
KRISLAI
Lyg iš “P. Jurkos.” 
Budeliškas Nuosprendis. 
Kova už Demokratiją. 
Turavoja Hitlerizmui.

Rašo S. LA IS VIRTIS.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Mūsų draugu korespondentu 
pranešimai iš Philadelphijos 
apie lietuvį žmogžudį Adomą 
Ambrazą skamba kaip lapas iš 
“Povilo Jurkos,” Lietuviu Dar-
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bininkų Literatūros Draugijos 
išleistos drg. Rasodos apysa
kos.

Ambrazas taipgi butlegeria- 
vo, “inšiurino” ir žudė žmones, 
idant gautu jų pomirtinę iš ap- 
draudos kompanijų.

“Blaivybės” gadynė jau pra
ėjo, bet apdraudimu, girdymo 
ir žudymų biznis tęsiamas.

Bet ne tik šiuo, o ir kitais 
atžvilgiais “Povilas Jurka” pa
siliks visuomeninis savo laikų 
dokumentas. Perskaitykite jį, 

dar neskaitėte.

Budeliškai nuteistas Scotts
boro negras jaunuolis Haywood 
Patterson—75 metams kalėji
mo be jokio nusikaltimo. Fašis- 
tuojanti Alabamos ir kitų pie
tinių valstijų buržuazija tuom 
stengiasi kirst smūgį augančiai 
negrų ir baltųjų darbininkų 
vienybei, juo labiau pakurstyt 
vienos spalvos darbo žmones 
prieš kitos.

Bet teismiški inkvizitoriai 
nepasieks savo tikslo.

Kad baltųjų ir negrų darbi-
ninku judėjimas jau privertė 
teismus panaikint kelis pirmes- 
nius mirties nuosprendžius 
prieš Scottsboro negrus, tai 
yra liūdėjimas to judėjimo vie
ningumo ir stiprumo. Tai sy
kiu įrodymas, jog darbininkų 
klasė, baltieji ir negrai, neleis 
supūdyt kalėjime Pattersono ir 
jo astuonių draugų.

Amerikos Komunistų Parti
jos atsišaukimai atimt iš Augš- 
čiausio Teismo galią, naikinan
čią kongreso išleistus socialius 
įstatymus; Partijos ir jai pri
tariančių masių reikalavimas, 
kad senatinė Nye komisija to
liau tęstų tyrinėjimus kariško 
šmugelio, sykiu ir kasdieninė 
komunistų veikla įtikins plates
nius amerikiečių sluogsnius, 
jog Komunistų Partija yra tik
ra ir uoliausia kovotoja už de
mokratinių laisvių išlaikymą, 
prieš fašizmą ir karą.

Prieš “demokratiškos” Roo- 
sevelto valdžios deportavimus 
pažangesnių ateivių išspausdi
no protestuojantį redakcinį 
straipsnį net buržuazinis dien
raštis New York Post.

Ellis Islande dabar laiko
ma departavimui vokiečiai in
žinieriai Fr. Werrmann ir 
W. Baer ir farmerių-darbinin- 
kų laikraštininkas Alfred Mi
ller.

Už ką jie deportuojami? Už 
tai, kad jie dalyvavo protes
tuose prieš fašistus arba pri
sidėjo prie bedarbių reikala
vimų tinkamesnės pašalpos 
bei pritarė darbininkų judėji
mui.

N. Y. Post numato, kad jų 
deportavimas į Vokietiją reiš
kia jiems ten galvų nukapo- 
jimą bei amžiną kalėjimą.

Argi netarnauja hitlerizmui 
“žmoniškoji” Roosevelto val
džia ?
PASPORTŲ SUMANY
MAS N. Y. VALSTIJOJ 
ALBANY, N. Y.— New 

Yorko valstijos seimo narys 
Coughlin įnešė sumanymą, 
kad visi valstijos gyvento
jai virš 18 metų amžiaus tu
rėtų susiregistruot ir nešio
tis korteles jų “pažinimui.” 
Siūloma areštuot tuos, ku
rie- to nepadarys, ir tuomet 
policijos stotyse nutraukt 
jų pirštų antspaudus.

Tai būtų savotiška pas- 
portų sistema, pamatiniai 
taikoma prieš kovingus dar
bininkus.

Scottsbor i e t i s H a y* 
wood Patterson Liko
Įkalintas 75 Metams

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

LIAUDIŠKA MONGOLIJA VĖL LAUK IŠMUŠĖ
ĮSIVERŽUSIUS JAPONUS IR MANDŽURUS

JAPONIJA GRASINANČIAI REIKALAUJA Iš-
TRAUKT MONGOLUS Iš PASIENIO

Litvinov Tautų Lygoj 
Sumušė Uruguay aus 
Šmeižtus prieš SSRS
URUGUAYAUS DELEGATAS NEGALI PARODYT 

JOKIŲ FAKTŲ PRIEŠ SOVIETUS

MASKVA, sausio 23. — toj vietoj “nesanti tikrai 
Būrys japonų ir mandžūrų I nustatyta” siena tarp Iš- 

______ ; Mongolijos ir 
Manchukuo.

Šis pranešimas iš Japoni-

KITAM NEGRUI JAUNUOLIUI NORRISUI DŽIURĖ kareiviu vėl buvo perėję iš h „JT 
T ATDUT A7TIPAT TA TJAT’TTTTTT , \ . 1 laUKinCSTAIPGI VIEN Iš BALTŲJŲ

DECATUR, Alabama. — 
Morgan apskričio grand 
džiurė, sudaryta vien iš bal
tųjų, sausio 23 d. pripažino 
kaltu Haywoodą Patterso- 
ną, vieną iš devynių Scotts
boro negrų jaunuolių, ir pa
skyrė jam 75 metus kalėji
mo. Nieko nekaltas Patter
son, išgirdęs tokį nuospren
dį, tarė, “geriau būtų, jei 
tuojaus mane nužudytų,” 
negu laipsniškai numarintų 
kalėjime.

Manchukuo per sieną į Iš- 
_ . . _ J J . i laukinę Mongoliją, Liaudies
Dabar, eina Decatur e tei-| Respubliką. Įsiveržėliai už-

smas pi ieš antią Scottsbo- puolė vieną Išlaukinės Mon- jos sostinės vadina Mongo- 
ro negrą jaunuolį Clarence g0|ij0s pasienio poziciją, bet lijos Liaudies Respubliką 
Noiiisą, . kiniam gi and mongolai išvijo juos atgal į “Sovietų bernu”ir Japonų
džiurė taipgi sudaryta vien Manchukuo
tik iš baltųjų. Nors, buvo. Reį japonų vyriausybė 
pasaukta keli negrai, kaip, savaįp skirtingai perstato i rl r? 111 vn lomnnn I v • i • i • i • j • v2jsį nuotikį, kaip matome is 

sekančio jų pranešimo:
TOKIO, sausio 24 d. — 

100 mongolų kareivių ata
kavo mandžūrų sargybinius 
ties Heilmuto (kuris esąs 
Manchukuo žemėj).

Bet čia jau priduria, kad

kandidatai į džiūrę, tačiaus 
teismo vadai pasistengė 
juos visus atmesti, kaip “ne
tinkamus” del vienos bei ki
tos priežasties.

vyriausybe
vyriausybė grūmodama rei
kalauja, kad Išlaukinė 
Mongolija visiškai ištrauk
tų savo kariuomenę iš Man
chukuo pasienio. Taip ne- 
atlaidžiai Japonija jieško 
priekabio karui, norėdama 
užgrobt Išlaukinę Mongoli
ją ir sudaryt sau iš jos sti
priausią karo stovyklą žy
giui prieš Sovietų Sąjungą.

Patterson buvo kaltina
mas, būk jis su kitais aš- 
tuoniais negrais scottsbo- 
riečiais penketas metų at
gal užpuolę žaginti tavori- 
nio traukinio vagone dvi 
baltas moteriškes, Victoria 
Price ir Ruby Bates. Pasta
roji paskui atšaukė savo 
pirmąjį liudijimą prieš 
scottsboriečius, kaip gryną 
išmislą.
Teisėjas Atmetė Daktaro 
Parodymą prieš Victoria 

Price
Dabartinio teismo teisė

jas W. Callahan atmetė 
daktaro liudijimą, kad pas 
Victoria Price jis rado ly
tiško susinešimo ženklus 
nuo pirmiau, o ne nuo to 
išmislvto ant ios užpuolimo 
traukinyj. Callahan visą 
laika trukdė ir tramdė ap
gynimo komiteto advokatu 
patiekiamus irodvmus H. 
Pattersono nekaltumo.

