios streikuojančius 
darbininkus. Todėl mes kviečiam vi- 

' sus darbininkus ir darbininkes stoti 
j pagelbą streikuojantiems darbinin- 

I kams, remti jų kovą moralai ir ma- 
| terjaliai. Visi dalyvaukite jų naudai 
I ruošiamame pąręngimę 25 sausio.
Įranga 25. Centai. (20-21)

“card 
Wel- 
Ave., 
Kvie-

LINDEN, N, J,
ALDLD 165 kp. rengia 

pąrty” nedėlioj, 26 d. sausio, 
dome Hall, 16th St. ir Winans

1 2:80 vąl. po pietų. Jžanga 25c.
Čįąm visus draugu^ ir drauges atsi
lankyti, galėsite linksmai palošt ka- 

! zyrėmis, pasišokt ir užsigardžiuot su 
skaniais užkandžiais.

Kviečia Rengėjai.

Del įvairumo bus dui- 
t — dainuos Pirmyn

Kviečia Komi
0)

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! Ątsiveskime savo 
draugus, ypač svarbu, kad jaųnimąs 
dalyvaut ir sužinot, kas 
draugas buvo Leninas.

Kviečia

do vadas ir

Komisija.
(18-20)

lietuvių
:L . mums pasižymėjęs rašytojas
Mikas rasoda
ir1.- . i.įtiekto veikalo “Spartako”; taipgi

‘ y i kerio”, ir vėlesnio kūrinio “Povilo 
l uite viršui minėtus Miko Rasodos veika- 
Martos Vilkienės Divorso.

Ill'll-

lankia "Martos Vilkienės Divorso.” Nes rašyto- 
mokėjimu apipiešti charakterių, sugabumu atvaiz-jas, s? v’o

dmti gyvenimo sąlygas buržuazijos ir darbininkų; savo giliu 
supratimu klasinių santikių, gražia, lengva ir turtinga kalba 
savo raštus jis daro veidrodžiais mūsų gyvenimo. Todėl 
jo raštai žavėja skaįtytojaus sielą savo nepaprastu žingei
dumu. Jo raštai—apysakos nėra kokios apstrakčios fan
tazijos, ale tikri vaizdai surinkti iš realaus gyvenimo.

CLEVELAND, OHIO
27 d. sausio, pirmadienio vakare,' 

yra šaukiamas piknikų Daržo Ben 
j drovės. susirinkimas pas drg.
I mondą, 10101 St. Clair Ave. Kiekvie
nas šerininkas ir draugai atstovai 
privalo dalyvaut, nes turėsime daug: 
......„m.. ..„i..).,. Taipgii

C. M.

svarbių dalykų apsvarstyt, 
bus renkama naują valdyba.

Sckr. 'S.

PITTSBURGH, PA.
Sekmadienį, sausio 26, įvyks lie

Martos Vilkienes Divorsas” bus. dar Įspūdingesnis ir 
už Augščiau Suminėtus Rasodos Veikalus

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

gegužes menesiui už $1.00.
tik

ir Sovietų Sąjungą, nea jam 
teko ten lankytis pereitą va
sarą. ; .

Draugas Orman kalbėjo lie
tuviškai ir reikia pripažinti,

$1.25; po $1.00 J. šlapikas ir kad jįs nepaprastai gerki V&T’ 
Ratinis; po 50 centų K. Judic- toja lietuvių kalbą ir iš jo tU* 
kas, M. Urba, P. Pranevičius, rėtų imtį pavyzdį kiti mūsų 
F. Bačkis, ir V. Morkauskie- 
nė; po 25 centus V. Kaulius, 
A. Švėgžda, S. Urba, S. Ma
son, J. Matonienė, A. Urbie- giausiai palietė jaunimo gyve 
nė, V. Stankus ir B. Makutė- 
nienė. Su smulkiais $12.75.

Parduota ir išdalyta nemažai 
kopijų “D. ž.” ir “Sunday 
Workerio.”

j^a-Tuviškos vakaruškos, Liberty Svetai
nėje, 1322 Reedsdale St., N. S. 