Valstijos advokatas-kal- 
tintojas Hutson, reikalau
damas nusmerkt Patterso- 
ną, rėkė, kad jeigu jis ne
bus nusmerktas, tai “Ala
bamos vvrams nieko dau
giau neliks, kaip tik prisi- 
kaišioti revolveriu už diržų, 
idant apgint Alabamos mo
teris.” I
Scottsboriečiai Būtų Jau 
Senai Nužudyti, Jeigu Dar
bininkai Nebūtų Jų Apgynę

Patterson tris sjtįįjįs pir
miau buvo nusmerktas nu- 
marint elektros kedėje. Du 
tokiu nuosprendžiu panai
kino šalies Augščiausias 
Teismas, o vieną—Alaba
mos teisėjas J. A. Horton. 
Bet jeigu ne Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo pa
stangos ir njasinis darbi
ninkų sujudimas, tie visi 
devyni Scottsboro jaunuo
liai būtų likę sudeginti elek
tros kėdėj jau keturi metai 
atgal.

Dabartinio Bendro Scotts- 
boriečių Gynimo Komiteto 
advokatai S. S. Leibowitz 
ir kiti žada duoti augštes- 
niems teismams apeliacijas 
paliuosavimui Pattersono ir 
kitų, kurie dar galės būt 
panašiai nuteisti.

Spausdinant laikraštį, sau
sio 24, vakare, atėjo žinia, 
kad vienas Scottsboro jaunuo
lių Ozzie Powell tapo nušau
tas. Pirmadienio “Laisvėje” 
apie tai bus plačiau.

Naujas Ministerių
Kabinetas Francijoj

PARYŽIUS, Sausio 24.— 
Susidarė naujas Francijos 
ministerių kabinetas su Al
bertu Sarrautu, kairiuoju 
demokratu, kaipo pirminin
ku. Tarp įvairių partijų mi
nisterių yra ir Delbos, pir
mininkas radikalų socialis
tų frakcijos seime. Užsie-I 
nių reikalų ministerių tapo 
P. Flandin, pirmiau buvęs 
ministeris pirmininkas.

Airija Neskelbia Edwardo 
VIII Savo Karalium

DUBLIN.— Nors įvairio
se Anglijos kolonijose ir jos 
imperijos dalyse jau atlikta 
ceremonijos, pareiškiant iš
tikimybę naujam Anglijos 
karaliui Edwardui Aštun
tam, tačiaus Airijos valdžia 
viešai neskelbia ir nežada 
skelbt Edwarda savo kara
lium.

Airijoj, kaip žinoma, nuo 
senai eina judėjimas del at
simetimo nuo Anglijos.

SOVIETAI VYKDO 
DRAUSMES PRIEŠ

ITALIJĄ

MASKVA.—Atstovas So
vietų užsienių reikalų komi
sariato sausio 22 d. pareiš
kė, jog Sovietų Sąjunga ne
gabena Italijai jokių reik
menų, kurias uždraudė Tau
tų Lyga,—kaip praneša 
New Yorko Times kores
pondentas. /

Sutartys tarp Sovietų ir 
Italijos del tūlų produktų 
išvežimo yra dar neišsibai- j 
gusios. Bet ir Tautų Lygos 
įstatai leidžia visoms šalims 
baigti pirmesnes sutartis su 
Italija. Tokioms sutartims 
išsibaigus, Sovietai jų neat
naujins, iki Italija baigs ka
rą prieš Ethiopiją.

Italai Skelbiasi, kad Išžudę Tūkstančius 
Ethiopų, o Ethiopai—Tūkstančius Italų
ROMA— Vyriausias Ita

lijos karo vadas maršalas 
P. Badoglio sausio 23 dieną 
pranešė, kad šiauriniame 
ethiopijos fronte, Gheraltos 
srityje, italaths pasidavę 
ethiopų vadai su 114 karei
vių ir visais ginklais.

Italų Stefani Žinių Agen
tūra paskelbė, kad pereitą 
antradienį italai nukovę ke
lis tūkstančius ethiopų Tem- 
bien kalnų mūšiuose. Italai 
užėmę kelias svarbias pozi
cijas.
Ethiopai Praneša Apie Di

delį Savo Laimėjimą
ADDIS ABABA.—Ethio

pijos vyriausybė sausio 23 
d. paskelbė, kad ethiopai

šiauriniame fronte laimėję 
didelį mūšį, nukaudami 
“daugelį tūkstančių” italų. 
Čia ethiopai pagrobę iš ita
lų didelį skaičių kanuolių ir 
kitų, ginklų; taipgi paėmę 
daug italų į nelaisvę.

Matomai, mūšis įvyko į 
vakarus nuo Makales, nors 
ethiopų pranešimas nepažy
mi vietos.

Ethiopų karininkas Dag
ne Wodajo nušovė žemyn 
trimotorinį italų lėktuvą.

Addis Ababa.— Ethiopai 
pripažįsta, jog italai atėmė 
iš jų Noghelli miestą už 200 
mylių į šiaur-ryčius nuo 
Dolo, stovinčio prie rube- 
žiaus tarp Ethiopijos ir 
“itališkos” Somalijos.

Ethiopai pasitraukė į stip
resnes pozicijas.

Prancūzai Nušovė Šešis 
Syriečius Sukilėlius
BEIRUT, Syrija.— Fran

cijos žandarai sausio 23 d. 
nušovė dar keturis iš tūks
tančių syriečių tautininkų, 
demonstruojančių prieš 
Franci ją, reikalaujančių sa
vo kraštui nepriklausomy
bės. Pora dienų pirmiau bu
vo nušauta du syriečiai.

Kovose su demonstran- 
tais^po sužeista 40 žanda
rų Damasko mieste. Suimta 
150 syriečių tautininkų. 
Riaušėse sudeginta penki 
gatvekariai.

Maištams prieš Franciją 
vadovauja studentai, prie 
kurių dedasi vis daugiau 
valstiečių ir darbininkų.

TIENTSIN, Chinija. — 
Nežinia kas nušovė chiną 
miesto valdybos advokatą 
Lei Yun.

Philadelphia, Pa. — Mirė| 
Dr. W. J. Taylor, žymus vai-1 
kų ligų gydytojas, 75 metų j 
amžiaus.

“Geras Dėdė” Nunuodi
jo 12 Vaiky Vokietijoj

SCHWERIN, Vokietija. 
Sausio 21 d. prasidėjo teis
mas prieš žmogžudį keliau
jantį laikrodininką, kurį 
vaikai meiliai vadindavo 
“Dėdė Tiktak.” Jis kaltina
mas, kad pastaraisiais me
tais prisiviliojo ir nunuodijo 
dvyliką vaikų, nusivesda
mas juos kur toli nuo jų na
mų.

Teisme paaiškėjo, kad jis 
jau pirmiau buvo 23 metus 
kalėjime sėdėjęs už krimi
nalius lytiškus pasikėsini
mus ant vaikų. Keli metai 
atgal jis del to buvo ir išro
mytas.

Andai Hanoverio provin
cijoj Vokietijoj buvo nu
smerktas tūlas Haarmann, 
nužudęs 23 vaikus. Kaip jis 
pats prisipažino, Haarmann 
turėdavęs didelio smagumo 
iš vaikų žudymo.

London.—Pagal testamen
tą mirusio garsaus Angli
jos rašytojo Rud. Kiplingo, 
jo kūnas tapo krematorijoj 
sudegintas.

GENEVA, Sausio 23. — | 
Per dvi ilgas sesijas buvo 
Tautų Lygos Taryboj svar
stoma Sovietų Sąjungos 
skundas prieš Uruguayans 
valdžią, kuri be tikros prie
žasties nutraukė diplomati
nius ryšius su Sovietais ir 
dar viešai apšaukė Sovie
tus “kurstytojais sukilimų” 
Brazilijoj ir kitose Pietų 
Amerikos šalyse.

Sovietų užsienių reikalų 
komisaras M. Litvinovas 
Lygos Taryboj pakartotinai 
reikalavo, kad Uruguay pa
rodytų faktus, kaip ir kada 
Sovietai pinigiškai bei ban
kų čekiais rėmė Brazilijos 
paskutinę revoliuciją, per 
Sovietų atstovą Uruguayuj 
Aleksandrą Minkiną. Lit
vinovas reikalavo, kad Uru
guayans valdžia įgaliotų sa
vo šalies bankus dokumen
tais parodyt, kokių reikalų 
jie turėjo su Sovietų atsto
vu.

Uruguayans delegatas Al
berto Guani nei iš tolo ne
sutiko parodyti jokių ap
čiuopiamų faktų, kuriais 
galėtų paremti Uruguayans 
įtarimus prieš Sovietus. Jis 
išsisukinėjo ir sakė, kad tai 
esą “sekretai.” Bet kiek
vienam buvo matyt, jog 
Uruguayans valdžia jokių 
faktinų įrodymų prieš So
vietus visai neturi.

Alberto Guani, galų gale, 
tik bendrai užreiškė, kad 
nutraukimas diplomatijos 
ryšių su Sovietais tai buvęs 
“teisėtas apsigynimas nuo 
galimos revoliucijos,” ir tai 
esą grynai naminis Urug
uayans reikalas, su kuriuo 
Tautų Lyga negalinti nieko 
bendra turėti. Jis dar pri
dūrė, kad Komunistų Inter
nacionalo Septintame Kon
grese buvo svarstoma revo
liucinio judėjimo klausimai 
įvairiose šalyse.
Del Sūrio Nepirkimo iš 

Uruguayans Nutraukė
' Ryšius su Sovietais

1

Sovietų delegatas Litvino
vas, be kitko, aikštėn iškė
lė tokią istoriją. Urugua
yans valdžia norėjo depor
tuoti į Sovietus anarchistą 
Simoną Radovickį; bet jei
gu Sovietai jo neprisiimtų, 
tai jie “atsilyginimui” turį 
pirkt 200 tonų sūrio iš Uru
guayans.

Sovietai tą pasiūlymą at
metė. Tai ir buvo tiesiogi
nė priežastis, kodėl Uru
guay valdžia nutraukė poli
tinius santikius su Sovie
tais, nors, kaip žinoma, 
Uruguay ui darė spaudimo 
tąja kryptim Brazilija ir 
kiti kaimynai.

Kas liečia sukilimų kurs
tymą, tai drg. Litvinov nu

rodė, jog per paskutinius 
50 metų, be jokios tam pa
ramos iš Sovietų pusės, 
Brazilijoj buvo 15 sukilimų 
ir Uruguayuj 12. Patys da
bartiniai tųdviejų šalių 
prezidentai yra per sukili
mus dasigavę prie valdžios 
vairo.

Tautų Lygos Taryba pa
skyrė komisiją toliau tyri
nėti ginčą tarp Sovietų ir 
Uruguayans, kurio valdžia, 
tačiaus, ir be to jau gana 
numaskuota.

Extra!
ROOSEVELT ATMETĖ
VETERANŲ BONUS;

KONGRESAS VĖL
JUOS UžGIRIA

WASHINGTON, Sausio 
24.— Prezidentas RooseyeL 
tžifc “vetayo” (atsisakė pa
sirašyt) ex-kareivių bonų 
bilių. Kongreso atstovų rū
mas tuojaus žymiai daugiau 
kaip dviem trečdaliais balsų 
vėl užgyrė tą bilių. Yra su
prantama, kad taip padarys 
ir senatas. Tuo būdu vete
ranų bonų bilius liktų įsta
tymu be prezidento sutiki
mo.

Išplėšė $18,000 Algą
BOSTON, Mass. — Trys 

ginkluoti vyrai sausio 23 d. 
išplėšė $18,000 iš United 
Drug Kompanijos raštines 
ketvirtame namo augste. 
Tuo tarpu ju vogtame auto
mobilyje laukė jauna mergi
na, jų sandarbininkė., • :

Plėšikai iš kur tai buvo 
gavę raktą ir juom atsiraki
no “klėtką,” kurioj sėdėjo 
du tarnautojai. Jie paliepė 
tarnautojams sugulti ant 
grindų ir juos surišo. Pas
kui pasigrobė maišą su pi
nigais, parvežtais apmokėt 
darbininkams algas; pasi
čiupo du iš penkių raštinėj 
buvusių revolverių. Išėję 
susėdo į automobilį ir nu
pleškėjo savais keliais.

Sušalę 100 Žmonų
Sausio 24 d. žiniomis per 

šiuos šalčius Jungtinėsė 
Valstijose sušalo apie 100 
žmonių. €

Sausio 23 d. St. Paul mie
ste buvo 21 laipsnis šalčio 
žemiau zero, Jamestowne, 
South Dakotoj, 17 laipsnių 
žemiau zero; Chicagoj 17 
laipsnių, Pittsburghe 16 
laipsnių žemiau zero; Win- 
nipege, Kanadoj, 43 laips
niai žemiau zero.
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tai darbininkų nebalsavo nei už socialis
tus, nei už komunistus tik todėl, kad tds 
dvi darbininkų partijos tarp savęs kovo
ja, vietoj kovoti prieš bendrą priešą. Tą 
mes puikiai žinome. Galima drąsiai sa
kyti, kad jeigu tame distrikte būtų bu
vęs sudarytas bendras frontas ir įstaty
tas vienas kandidatas, tai demokratai ir 
republikonai būtų buvę supliekti.

Nepateisinamas socialistų užsispyri
mas. Šitas užsispyrimas tarnauja de
mokratams ir republikonams.

Francijos Socialistų Partijos Plat 
forma Vienybei su Komunistais

t (
šeštadienis, Sausio

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Entered ar second class matter March 11, 1924, at 
the JPost Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

Jš Ko Gali Mokintis Lietuvos 
Jaunimas?

“Lietuvos Aidas” (sausio 7 d.) rašo:
'Jaunimas auklėjamas mokykloje gerai, 

bet jam auklėtis dar didesnės svarbos ir * O *-A 
reikšmės turi gyvi pavyzdžiai, kuriuos jis 
lųąto šeimoje ir visuomenėje. Todėl, turint 
gaJvoje augštesnius Lietuvos reikalus, mū
sų, uždavinys ir pareiga yra ne tik išvystyti 
bųtiną mums sparčią kultūrinę veiklą, bet 
iy..gyvais pavyzdžiais rodyti jaunimui, kaip 
tas darbas turi būti dirbamas. Tik veiklio
je nuotaikoje išauga veiklios asmenybės, 
kaip gerai įdirbtoje žemėje išauga geras 
grūdas.

Tai visa tikra tiesa. Bet kokius tuos 
“gyvus pavyzdžius” Lietuvos jaunimas 
mato? Labai liūdnus. Mato Smetonos 
valdžios įvestą krašte prispaudą, mato 
medžiojimą ir areštavimą valstiečių, 
mato minias alkanų. Iš šių pavyzdžių 
Lietuvos jaupimas mokinasi, bet tas ne
patinka Smetonos valdžiai, todėl ji jau
nuolius areštuoja ir kemša kalėjimam

Valdžia organizuoja taip vadinamus 
“Jaunalietuvius” ir savo bučiuj pagautus 
jaunuolius pripumpuoja fašizmo dvasia. 
Bet ar tas sulaikys Lietuvos jaunimą nuo 
kovos lauko už paliuosavimą Lietuvos iš 
pa Smetonos jungo? Vargiai.

Baisu! Bjauru!
Kas dabar daroma miestelyj Decatur, 

Alabama, turėtų pasipiktinti kiekvienas 
sąžiniškas žmogus. Teisėjas Callahan 
nusimetęs nuo savo veido visokią teisy
bės maską, padeda nekaltus Scottsboro 
jaunuolius siųsti į gyvųjų kapus. Ten 
pat teisme jis tyčiojasi iš tų jaunuolių 
ir nesiskaito su apsigynimo advokatų 
protestais. Prostitutė Price, kurią būk 
devyni jaunuoliai prievarta išžaginę, tei
sėjo Callahan laikoma pavyzdžiu dory
bės ir moterystės. Nieko nereiškia liu
dijimai prieš ją. Jis liepia “džiūrei” ne
kreipti dėmėsi į liudijimus prieš Price 
dorą.

Jaunuolių gyvybė pavojuje! Valstijos 
prokuroras reikalauja jiems mirties bau
smės. Jaunuolis Patterson jau nuteistas 
75 metams kalėjimam Teisėjas Callahan 
atvirai eina pareigas linčininko.

Šalin Toks Įstatymas!
New Yorko distrikto prokuroras po- 

Dodge pradėjo naują užpuolimą ant 
“Daily Workerio,” ant “Freiheit” ir vi
so ,darbininkų judėjimo. Jisai atsiminė 
karo laikais išleistą įstatymą prieš “kri
minali anarchizmą” ir pradėjo po juo 
šaukti ir tyrinėti draugus Hathaway ir 
Olgin. Jis bando primesti “Daily Wor- 
keriui” ii* “Freiheit” skelbimą “krimina- 
lio anarchizmo.”

Šis Dodge žygis atkreiptas prieš Ame
rikos žmonių demokratines teises ir prieš 
spaudos laisvę. Reikia prieš jį kovoti. 
Prieš šitą žygį protestuoja New Yorko 
darbininkai, liberalai ir profesionalai. 
Negali tylėti lietuvių organizacijos. Pro
testus reikia siųsti sekamai: District 
Attorney William C. Dodge, New York,

.^ąlin tas supuvęs senas įstatymas!
$ąlin Dodge užsimojimas prieš spau

doj, laisvę!

Nepateisinamas Socialistų 
Užsispyrimas

New Yorko Penktam Assembly Dist
rikte pereitą antradienį buvo specialiai 
rinkimai. Komunistų Partijos kandida
tas, buvo draugas Olginas, o Socialistų 
Partijos Hershkowitz. Tam distrikte 
socialistų organizaciją kontroliuoja “se
noji gvardija.” Komunistai siūlė bend
rą? irontą rinkimuose—siūlė susitaikyt 
ant Vieno darbininkų kandidato prieš de
mokratus ir republikonus. Bet socialis- 
taKnenorėjo nė klausyti komunistų pa
siūlymų.