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

s>*.Girdėsime gražios muzikos ir dainų. 
(Taipgi galėsime bendrai sukti sukti- 

(20-21) nĮ’ aguončlę ir dešimtis kitų. Kiek- 1 
vienas gražiai galės pasišokti ir pa- i 
silįnksminti. Apart to mes turėsimo I 
viešnią, Daktarę Baltrušaitienę, ne
senai sugrįžusią iš Lietuvos. Jinai 
papasakos savo kelionės įspūdžius 
ir sykiu parodys, kaip Lietuvoj jau
ni ir seni vakaruškas praleidžia.

kuris 
trumpai kalbūs apie įspūdžius iš Cle- 
velando Kongreso prieš karą ir fa-

Jau laikas Rinkli T

Gegužinas Frciii®> 
į

JSYO! ’

Prašome draugų darbuotis, i gauti “Laisvei” kuo dau
giausia Gegužinių bei Jubilėjii ir prenumeratų. Kurie gaunate 
gegužinių prenumeratų arba, k t . patys manote užsirašyti, pra
šome tuojau siųsti mokestį už t.i < prenumeratas sekamu antrašu:

SO. BOSTON, MASS.
Mąpįni$ Įpitįngąs rengiamas gel- 

b^jjfhui J. StilsonorButkaus, nedėlioj, 
26 d. sausio, Lietuvių Svetainėje, E. 
it Silver Sts. Pradžia 2 vai. po pie-

Kalbės Ą. Jankauskas, Turėsime ir vieną svečią, 
Ąmalgąmeitų Unijos, iš New Yor- - - -• - . . _ ...

• ko; St, Michelsonas, “Keleivio” re-Į
o į klausimus atsako rimtai ir faktorius; Kun. fe. F. Kubilius ir Au^čiausm<; Prieglaudos Lie-
aiskiai. Draugas Orman dąu- Tarąška. Gelbėkime Juozą Stilsona- įuvių Amerikoj 50* kuopa rengia šias

Butkų., . Susirinkim į svetainę 2 vai. įieĮ,uviškas vakaruškas ir kviečia vi- 
po pietų. ■

nimą Lietuvoje ir Sovietų Są
jungoje, aiškiai nurodydamas
skirtumus tarpe fašistinės ša-,

v • • ■

lies ir darbininkų valdomds 
šalies.

Sekmadienį, 12 d. sausio, 
Eastoną aplankė svečias iš 
Kanados, d. Matas Guoba, 
“Darbininkų žodžio” atstovas, 
Draugas Guoba pasakė labai 
interesingą prakalbą apie ka
nadiečių darbininkišką veiki
mą. Ypatingai klausovus už- 
interesavo d. Guobos įspūdžiai 
iš Lietuvos, nes jis tenais lan
kėsi pereitais metais kaipo or
ganizuotų Kanados lietuvių 
darbininkų atstovas į “Visuo
tiną” Lietuvių Kongresą, tad 
teko jam patirti daug naujų1 
dalykų. Nekurto jo įgyti įspū- . „ . r. , p-k—«« » «...
džiai nemažai prijuokino pub- bas d. J. Ormanui. Į prakal- bei kur tik kalbės d. Guoba, karę. Tdd vi^i esate kviečiami daly- 
liką. Atsilankiusieji buvo pra
kalbomis patenkinti. Prakal
bas rengė ALDLD 13 k p.

Rinkta aukos padėjimui d. j žingeidavo, ką čia augęs jau- E. šlapikiutei aukų lėšų pa Diams lal K, r
kanadiečiams įsigyti linotypą,1 nuolis papasakos apie Lietuvą dengimui ir jaunuolių judėji- j datyvlukitc^kuo' skaidSgiausS

jaunuoliai. Jam kalbėti sekasi,

i c

427 Lorimer St. Brooklyn, N.

. Btmdras Komitetas.
(20-21)

PHILADELPHIA, PA.
„ ,, . Sausio 27 d.,, 8 vai. vak., Market
Smulkmeniškai nėra Arena, Market ir 145th gatvės, bus 

reikalo visą kalbos turinį ap- masinis mitingas,Jpąmlhejimuf Leni- 
l rašvti nps vienur iaii d Or- 'no mirties. Programa bus gana di- , rašyti, nes vienur jau a. ui- .delg Vi- darbininki§ki cho|.ai dai.