Ką parodė rinkimų rezultatai? Štai
kiek* įvairios partijos gavo balsų:

• 1 •* Demokratai 5,100
, A » Komunistai 1,081

n A** Socialistai 499
•M f Republikonai 467
Pati Socialistų Partija gavo smūgį, nes 

parodė, kaip jos įtaka nupuolus. Ko
munistai išlaikė savo poziciją antros 
tvįjėiausios partijos tam distrikte. Dar 
daugiau: lapkričio mėnesio rinkimuose iš 
vištoj balsų komunistų kandidatas turėjo 

į tik 9 nupš., o šiais rinkimais jau surin
ko net 15 nuoš. Tai pusėtinai didelis lai
mėjimas. Bet taip pat aišku, kad šim-

Lietuvių Socialistų Klaida
Chicagos Lietuvių Socialistų Centrali- 

nė Kuopa, po Grigaičio įtaka, svarstė ir 
padarė tarimą, kad dar negalima eiti į 
bendrą frontą su komunistais. Ypatin
gai, sako, negalima eiti į bendrą frontą 
su komunistais Lietuvos klausime. Gi 
mes manėme, kad jau bent tuo klausi
mu bus geriausia ir lengviausia susi
tarti ir bendrai veikti.

Kas iš šio draugų socialistų žygio nu
sidžiaugs? Gal Lietuvos draugai kovo
tojai, kurie randasi Kauno, Raseinių ir 
Šiaulių kalėjimuose? Gal Lietuvos dar
bininkai, kurie kenčia Smetonos prie
spaudą? Gal Lietuvos darbo valstiečiai, 
kuriuos medžioja ir kemša kalėj iman 
Smetonos valdžia? ' * . *'• ••

Ne, pasidžiaugs Smetona. Jis džiaug
sis, kad mes negalime susitaikyt del ištie
simo galingos pagelbos rankos Lietuvos 
žmonėms jų kovoje už civiles teises ir 
demokratines laisves. Jis džiaugsis, kad 
Amerikos lietuviai darbininkai, kurie 
vadina save susipratusiais, šitaip nesu
sipratusiai tebesielgia.

Ko bijo Chicagos socialistai? Jie sa
ko: mes negalime sudaryti bendrą fron
tą su komunistais, nes komunistai neat- 
sisako savo galutinų tikslų, savo princi
pų proletarinės diktatūros klausime. 
Štai ką jie stato ant kelio prieš bendrą 
frontą. Gaila ir liūdna. Tegul Smeto
na smaugia Lietuvos žmones, o draugai 
socialistai atmeta mūsų pasiūlymą bend
romis jėgomis pagelbėt jiems nuversti tą 
priespaudą ir įsisteigti demokratinę val
džią—išrinktą visuotinu slaptų balsavi
mu.

Jūs, draugai, esate socialistai. Sako
te, kad jūsų galutinas tikslas yra socia
lizmas. Sakote, kad jūs kovojate už so
cializmą. Ką jūs manote apie tuos Chi
cagos lietuvius darbininkus, kurie tebėra 
kunigų įtakoje ir kurie jums sako: Mes 
nenorime su jumis bendrai kovoti už di
desnį duonos kąsnį todėl, kad jūs neišsi
žadate socializmo—savo principų, savo 
galutinų tikslų? Jūs manote blogai, ar 
ne? Jūs, kaip ir mes, vadinate juos ne
susipratusiais.

Na, bet jūs kaip tik tokį pasiteisinimą 
duodate mums, atmesdami mūsų siūlo
mą bendrą frontą. Mes siūlome bendrai 
kovoti už nuvertimą fašistinės diktatū
ros ir už įsteigimą demokratinės tvar
kos Lietuvoje, o jūs mums kišate reika
lavimą atsisakymo mūsų tolimesnių tiks
lu.

Bet kodėl, draugai, Amerikos italai 
komunistai ir socialistai sudarė bendrą 
frontą kaip tik tuo vienu klausimu, tai 
yra, klausimu padėti Italijos žmonėms 
nuversti Mussolinio diktatūrą? Italai 
socialistai nereikalavo, kad italai komu
nistai išsižadėtų savo tolimesnių tikslų, 
kaip italai komunistai nereikalavo nuo 
draugų socialistų išsižadėti jų tolimes
nių tikslų.

Klausimas “L.” Red.:— 
Sausio 19 d., Waterbury Vi
lijos Choro parengime, vie-, 
nas žmogus (kaip man kiti 
aiškino, kad iš New Britain, 
po pavarde Balčiūnas), rin- ; 
ko aukas ant blankos J. Stil
sono gelbėjimui.

Tai man ir daugeliui, su 
kuriais tik teko kalbėtis, ne
aišku: jeigu daromi žings
niai prie vienybės, tai kokis 
išrokavimas atskirai rinkti 
aukas, argi nebūtų galima 
jau bent tokiam klausime 
veikti bendrai? Kaip teko 
nugirsti nuo žmonių, nuo tų, 
kurie ir aukavo, yra nepasi
tikėjimas tokiais rinkimais 
aukų. Niekas nėra girdėjęs, 
kad viešai būt kas rinkęs to
kį aukom rinkti komitetą.

Visokios kalbos pradeda 
skleistis. Toki slapti mažų 
grupių dalykai pakenkia ir 
kaip T.D.A. Taigi, ar nebū
tų galima sudaryti komite
tas, kuriuo žmonės pasitikė
tu, iš masiniu organizaci- 
jų?

nimą laisvių išnaudotojam ir 
žmonių prispaudėjam.

Partija vadovausis bendrais 
principais, esančiais Stuttgarto 
rezoliucijoj.

Jinai visuomet vadovausis 
vyriausiais tarptautines darbi
ninkų klasės interesais.

Suvienyta darbininkų klasės 
partija bus paremta ant de
mokratinio centralizmo.

Suvienytos darbininkų kla
sės partijos nusistatymas (po- 

l bus nustatytas pačios

žemiau talpiname Fran
cijos Socialistų Partijos pa
reiškimą, kurį ji siūlo, kai
po pagrindą organinei vie
nybei tarpe socialistų ir ko
munistų. Jis yra įdomus tuo, 
kadangi parodo, jog Fran
cijos Socialistų Partija su
tinka su dviem esminiais 
komunistų programos dės
niais, kuriems jinai seniau 
prieštaraudavo, būtent: spė
kos vartojimu 
kapitalizmo ir proletariato' Hcy) 
diktatūra, šis pareiškimas partijos konferencijose.

nuvertimui

diktatūra.
tilpo FSP organe “Populai- 
re”, o mes verčiame jį iš an
glų kalbos, kurioj jis tilpo 
“Socialist Call”, savaitraš- 
tyj.—“L.” Red.

Suvienyta darbininkų klasės

šitos konferencijos susida
rys iš delegatų, išrinktų visų 
partijos narių. Konferencijose 
diskusijos bus laisvos, kaip 
kad pačių narių diskusijos vie
tinėse ir rajoninėse grupėse

Centralinių organų sprendi
mas yra verstinas rajoniniams 
(sritiniams) ir lokaliniams or
ganams.

Parlamentarinės grupės vei
kla, visų atstovų ir spaudos, 
turi atatikti visos partijos nu
sistatymui. Centralinio orga
no uždaviniu užtikrinti ta vei- 
kimo saly d urną.

Viduje pačios partijos už
tikrinta pilniausia diskusijų 
laisvė nariams. Bet partijos 
nariai, veikią išlaukyj partijos, 
turi laikytis tiktai vieno nusi
statymo, t. y. 
partijos, kaipo

j tas.
Išnaudodama

metodas savo veikloj, 
niekuomet neprisileis, 
buržuazinės legalistinės meto-

to, kuris yra 
tokios priim-

visas

partija yra partija, statanti hus laisvos, 
tikslu užkariavimą galios, kad 
suvisuomeninti gamybos ir ap- 
simainymo priemones, t. y.,
kad pakeitus kapitalistinę lai gaires.
draugiją į kolektyvę arba ko
munistinę draugiją.

Suvienyta darbininkų klasės 
partija, nors kovos už prave- - 
dimą tuojautinių r e f o r m ų, 
naudingų darbininkų^ klasei, 
yra ne reformistinė partija, 
bet partija klasių kovos ir re
voliucijos.