nuos. Kalbės drg. Ford, buvęs dele
gatas) Koniintėmo.-7-tam' Kongrese. 
Durys atsidarys kaip 7 vai. vak., o 
programą prasidės,1 kaip 8 vai. va- 

atsilankė nepa- lietuviams darbininkams skait- vauti ir būt laiku.
lingai dalyvauti. ('. šis Lenino mirties paminėjimo mi-

'tingaS yra labai svarbus, dolei su- 
Atsišaukus pirmininkei d. /darymo bendro fronto kovai prieš 

karą ir vfąšiziną, ..už sociąlę bedar- 
biams apdraudą. Tad dąy, kartą' visi

Pas Mus Kalbėjo Draugas |
Johnnie Orman , I ma kalbsjo> o kitur dar jo 

Sausio 5 d. LDS jaunuolių kalbą išgirsite. Patartina Vi- 
kuopa buvo surengus prakal- sur, kur lankysis d. Orman

sus kuo skaitlingiausiai dalyvauti.
Komitetas.

(18-Žp)

bas žmonių 
prastai daug, nes iškalno ge
rai buvo garsinta, o daugelis

ęortlMndt 7-4805

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Hall 

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

' Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Telephonai: Bell

Keys? n;
Užtikrinu, k; i i- 
mas bus at.t* 
prieinamą i;/ 
valandoje p ■ 

manęs •
1439 S<

PHIL.: .

•y 5136
I ’in 9669

t rnavi- 
ir už 

. budimo
■ prie



Komunisty Balsai Auga, Policija Saugo Laivą Skebus

ft

<!>

(|>| 321 Chauncey Street<

išėjusieji streik- 
subrukti į Grey-

■ s
Ant 3rd Avė, linijos, Ful

ton St. stotyje, prie darbo ta
po traukinio užmuštas elek- 
tristas W. Finn iš Bronx.

Kada Panama-Pacific laivas, 
asemblimano Bronx į Pennsylvania atplaukė su 

Komunistų streiklaužių pagelba 61-mon 
prie 22nd St.,, 

eilinių jūrininkų
pikietai.

Bematant, 
laužiai buvo 
hound busą ir apstatyti keliais
karais policijos ir žvalgybos. 
Prie 24th St. ir llth Avė. vie
nas jūrininkas užšoko ant Taisome ir maliavojame namus is vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS 
Brooklyn N Y

Mil

-1 ~ ''Ari'r ni’!hi,< ,r

499
467 

atkartotinai

Puslapis ’Aštuntas

Angly Kalba Ateiviam

Penktad., Sausio 24, 1986

Iškilmingas Motinos Bloor 
Pokilis Šį Vakarą
...Motinai Bloor, 74 metų am-’ 
žiaus senutei kovotojai, suei
ną, 45 metai, kaip aktyviai da
lyvauja ir vadovauja revoliu
ciniam judėjime. Tom svar
biom sukaktuvėm atžymėt 
darbininkų ir liberalų organi
zacijos bei šiaip žymūs asme-; 
nys sudarė platų komitetą, 
kuris rengia šaunų bankietą.

Bankietas įvyks penktadie- 
nį, 24 sausio, lygiai 7 v. va
karo, viešbutyje Lismore, 73rd 
St., netoli Broadway, New 
Yorke. Į bankietą suvažiuos 
atstovai nuo darbininkų, far- 
merių ir kitų darbo žmonių 
bei jiems pritariančių organi
zacijų.

drai vieną kandidatą, bet so
cialistai nesiskaitė su tuo kvie
timu. Aišku, kad bendrai ei
nant būtų buvę geresnės pa
sekmės. Tas būtinai turėtų 
būt padaryta sekamais prezi
dentiniais rinkimais šį rudenį.

Operetė “Inkvizicija” Bus 
Lošiama Brooklyne

Pranešu, kad operetė “Ink
vizicija” bus lošiama vasario

ro, Labor Lyceum svetainėje, 
Brooklyn, N. Y. Ją loš akto
riai iš Newark, N. J. Rengia 
gi Brooklyno Darbininkiškų

Kitas Reakcinis Bilius 
Prieš Ateivius

pro

tapo su-

kuri priėmė al- 
aldermanas 

demokratas,

registruoti

Amerikos Prieškarinės 
Lygos Protestas

Amerikos Lygos Kovai Prieš 
Karą ir Fašizmą nacionalis 
komitetas, per savo veikiantį 