Suvienyta darbininkų klasės 
partija siekiasi mušti ir sunai
kinti kapitalistinę sistemą. Ji
nai negali nuolat ir organiniai 
veikti su buržuazinėmis parti- įg kantrybės kalba, “Gal 
jomis ir remti jųjų nusistaty- 

t;,,.,: r,....z...,,,;., :

legales 
partija 

kad
Šito nusistatymo frėmuose 

centraliniai organai, išrinkti | dos trukdytų josios darbą. Ji- 
konferencijų, statys savo veik-! nai privalo prisitaikyti prie ' 

visų uždavinių, atsistojančių 
Partijos įvairios vienetos iš- prieš ją, besirūpinant darbi- 

sirenka savo vadovaujančius ninku klasės didžiausio kovin- 
organus. Į gumo pakėlimu. Atsakymas:

M. W.

Ar Karas Atneštų Ge
rus Laikus Amerikai?

Šiandien tūkstančiai vyrų 
vaikščiodami be darbo, iš-

būtų geriau, jei karas ir 
įvyktų”. Dalis farmerių ma
no, kad jų kviečių bei gy
vulių kainos pakiltų. Jeigu 
karas rytoj prasidėtų, tai 
tūli vaizduojasi, jog šalis, 
kuri buvo pargrimzdus nu
siminimuose, tuojau sukrus
tų į smarkiausią ( darby me
tę, kad kiekviena audiny- 
čia, čeverykų išdirbystė, 
plieno fabrikai, laivų sta
tyklos ir farmeriai būtų su-

mą. Jinai negali buržuazinėj 
visuomenėj dalyvauti valdžio
je.

Jinai atmeta visus pasikėsi
nimus, daromus apmaskavimui 
vis didėjančių klasinių prieš
taravimų tikslu, kad padėjus 
susiartinimą su buržuazinėmis 
partijomis. Netgi ir tuomet, 
kada partija'k antraeiliniuose 
ginčuose su i š n a udotojais, 
naudai darbininkų, arba, kuo
met jinai susijungia veikliai su 
kita politine partija apgyni-1 mobilizuoti dirbti visokius 
mui darbininkų teisių ir reika-1 karui reikmenis. Karas, gir
ių, jinai, partija, visuomet pa-'di, ištrauks visus iš nelai- 
silieka pamatiniai opozicijoje 
buržuazinei klasei, kaipo to
kiai, ir valstybei, kuri yra bur
žuazijos instrumentu.

Jinai atmeta savo veikimo 
metodas, vedančias prie i 
kymo valdančiosios klasės ga
lioje; to pasėkoje, jinai bal
suos prieš visus militarinius 
kreditus, prieš kreditus palai
kymui kolonijų, prieš slaptas, 
išlaidas ir prieš visą biudžetą, 
gelbstintį buržuazinei vald
žiai.

Suvienyta darbininkų klasės 
partija puikiai žino, kad jo
sios tikslas gali būti pasiektas 
tiktai spėka iškovojant galią 
iš buržuazijos.

Tiktai tuo būdu buržuazinė 
valstybė gali būti sunaikinta 
ir jos vietoj pastatyta proleta
rinė valstybė, kuri panaudos 
per tą laikotarpį darbininkų 
klasės diktatūrą, reikalingą 
sutriuškinimui kontr-revoliuci- 
jos.

Suvienyta darbininkų klasės 
partija priima marksistinį pro
letariato diktatūros supratimą 
toje formoje, kuri apsireiškia 
Gothos programoje, pav.:

mes.
Tai yra blogas manymas. 

Karas neištrauktų šios ša
lies iš dabartinės balos. Bet

palai- yra tokių, kurie klausia, ko-

vietas fabrikuose, gatveka- 
riuose, eleveiteriuose, ir t.t. 
Tuojau Amerika pradėjo 
skolinti pinigus iš savo žmo
nių, geruoju ir per prievar
tą vertė pirkti Liberty bo
nus.

Karas pasibaigė ir geri

Lietuvių Centro Biuro pa
reiškimo, tūpusio “Laisvėje” 
sausio 18 d., kaip tik toks 
reikalavimas buvo statytas 
dabartiniam Jankausko ko
mitetui. Matote, kad tie 
žmonės nesiskaito su jokiais 
pasiūlymais ir nenori prisi
leisti atstovų nuo jokių ma
sinių organizacijų bei kitų 
srovių. Tuomi tie žmonės 
kenkia pačiam Stilsono iš
laisvinimo darbui. Jie tai 
daro tam tikrais išrokavi-

del pereitas karas davė ge
rovę? Atsakymas yra labai 
lengvas. Kuomet Europoje 
beveik visos šalys 1914 me
tais sukilo kariauti, tai 
prieš * tą laiką Amerikos 
pramone buvo bepuolanti, 
bet tuojau kiekvienas atva
žiuojantis laivas iš Europos 
atsivežė žmones, atstovau
jančius kiekvieną šalį, pirkt 
viską, ką rado sudėta ant 
lentynų Amerikoje: kaip 
tai, vilnas, bovelną, šautu
vus, kanuoles, amuniciją, 
chemikalus, kviečius, mėsą 
ir tt. “Reikalinga darbinin
kų” — užrašai iškilo ant 
kiekvieno fabriko durų. Al
gos pakilo. Darbo buvo vi
siem užtektinai.

Bet va ką mes turime at
siminti. Tais laikais Euro-

Gothos programoje, pav.: tar- P?s šalys turėjo pinigų'dau- 
pe kapitalistinės ir komunisti-1 giaU negu Amerika. Jų at
neš draugijos yra laikotarpis stovai atvažiavo SU pilnom 
revoliucinio perėjimo iš vieno rankom pinigų./ Amerika 
j antrąjį; tam reikalingas po- tuo laiku buvo skolintoja, 
litipio persikeitimo laikotarpis, UŽ metų jų iždai išsisėmė, štiš, 
laike kurio Valstybė negali bū- bet jie VIS dar galėjo sko- ~~

lipti milionus iš. savo žmo- ! ]abai bijo. Susipratę dąrbi- 
nių ir iš Amerikos, ir^ di-1 ninkai nebijo revoliucijos, 
džiąją dalį tų pinigų išlei- bet jie netiki į karus, kur

ti kitokios formos, kai tik re
voliucinė proletariato diktatū
ra.

Proletariato diktatūra, ne
pavaduojama stadija kelyje 
linkui socialės revoliucijos, lin
kui beklasinės draugijos, užti
krins revoliucinėm pajėgom 
politinės galios visumą. Tuo 
pačiu kartu tai turi reikšti vi
sapusį demokratijos padidėji

mą žmonių masėm ir susiauri-

do Amerikoje, kariškiems 
užpirkimams.

Kuomet Amerika pati 
ėmė kariauti, tūli žmonės 
pradėjo dar daugiau uždirb
ti. Bet milionai vyrų turė
jo važiuoti į Franciją, ir 
moterys turėjo užimti vyrų

laikai užsibaigė. Bet didele mais, kurie tik jiems vie- - 
dalis bonų dar tebėra neiš- niems yra žinomi, 

bilionų mumis bei kitomis srovėmis 
■■ L nesiskaito.

Kokia iš to išvada? Cen
tro Biuras sako, kad reikia 
priimti rezoliucijas ir pasių
sti prezidentui Rooseveltui 
už Stilsono paliuosavimą, 
bet nuo aukų davimo šitam 
komitetui reikia susilaikyti, 
kol nebus sudarytas platus 
bendro fronto komitetas ir 
toks bendro fronto komite
tas nepadarys atsišaukimo 
del aukų. Mes tokiai Biuro 
pozicijai pilniausiai prita
riame.

Mes siūlėme ir tebesiūlo
me tiems žmonėms bendra

nes su
mokėti. Apie 10 
priklauso Amerikos pilie
čiams ir apie 17 bilionų ki
tos šalys turi įsiskolinę Am
erikai.

Na, pavyzdžiui, šiandien 
Europoje iškyla karas,— 
kas atsitiktų Amerikoje? 
Ar Europos šalys vėl atei
tų su glėbiais pinigų pirkti 
Amerikos dirbinius, kaip 
kad pirko pereitam karui? 
Bet visos tos šalys yra arti 
bankruto. Didžiausios sko
los tebėra neatmokėtos jų 
pačių piliečiams. Dar per
eito karo skolos tebėra ne
atmokėtos Amerikai. Ir Eu- veikimą šiuo klausimu, bet
ropa nei nemano atmokėti, 
nes ji pati neturi pinigų, 
kaip turėjo prieš pasaulinį 
karą.

Ateinančiam kare jau ne
būtų tokių gerų laikų. Jei
gu Amerika ir kitos šalys 
vėl užtrauktų kitas skolas 
ant senųjų skolų, tai niekas 
daugiau neišeitų, kaip tik 
sukritimas visam kapitalis
tiniam pasauliui ir neišven- 

'giama revoliucija, kaip kad 
matome iš sekančių John T. 
Flynn’o žodžių “džentelma- 
nų” žurnale “The Country 
Home”:

“Kitas karas supliukštų 
todėl, kad mes nepajėgtu
me jį kiek ilgiau vesti, ir 
kas prasidėtų kaipo karas, 
tai užsibaigtų kaipo pasau
linė revoliucija. Tai būtų 

didžiausia pasauliui pragai- 
__ ?’ (Flynn’o pabrėžta.)

Kapitalistai tą žino ir jie

žūva milionai jaunų vyrų, 
ne del savo gerovės, bet del 
kelių nutukusių kapitalistų. 
Jau milionai darbo žmonių 
supranta, kaip niekšiškai 
kapitalistai stengiasi su sa
vo spauda ir plevėsuojan
čiais vėlukais užhipnotizuot

jie visai ignoruoja visus 
mūsų pasiūlymus.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. D., Athol, Mass.—At

leisite, kad jūsų atsiminimų 
apie penktų metų revoliuci
ją negalėsime sunaudoti 
“Laisvėje”. Panašių atsimi-

nę ir jie pasidarė neįdomūs.

SOVIETŲ SĄJUNGOJ
1936 metais bus pastatyta 

1,173 mokyklos del 693,000 
mokinių.

Per 7 mėn. 36,558.000 dar
bininkų keliavo Maskvos po
žeminiu gelžkeliu Metro.

550 geriausi Maskvos stu
dentai apdovanoti 5 dienų 
ekskursija į Leningradą.

Epron, paskendusių laivų 
ištraukimo trustas 1935 me
tais ištraukė 40 laivų iš jū
rų.

jaunus vyrus, kad eitų į ka
ro lauką ir “garbingai” 
mirtų duobėse, kaip užnuo
dyti pacukai.

E. Vilkaite.

i
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Puslapis Trečias.

Visokia mintis, kuri neagi
tuoja, yra arba iškaneivei- 
kimas arba išdavystė.

-ROMAIN ROLLAND.

šeštadienis, Sausio 25, 1036
4h

Tik tas rašytojas gali vadin
tis revoliuciniu, kuris ištik- 

ryju kelia darbininkų ma
sių pevoliucionizavimosi pro

cesą ir mobilizuoja jas ko
vai su priešu.

—JURGIS DIMITROVAS.

; , J... f
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Į Naują Pasaulį
■ , f

Irklus pasiėmę, 
Jsėskim laiveliu, 
Ir jrkimės, plaukini

k Į naują pasaulį.
Mums plačiosios jūros 
Tebūna nerūsčios, 
Mums įrtis per jąsias

Tik žaislas tebus.

Pažvelgkim į priekį, 
Į vandenio plotį, 
Matykim, kaip bangos 
Tik švaistos, tik daužos;

4 Matykim tą vieną,
Vienintelį vaizdą, 
Kur niūkso ir jungias

Vanduo ir dangus.

O jėgos mūs tvirtos— 
Bangų teneboja, 
Laikykimės, plaukini 
Į priekį, į priekį;
Nuplaukim, pasiekim 
Naujutį pasaulį,

* Kur vargas baisūnas
Mumis nelytės.

Suraskim geidautą 
Laimingąją sritį, 
Mūs širdys džiaugsmingos 
Džiaugsmu tepašoka, 
Te paukščiai dainoriai 
Dainuoja mums dainą, 
O gražiosios gėlės

< . Del mūs težydės.
17-III-29. St. Jasilionis.

Dešimts Metą Po Velėna
(Tąsa)

Dar bandė gauti pastogę, bet kitas draugas 
teisinosi:

—Mažai aš tave pažįstu... Pasiklausiu ki
tų...

Galų gale jis vilkosi be jėgų, be vilties 
priemiesčio gatvele, be palto, kliedėjo:

—Peilis. . . Ne, geriau kinžalas.. . Kinža- 
. las iš karto kiaurai. . . Bet kinžalą pamečiau. 

Pamečiau labai senai...
Prieš penkis metus kariuomenėj jam pa

vogė kinžalą. Už kinžalą jam atskaitė pini
gais. Išlaikė daboklėj.

O dabar jis kliedėjo apie kinžalą.
w III.

Dežūruojąs policininkas nuėjo tolyn vidu
riu gatvės grindinio. Du šnipai pardavinėjo 
papirosus prie SSRS konsulato.

Balkone du vyrai reikšmingai nusišypsojo 
vienas kitam, užsirūkę papirosą. Buchalteris 
atstūmė neišgertą arbatos stiklą, pažvelgė dar 
kartą žemyn pro balkono pynučius: po balko
no jau žydėjo greitvyšnės.

i —Matai juos, Poliau? Išsimiegojai? Kaip
kojos? — Polius palingavo galva: miegosiąs 
dar, kojose karščio mažiau, kairioji vįs dar 
sutinus. Baltame jo veide pylėsi neskustos 
juodos barzdos daigai.

—Poliau, atsimeni, kiek jau buvo žiemų? 
—Atsimenu, Mikai! Dešimts metų!
—Taieri. Poliau—dešimts! O revoliucija ly

giai taip toli, kaip ir nuo tada!
4 —Klysti, Mikai!

—Poliau, tu baisiai daug pergyvenai. Taip 
senai išsiskyrėm. Papasakok, kas teikė tau 
jėgų grumtis tiek laiko, o aš štai pavargau...

Vėl abu prisipylė į stiklus arbatos, kaip 
skysto gintaro.

IV.
—Mikai! Man ne dažnai būdavo sunku.

* Bet jei būdavo—užtekdavo prisiminti jus, 
mano draugus, išmėtytus po visą šąli. Ir ta
da aš vėl buvau tvirtas, jokių trenksmų aš 
nebijojau.

Buvo akimirkų, kai aš netekdavau paskuti
nio draugo.

Buvo laikų, kai aš jų turėdavau šimtus; ta
da viskas apie mane virdavo, aš tada pamirš
davau pats save.

t Prieš porą dienų aš kliedėjau apie mirtį, 
kai mudu susitikom gatvėj. Ir tada kai nu- 

A sižudymo klausimas—išvarius draugams ma
ne į gatvę—pradėjo mane kamuot,—tada at
siminiau viena jaunystės draugą. Gal ir tu 
atsimeni—Klemą.

—Ar ir jis nusižudė?—išplėtė akis Mikas.
Polius papurtė galva: Klemas, jėgingas kai-

* mo vaikas, niekad apie tai negalvojęs. Per
daug jis mylėjęs gyvenimą.

i —Jį užmušė!—tarė patylėjęs Polius. — Ar

tu, Mikai, apie tai nieko negirdėjai?
—Ne, tada jau aš buvau užsienyj.
—Atsimeni, Mikai, tada, prieš dešimtį me

tų klykė jaunatvės pavasaris. Mūsų jaunos 
jėgos kelių jieškojo, veržėsi kovon. Tu, Mi
kai, buvai jaunas gimnazistas, parsiveždavai 
iš miesto knygų mums. Po to jį užmušė, pa
čiame alyvų žydėjime ant vidurio pievos.

V.
Gal ir tu atsimeni Klemą: vasilkų akis, 

įdegusį veidą, trumpą nosį. Atsimeni, tai bu
vo jaunuolis su trykštančia jaunatvės ugnim 
iš akių ir muskulų.

Aš gi netikiu į jokius prietarus. Bet, drau
guži, jei pažvelgsi į Klemo priešmirtinę fo
tografiją: joje jis lyg jaučia mirtį: akys 
“stulpu,” kažkokia žvėriška mirties baimė, 
baimė ir mirtis kiekviename veido muskule.

Mikai, tu buvai parvežęs mums vieną kny
gą apie istorinį materializmą. Aš netikiu tos 
knygos viena vieta: joje sakoma: nėra atsi
tiktinumų.

Yra,' Mikai! Ir mūsų Klemas štai tokio 
kvailo atsitiktinumo auka.

Kartą, išlipęs iš Mūšos, barstydamas van
dens karolius nuo saulės įdegintos krūtinės, 
jis man kalbėjo:

—Poliau, ar neatsibodo bernauti? Berno 
gyvenimas—tegu jį velniai. Bet gyventi taip 
miela, brolyti. Besimaudydamas panėriau, ir 
žinai, Mūšos dugne pagalvojau, kad nebeiš
kilsiu. Brrrrr!

Po to jis pradėjo švilpauti, ne, jis nebegal
vosiąs apie mirtį.

Ir toj pačioj pievoj, tik kiek tolėliau nuo 
Mūšos jį nudėjo. Tą visą mėnesį buvo karš
čiai. Mūsų dirbtuvėj pastatė naujus dizel- 
motorus. Tą rytą perdegė mano motoro ap
sukos. Trenkiau dirbtuvės durim, palikau 
berėkiantį techniką—išėjau visa valanda 
anksčiau pietauti. Tepasiunta su savo dul
kėm ir karščiu dirbtuvėj, piešiančių galvą. 
Tegu taiso motorą.

Iš kaimų pas mane nuolat atsilankydavo tai 
Klemas—tai jo vyresnysis brolis, tai kas nors 
iš jų. Pasikalbėdavom. Visuomet jie išsivež- 
davo ką nors paskaityti.