•sekretorių Reid pasiuntė pro
testo telegramas 
Rooseveltui, 
Garneriui ir 
Telegramose 
kad valdžia

Pereito sekmadienio audros 
pase k mių-sniego nuvalymas 
kainuoja miestui vieną milioną 
dolerių. Pirmadienį dirbo 50,- 
000 darbininkų. Nors svar
biausi keliai nuvalyti, tačiau 
sakoma, kad dar ims visą sa
vaitę nuvalyti šalutines 
ves.

prasilavinusiem atei- 
Ten yra 9 skirtingos 
į kurias priskiria mo

rn oteris ir vyrus sulyg 
kalbos. Tokiu 

yra proga
Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

------------- ---------- ---------------- ..„'L.---------------------------------- g

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
VALANDOS:

12—2 p. p. 
6—8 vakare

270 BERRY STREET Tel. Evergreen 8-8707

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

gat-

New Yorko Miesto Kolegija 
yra įsteigus anglų kalbos pa-, 
mokas 
viam. 
klasės, 
kinius
prasi lavinimo 
būdu kiekvienam 
pramokti arba pagerinti savo 
kalbą taip greit, kaip jo-jos 
gabumai leidžia.

Dienines Klasės

Pasibaigė Morro Castle 
vo tragedijos liudininkų

lai-

prezidentui 
vicc-prezidentui 

senatoriui Nye. 
r e i kalaujama, 
duotų pinigų | klausinėjimas, kuris prasidėjo

baigt tyrinėjimą, kuris iškelia 12 lapkričio. Gale savaitės ti- 
amunicijos fabrikantų karo kimasi nuosprendžio, 
rengėjų rolę. Reid pažymi, maišiais yra veikusis 
kad lyga atstovauja virš 
milionus gyventojų.

Kaltina- 
kapito- 

nas Warms, vyriausias inži
nierius Abbot ir kompanijos 
vice-pirmininkas Cabaud.

Pašaukė Policiją Bedarbiam

Dieninėm klasėm užsiregis
travimo vieta yra Room 826, i 
23rd Street Building, prie 23 
St. ir Lexington Ave. Laikas: 
ketvirtadienį ir penktadienį, 
30 ir 31 sausio, nuo 2 iki 3:30 . 
po pietų. Pirma ’pamoka bus' 
antradienį, 4 vasario (Feb.),: 
tame pačiame kambaryje, kur 
užsiregistravot. Pamokų va
landas sužinokit ant vietos.

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITĖ)

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

Brownswillej prie Powell ir
z, .. . Sutter Sts. salpos biuro atėjoOrganizacijų Bendru Parengi-i . . .. .. ,•/ * delegacija is 35 asmenų, atimi Komitetas. , . . . ,stovaujancių pavienius bedar-

Reiškia, jau antrą didelį po- bins. šalpos biuro viršininkai 
kili turės Brooklyno susivieni- atsisakė delegaciją įsileisti ir 
ję draugijos ir linksminsis vi- pašaukė policiją, kuri bruta- 
si bendrai. liškai išdraskė pikietą. Delega-

Taigi, 
nepriklausot prie 
neto komiteto, 
greit prisirašyti, 
nereikia mokėt 
nei nieko, tik turėt reikia at
stovas komitete, tai ir viskas.

J. Juška.

kurios draugijos dar cija nenusiminė, bet pareiškė, 
augščiau mi- kad jie stipriau susiorganizuos 
tai prašom ir išgaus pašalpą.
Dabar dar!
nei įstojimo! Trumpos Žinutės

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

Tel. Mansfield 6-8787

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

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Jauna veiterka Emily Ste-I 
vens, restaurane, 114-14 Ja- 

! maica Ave., Jamaica, peiliu 
pavojingai sužeidė virėją San
ta Pėdini. Jisai nuvežtas ligo
ninėn, o jinai areštuota. Prie
žasties nesužinota, kadangi jis 
persilpnas kalbėti, o jinai ty-

Važinėdamas rogutėmis 7 
metų vaikas Edward Kime ta
po mirtinai užgautas troko 
ant Elder Ave., Flushing, ne
toli namų, kur jis su kitais 
vaikais važinėjo nuo kalno.

Vakarines Klases

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

8 :30 vakaro, 
didžiumai kla- 
vasario. Betl 

pirmą pamoką i 
kada'

VALANDOS:
9—12 ryte 
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040

pro langą, 
augštinį. Taip yra ir su rea 
ciniais biliais. Vos 
muštas taip vadinamas 
liavos bilius, 
derm anai, 1
Keegan iš Bronx, 
įteikė Aldermanų 
lių, reikalaujantį 
visus ateivius.

Tas bjaurus fašistinis bilius 
siūlo metus kalėjimo arba iki 
$1,000 piniginės bausmės, ar-j 
ba abi sykiu ateiviams, apsigy
venusiems 
mieste be 
jisai norįs 
vykusius 
kitus.

Bilius betgi daro išimtį vi
siems diplomatams ir svetim- 
*Mnių firmoms. Reiškia, ap-

Bildingy Aptarnautoją

virš 5 dienų laiko1 
registracijos. Tuomi 
išvyti nelegaliai at- 
ir “sukontroliuoti”

šistų ir teroristų, bet 
ninkai ateiviai bus per;
mi.

Pažadėjo Tirti Delko WPA 
Atleidžia Darbininkus

New Yorke, drabužių ga
minimo apielinkėj, sustreika
vo 2,500 keltuvų (eleveiterių) 
valdytojų, porterių ir grindų 
mazgotojų. Jie reikalauja 40
valandų darbo savaitės, taip-Į 
gi 40 nuoš. pakėlimo algų.1 
Juos iššaukė Building Service 
F ; h. • . ;; '.ii. f ’n i jos 32-B

Maisto darbininkų unijų at
stovai lankėsi pas industrijos 
komisionierių Andrews su pro
testu prieš viešbučių ir restau- 
ranų darbininkų pirštų nuo- 
trauktų ėmimą. Jie nurodė, 

'kad kopijos nuotraukų bus 
pas samdytoją ir privatinėj 
agentūroj, kuomi naudoda
miesi bosai persekios darbinin
kus.

Miesto Projektų Darbininkų 
Tąrybos viršininkai Willis 
Morgan ir Rebecca Wideroff 
sugrįžę iš Washingtono pa
reiškė, kad nacionalė WPA 
administracija žadėjo tyrinė
ti, delko New Yorko projek-l 
tuose masiniai atleidinėjami 
darbininkai ir tarnautojai. 
Taipgi prižadėjo imti esan
čius ant pašalpos į tas vietas, 
kur. dar nepripildytos kvotos 
projektuose.

Na c i o nalė administracija 
tačiaus pripažino, kad paža
das paimti darban iki balan
džio mėnesio 60,000 baltakal- 
nierių darbininkų negalįs būti 
išpildytas. Taipgi negalį duot 
30 apmokamų dienų į metus 
sergantiem, kaip kad buvo ža
dėta Ne w Yorko administraci
jos viršininkų. 1

industriją 
vasario 1 
ir 8,000, o

: kovo 1 virs 60,000.
I

Atrodo, kad New 
neužilgo taps didelių 
lauku, kadangi 
dresmeikeriu ir
streikai taipgi neišvengiami.

York as 
streikų i 

manoma, jog
kailiasiuviu • *.

Liberalai Pasmerkia Ataką 
Ant “Daily Workerio”

Brooklyno Muzėjuje, Eas
tern Parkway, šeštadieniais 
griežia orkestros. Vieną šeš
tadienį griežia WPA Simfoni-1 Pasinaudoti 
jos Orkestrą, kuri susideda iš, 
100 žmonių, o kitą—NeW| 
York Civic Orkestrą.

Vakarinėm klasėm regisi-' 
ruokitės: Room 222, Main 
Building, 139th St. ir Convent' 
Ave. pirmadienį, antradienį ir 
trečiadienį, 3, 4 ir 5 vasario, 
nuo 7:30 iki 
Pirma pamoka 
siu prasidės 6 
geriausia apie

■ ir jos vietą sužinokit, 
registru o j atės, kadangi tūlos iš' 
jų įvyksta skirtingomis valan-! 
domis ir dienomis, taipgi skir-| 
tingose vietose, priklauso nuo 
to, kuriai klasei jumis priskirs.

Dabar yra daug žmonių ne
dirbančių arba dirbančių 
trumpas valandas, tad turėtų 

T tokiais kursais. 
Nemokėjimas kalbos sudaro 
skerspainių kiekviename klau
sime. Gyvenantiems šioje ša
lyje anglų kalba reikalinga.