Taigi, tą rytą laukiau Klemo. Dulkėjo 
vieškeliai, dulkėjo turgavietė, troško suvažia
vusių kaimiečių arkliai nuo užsitęsusių pavasa
rinių karščių.

Gatvėj sutinku moterį iš šiaurės kaimų.
—A cha, sveika, kas gero jūsų pusėj?
—Nesą nieko gero, pažįstami visi sveiki. 

Mikas į mokslus išvažiavęs svetur.
—Ar Klemo šiandien nėra?—teiraujuos.
—Ne, jis nebeatvažiuos...
—Kodėl?—dihsteliu kreivomis į moterį,—ar 

. jis pas jus nebedirba? Gal išėjo, turbūt susi
pykot?

Ėjom mudu viduriu gatvės, pro šalį lekią 
automobPiai sukriokė, ji nespėjo atsakyti į 
mano klausimą; pamaniau, kad ji nenori at
sakyti, jei jie susipyko ir Klemas vidurvasa
rį metė darbą. Ji, išsigandus auto, šoko į 
šaligatvį.

—Kodėl taip skubi?—teiravaus ją, pavijęs.
—Einu pas graborių. Klemui karsto...
Atsimenu gerai: aš nusijuokiau ir berūpes- 

tingai pažvelgiau į saulę virš stogų.
—Jis visada šposininkas, tas mūsų Klemas. 

Cha-cha-cha! Karsto—sakai. Ar jis iš proto 
rengias—dar nė 20 metų, o karstu susirūpi
nęs. Nepataikysi nupirkti, galėjo pats at
važiuoti pasimieruoti... Klemas liks Klemas, 
o be šposų nė iš vietos...

Moteriškė pažvelgė įtariančiai į mane—ar 
man viskas tvarkoj galvoje, paskui, matyt, 
prisiminus, kad aš už dešimčių kilometrų mies
te galiu juk nieko nežinoti ir kad tas viskas 
įvyko tik šį rytą, skubiai išlemeno:

—Poliau, jis jau ant lentos, tavo draugas... 
šį rytą Stašinskas dviem šūviais paguldė, šį 
rytą, taip Sauliuke iškilo vos virš pamūšio 
mes ir išgirdom šūvius. . .

Gatvės praeiviai tą dieną sugrįžę namo tur
būt, pasakojo—matę gatvėj staiga išeinantį iš 
proto žmogų. Tas žmogus atšokęs nuo mote
riškės, perbėgęs išilgai gavės, laikydamasis 
už galvos, susisukąs atgal, įbėgęs į kaž kokį 
kiemą, paskui į kitą, iš trečio išsitempęs dvi
ratį, sėdęs ir nulėkęs į laukus.

Ir jei jie taip pasakojo, jie pasakojo apie 
mane. Taip, drauguži, Mikai!

VI.
Jo galva, truputį pasisukus į šoną, gulėjo 

tarp rausvų pievos dobilų. Ne, jis mirdamas 
nedejavo: sukąsti balti dantys ir truputį pra
viros lūpos. Kraujas dar tebebuvo skystas; 
ties kairiąja krūtinės puse buvo klanas. Vė
jas šiaureno jo juodus garbiniuotus plaukus, 
lankstė dobilus, labiausia svyravo dobilas ties 
jo smilkiniu, dobilas sviro į šoną, viena savo 
šakute lietė klaną ir dažė tame tirštėjančiame 

klane savo penkiapirštį lapą.
Tiek bebuvo likę iš Klemo. •
Greta ant pievos stovėjo keturių vyrų sar

gyba: laukia antros policijos kvotos, tardy
tojo. Uždrausta pataisyti net prigultą ranką.

Aš nemačiau; nemačiau, kaip atbėgo Kos
tas. Jis dirbo kažkur toli kaime daržuos. 
Turbūt kas nors nujojo, pasakė. Bet kaip 
jis atsirado prie Klemo—aš nemačiau. Nega
lėjau matyti.

Tas penkiapirštis dobilo lapas!
Nusidažęs, raudonas, svyruojąs. Tai žu

diko ranka, kruvina, penkiapirštė. O čia Kle
mas, mūsų Klemas.

—Klemai, mielasis! Broluži! Gi aš čia tu
rėjau gulėti. . . Vargšeli! Ta kulka, ta skylė 
va šičia—mano frenčiui buvo skirta...

Kostas kalbėjo broliui. Kostas buvo čia, 
klūpojo dobiluos ties brolio veidu, seserys 
verkė toliau. Jis, pagaliau atsistojo, jo klau
sėsi keturi sargybos vyrai, klausėsi prie jų 
stovinčių kaimiečių būrys—vyrai ir moterys. 
Ne viską aš girdėjau, aš, kuris stovėjau prie 
mielo draugo veido.

—Broluži! čia žiba saulė, čia žmonės stovi. 
Jie girdi: bus atkeršyta už tave!

Ir kai Kostas pakėlė kumštį prieš ošiantį 
pamūšės mišką ir saulę, nusidažęs penkiapirš
tis lapas man atrodė—jau kaip keršto ranka, 
keršto visų velkančių jungą; paskui jis pa
virto į penkiakampę žvaigždę, kurią mokė
mės mylėti visi trys; Klemas, Kostas ir aš.

Kostas nespėjo nuleisti prieaikai pakeltos 
rankos—išgirdo ties Klemo galva mano balsą, 
atsisuko, mudviejų akys sutiko:

—Bus!
VII.

Mikai, tai buvo dar viena vasara anksčiau, 
kai tu buvai grįžęs į kaimą iš mokyklos. Dirb
tuvėj aš buvau apsinuodijęs kaž kokiom du
jom. Davė atostogų. Paėmiau vaistų ir iš
vykau į kaimą. Viską, ko turėjau—pasiėmiau, 
reiškia—dviratį ir knygų pundelį.

(Daugiau bus)

Sovietą Judžiai 1936 m.
Apsigynimo Tematikoje

1936 metais Sovietų Sąjunga gamina daug 
judžių apsigynimo temomis, kaip praneša 
“Krasnaja Zvezda” (Raudonoji Vėliava). Re- 
žisoriaus Arnštamo vadovystėje gaminama ju
džiai "Draugės” iš merginų kovos, ginant Le
ningradą nuo Judeničio ir kitas veikalas var
du "Kirovas ant Kaukazo."

Režisoriai J. Blochin ir A. Ivanov su sce- 
natorium B. Lavrenievu ruošia labai didelės 
svarbos istorinį judį “Pirmoji Raitarijos Ar
mija.” Filmoje bus rodomas ir Stalinas.

“Leninfilma”, su scenatorium G. Fiš ir re- 
žisoriais broliais „P. ir J. Muzikant, ruošia 
filmą iš kovos prieš baltagvardiečius vardu” 
"Paėmimas Kimas Ežero.”

Broliai G. N. ir C. D. Vasilievai, kurie pa
gamino paskilbusią' filmą “čepajev”, dabar 
dirba pagaminimui judžio apie kovą už pa- 
siliuosavimą nuo baltagvardiečių ir japonų 
Tolimųjų Rytų.

“Mosfilma” su režisorium Dzigan ir scena
torium V. Višnevski gamina apie jūrininkus 
jūdį vardu "Mes iš Kronštado”, iš piliečių ka
ro laikų. Taip pat jie su kitais pagamins ir 
kitą judį vardu "Trylika”.

Režisorius Rezničenko ruošia jaunuolių rei
kalais judį, vardu "Jaunystė”, kuris vaizduos 
1920 metų jaunimo kovas prieš Vrangelį.

Režisorius žuravliev ruošia apie jaunimą 
judį iš Tolimų Rytų kovų istorijos.

“Ukrainfilma” iš daugelio kitų judžių ga
mina garsų judį "ščors”, kuris bus lygus “Če- 
pajevui”. ‘ Jis gaminamas režisoriaus A. P. 
Dovženko vadovystėje.

“Balkoskino”, tarpe eiles kitų judžių, ga
mina “Balticy”, kuriame bus vaizduojama drą
si Baltųjų jūrų jūreivių kova, apgynime Le
ningrado nuo Judeničio gaujų. Režisorius 
Faincimmer, scenatorius Zinovjev.

Baltarusijoje gaminama apsigynimo temo
mis judžiai vadovystėje režisoriaus Taričio.

Tadžikistane, iš kovų Raudonosios Armijos, 
gaminamas judis vardu "Dochunda".

D. M. š.

Meniškos Nuotrupos

Visųpirmiausia, pranešame draugams meni
ninkams, kad Proletmeno Sąjungos suvažiavi
mas, arba prabėgusių dvejų metų darbavimo
si teatre, dainose ir rašyme naujų operečių ir 
sykiu muzikos, tvėrime darbininkų kultūros, 
—bus to visko peržvalga, kas yra gero pada
ryta ir kas netikusio, taisytino. Suvažiavi
mas įvyks sykiu su L.D.S. seimu, Rochester, 
N. Y.,—ateinančią vasarą.