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Viduriu 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.

Ala-BMT Jamaica linijos 
bama stotyje rasta be sąmo
nės Mrs. Frances Rattler, gy
venusi 269 Crescent Street, 
Brooklyne. Nugabenta - ligo
ninėn tiiojau mirė.

Kita moteriškė, Mrs. Blum, 
1601 48th St., rasta nusinuo- 

turi namus 2 V^t'120th'Sthdijlls 8'asu' Mirties p,'iežastys 
neaiškinamos. Gal tai bus bu
vę biedniokės/kurių mirties 

• diškredi- Prie^asciu aiškinimas neduotų 
buržuazijai kredito.

Aną dieną Dodge buvo pa
šaukęs “tyrinėt” kovingos 
Consolidated Tenant Lygos 
vadus. Už dviejų dienų po to 
Bowery Savings Bankas, kuris

“Tai su mūsų šventa kon
stitucija turi reikalą, pone dis- 
trikto prokurore

Su tokiais žodžiais savo pa
reiškime užatakavo distrikto • 
prokuroro Dodge puolimą ant 
“Daily Workerio” Miesto Rei
kalų Komitetas. Tą komitetą 
sudaro grupė nacionaliai ir 
pasauliniai žymių žmonių, 
kaip kad Dr. Melish, vysku
pas McConnell, rabinas Wise, 
J. L. Elliott, profesorius Bowl
man, Dr. Linville, Dr. Epstein, 

i L. Waldman, W. Frank, F. 
i L. Gugenheimer ir kiti.

'.'. Antradienį įvyko specialiai! 
rinkimai
5-tame distrikte.
kandidatu buvo M. J. Olgin.' prieplaukon, 
Kinkiniuose pereitą rudenį ko-Į juos pasitiko 
munistų tikietas užėmė antrą 
vietą. šiuose rinkimuose ne 
tik kad išlaikė antrą vietą, 
bet balsų skaičius pakilo nuo 
9 iki 15 nuošimčių.

Socialistų balsai nupuolė 
nuo 8 iki biskį žemiau 7 nuoš. 
Bet dėka komunistų balsų 
prieaugliui abi darbininkų 
partijos bendrai turi daugiau 
balsų, negu turėjo pereituose 
rinkiniuose. Tačiaus demokra
tai .laimėjo.

Demokratai gavo bal. 5,100
7 Komunistai ................ 1,081

paskelbė apie 30 nuošimčių 
rendų pakėlimą. Bandė tyri
nėjimu įbauginti ir _______
tuoti organizaciją ir vadus, 
kad paskiau aplupti narius.

! Buvęs Nassau majoru A. W. 
'Hicks nusiuntė 5 policistus pas 
daktarą ir už tai užsimokėjo 
$100 baudos. Sakoma, jo ma
šina sustreikavus Ir policistai 
pasiūlę pagelbėt, bet jis pata
ręs nesikišt ir besigindamas 
nuo pagelbos juos penkis ap- 
kūlęs. Pasitaiko kurijozų pas 
“tvarkos ir įstatymų sargus.”

Atsidariusią New Yorke ra
kandų parodą pasitiko 150 pi- 
kietų, Int. Upholsterers 76 Lo- 
kalo, narių. Jų iškabos aiški- 

j no, kad jie negauna žmoniš- 
’ kų algų ir kad be to nėra per- 
I kairiosios galios. Taipgi prane
šama apie streiką, kurį veda 
tos unijos nariai prieš Central 
Chair Co., 260 Gold Street, 
Brooklyne. Paroda yra 32nd 
St. ir Lexington Ave.

Policija vėl užpuolė May’s 
krautuvės pikietus, 510 Ful
ton St., Brooklyne. Elsie Ma- 
nokian buvo valkiojama po 
sniegą, o Jack Small buože 
galvon apdaužytas. Įtūžę 
žiūrovai sukėlė lermą už to
kį žiaurų policijos blgėsį.

Kitas pikietas vėl bus šeš
tadienį. Susirinks 12:30 die
ną, Soc. Partijos buveinėj, 43 
Smith St.

Mokytojų Unija pridavė 
švietimo Tarybai skundą, kad 

: unijos nariai yra persekioja
mi mokyklų viršininkų už na
rystę unijoj. Skunde specia
liai pažymi, kad Dr. Frede
rick William Oswald, Eastern 
District High School viršinin- 

i kas duoda žemus pažymėji
mus mokytojams, kurie yra 
unijistai.

Antradienį parvežta iš New 
Jersey kalnų virš poros de- 

viršaus buso, bet kitus atkir- sėtkų žmonių, kurie buvo nu- 
to žvalgybos karas, nespėjo vykę mašinomis praleist šven- 
sušokt. Iš ten jie tikėjosi pa
sikalbėt su streiklaužiais, 
esančiais buse.

Penki žvalgybininkai žiau
riai sumušė Harry Cronin, ku
ris buvo užšokęs ant buso.

tadienį ir buvo užklupti snie
go audros. Vienoj grupėj buvo 
keliolika vaikų, kitoj 5 suau
gusių. Pas suaugusius bebuvo 
likęs tik kenas pupelių 
maistui

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. 1

LDS 3-čio Apskričio valdybos po
sėdis jvyks nedėlioj, 26 d. sausio, 2 
vai. po pietų, “Laisves” svetainėje, 
419 Lorinier St. Visi privalo daly
vauk šiame posėdyje, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt.

Apskr. Sek r. V. J. Kasparas.
(19-20)

Dvylikos metų draugišku
mas ir meilė laiškais tarp tar-, 
naitės ir kalinio negalėjo užsi
baigti vedybom. Jiedu tik pa-; 
simatė Ellis saloj. Buvęs kali
nys Borgart deportuojamas.

Jis paeina iš Holandijos, 
bet buvo įgijęs J. V. piliety
bę įstodamas armijon karo 
metu. Paskiau ją prarado sy
kiu su pakliuvimu kalėjiman.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA VIŠTŲ 

FARMA
Parsiduoda labai puiki vištų farma 

New Jersey valstijoj, iš New Yorko 
nuvažiavimas per lį vai. 11 kamba
rių moderniška stuba, daug budinki), 
visi geriausiose sąlygose. 250 me
džių sodas, 75 aviliai bičių, 4 karvės, 
400 vištų, kiaulės, antys ir žuvys. 
Ideališka lauku namai, lietuviškoj 
kaimynystėj. 2000 svarų medaus gau
nama Į metus, 1000 bušelių obuolių, 
burdingieriai atneša $1000.00 vasa
ros sezone. Vertės $9000.00. Nusilei-, 
džiame iki $6750.00, nėra agento. 1 
H. F. Welenc, 562 7th St., Brooklyn, 
N. Y.

(19-26)

John Kanas ir Peter Priz- 
liniski, 317 5th St., užtroško 
gaso dujomis, kuomet užvirus 
kava gasą užgesinus. Jiedu 
buvo WPA darbininkai ir auu 
tuo tarpu rengėsi į darbą.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

SYKI ATSILANKĘ PERS1T1KRINSIT
417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisves” Name)

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

NAUJOJE VIETOJF

LWUV^K4
GERIAUSIA DUONA
\SCHOLES BAKING

532 Grand St., Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUV1SKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų

PARSIDUODA MEDUS
Tikras, tyras medus. Be jokio prie- 

maišo ir nekvarbuotas, tirštas ir 
skanus, kaip Lietuvoje. 60 svarų 
kenas už $6.75, kvortinė bonka—75c. 
Perkant po ..tuziną ant syk 60c už 
kvortą.
“OUR FARM” HAMPTON, N. J.. - - .. , ,

arba telefonuokite South 8-4875. ’ duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda-
(19-26) - -

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Pranas Tancevicius, 48 m. 
amž., 22 Stagg St., mirė sausio 
21. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Bieliausko koplyčioj. Bus 
palaidotas iš šv. Traicės baž
nyčios šv. Trejybės kapinėse. 
Laidotuvių apeigomis rūpina
si graborius Matthew P. Bal- 

, las (Bieliauskas).

Painters and Carpenters

R BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven N Y 

Tel. t Foxeroft 1-6101

Mt tW F&. 1

\

mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

l'at

Whltk»y A Blend;
Jll STMICHT wmrllis ą

,į Jo/sjinchi C.I.I ■

SHkoNdėr'tRŠFo=¥=’11 109

License L-1370

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.