Dabar, kol dar yra užtektinai laiko, tai mū
sų menininkai, ypatingai jaunimas, kurio yra 
tiek daug mūsų choruose, turėtų pagalvoti, 
kaip tinkamiau pakėlus mūsų meną ir darbi
ninkų kultūrą ant augštesnio laipsnio, 'kad 
suvažiavimas būtų rimtas ir sugabus nutiesi
mui naujų kelių į menininkų organizacijos 
šviesesnę ateitį!

Galvokite seni ir jauni menininkai, nes mes 
vieni be kitų būsime lyg ir bulvinė košė be 
spirgučių, kuriai dar ir druskos stokuoja. 
Stengkimės būti patyrusiais gaspadoriais ir 
gaspadinėmis mūsų organizacijai, o pamaty
sime, jog mes viską atsiekiame.

Jaunime, tau priklauso ateities teatras, dai
nos, muzika, grupiniai šokiai ir visas organi
zacinis darbininkų judėjimas. Tad būk visada 
budrus, šviesiaakis, numatymui ateinančių lai
kų, nepaisant, kad ir esi apsuptas bedarbės 
miglyno!

Taigi menininkų suvažiavimas bus pačiam 
vidurvasaryj. Vienetai ir apskričiai rinks de
legatus. Tik menininkų Pirmas Apskritys, 
Chicagos apielinkėj, serga. Nuogirdos mus 
pasiekė, kad jau bus daugiau metų laiko, kaip 
ant Halsted stryto prisivalgė lietuviškų ko
pūstų su šutintom bulvėm, kiaulės kojų šal
ta košeliena užsikandant, ir apsirgo... De
juoja vargšas ir gyduolės neprisiima; norėtų 
mirt, bet sarmata, žmonės juoksis.. Tai prie 
ko dasigyveno pirmiaus smarkavęs tvarinys.

Pačioj Chicago j ir jos kaimynystėj yra daug 
chorų, teatrininkų ir dainorių, kurie skaitotės 
Pirmo Apskričio daktarais, tad, kad ir pakuš- 
domis pasišnekėję, eidami aplankyti jį,—nu
neškite jam atgaivinimo “piliukę”, nes jums 
patiems bus negražu, kaip “užriesdamas” ko
jas baisiai išsišieps į jus visus. O nuo to 
gali įsimesti naktinis priepuolis, patamsės 
minčių baladonė, kad sergančiam nedavėt nei 
ramunėlių išsigerti, nei kepto ridiko su rie
šutais maišyto, nei lazdos pasiramsčiuot. Pa
likote jį vieną be jokios apekunkos, kad tiek 
laiko sirgdamas vargšas neturi prie ko nei 
kojų susišildyti. .. Fe!

Worcester, Mass.
Streiko Žinios

Meno Sąjungos Centras praeitais metais iš
leido kelis vaidinimo kūrinėlius ir išsiunti
nėjo vienetams. Bet lig šiam laikui niekas nei 
eilutės apie juos neparašė, nedavė savo nuo
monės, kad centras galėtų suprasti, kokių 
veikalų yra pageidaujama. Kažin kodėl pas 
visus viešpatauja tokis ramumas ir nelaukta 
tyla apie darbininkų meną ir jo ugdinimą? 
Nejaugi jis pasiliko tik kelių žmonių “savas
tis”, kad juomi užsiauginus kokią tai garbės 
karūna ?

Pavyzdžiui. Kada “Tamyla” buvo suvaidin
ta Roselande, tai praverčiau visos savaitės 
“Vilnies” vietines žinias ir neradau nei eilu
tės parašyta nei apie vaidinimą, nei apie 
veikalą. Argi jau tą vakarą visi “Vilnies” 
korespondentai pasiliko nemokšomis, kad ne
suprato nei kas ant steičiaus perstatoma, kaip 
muzika skamba?

Išleistoji operetė “Rūta” dar vis gyvena, 
kaip užgimus. Aną dien mūs sekretorius Pa
kalniškis pasakojo šitokį įvykį:

“Atsidariau šėpos duris, o ji, sėdėdama ant 
lentynos, verkdama ir keikdama, klausia ma
nęs: ‘Ar ilgai tu laikysi mane šitam kalėjime? 
Prie to, turi pakankamai drąsos aplankyti ma
ne nuogą. Esi tikras begėdis’!”

šitą visą istoriją papasakojom muzikos 
kriaučkai šalinaitei, o ji, žinodama, kad dabar 
žiema ir nuogai išėjus laukan gali būt “ka
put”, tai jau prižadėjo vert siūlą adatos “au
sin”, užmegst mazgą ir pradėt siūt bent ran
kovę muzikališkų rūbų. Gal būt, kad apie 
rudenį bus gatava ne tik rankovė, bet ir pa
durkai. Tačiaus, pakol visas aprėdalas bus 
gatavas, tai ji Pakalniškį dar nesykį iškolios...

Johnson Steel and Wire 
streikas dar neina prie pabai
gos. Jau ketvirta savaitė, kaip' 
250 darbininkų stovi kovos 
lauke. Randasi keletas, ką pa
sidavė bosų įkalbinėjimams, ir 
nuėjo streiklaužiaut. Taipgi 
randasi keletas, kurie labai 
nusiminę ir perdaug dejuoja, 
vieton, kad pasiryžusiai ko
vot. Nors reikia pripažint, 
kad mums, Johnsono darbi
ninkams, tenka daug nuken- 
tėt, nes didžiosios kompanijos, 
vadinamos American Steel 
and Wire remia ir skatina 
Johnson kompaniją nepripa
žinti unijos, nes tas paskatin
tų jų darbininkus prie pana
šios kovos.

Bet daugi ausia kenkia 
mums tai mūsų pačių eilėse 
atsiradę bosam parsidavę dar
bininkai, kurie laužo savo žo
dį. Pradžioj prižadėjo stovėti 
bendrai kovos lauke, o už ke
lių dienų nubėgo skebauti. 
Mes, darbininkai, neturėtume 
pamiršti tokių parsidavėlių 
niekados. Jie turėtų žinoti ir 
žino, kad stato pavojun mūsų’ 
gyvenimą, nes pasitarnaują * 
kompanijai laužyme streiko. 
O pralaimėjus streiką, daugu
ma ištikimų, gerų kovotojų už 
uniją bus išmesti iš darbo, 
Taipgi jųjų skebavimas pra
tęsia streiko eiga, skriaudžia 
mus ir mūsų šeimynas.

Net ir finansiniai prastai - 
stovinti darbininkai turi žino
ti, kad nubėgę skebauti savo 
būvio nepagerins. O kiti ir iš 
gerai finansiškai stovinčių nu
ėjo streiklaužiauti. Tai jau. 
prasižengimas prieš patį 
niškumą.

Nežiūrint kelių silpnuolių, 
didžiuma laikos gerai, tvirtai/ 
ir matosi, kad niekas nesulau*.. 
žys mūs vienybės. Mes kovą 
laimėsim, tik, draugai, biskį. . 
daugiau kantrybės ir pasiryžt-,.. 
mo!

Streikierys.

Praeitą sekmadienį, Labor Lyceum svetai
nėje, Brooklyn© teatrų lankytojams (ne vi
siems) teko jau antru kartu matyti vaidinant 
“Praeities šešėlį”, J. Valenčio vadovybėje. Te
ko jį matyti perstatant scenoje ir pirmu sy
kiu, kurio, kaip tada buvo sakyta: “Gerosios 
pusės paėmė viršų ant blogųjų.”

Dabargi, kaip buvo matyta ir nuo žmonių 
nugirsta, tai blogąsias puses žymiai ištaisė 
pamokas laikydami. Reiškia, tasai posakis: 
“kad nuo darbininkų negalima daugiau reika
lauti,”—neišlaiko jokios rimtos kritikos. Kas 
pasiduoda režisoriaus mokinimui, tai nepai
sant, kad ir susiraukusiai priima pastabas, 
tas scenoje liuesai vaidina ir žino, ką veikia.

Tačiaus nekuriu lošėjų kalbas dar vis ret
karčiais steičiaus grindys prarijo. Kas turi 
žemą balsą, tai kad ir nusiminusio rolę vaidi
na—privalo pakelti kalbos toną, nes be to pa
silieka išraiškoje neaiškumų.
“Praeities šešėlį” vaidino L.D.D. kuopos.

J. N.

Philadelphia, Pa.
Komunistų Partija, kartu su. 

kitom darbininkų organizaci
jom, rengia masinį mitingą 
paminėjimui Lenino mirties, 
šiais metais nepaprastai yra 
svarbu visiems Philadelphijos 
d a r b i n i n kams kuoskaitlin- 
giausia dalyvauti, nes valdan
čioji klasė dar daugiau ren

giasi pulti darbininkę klasę, 
negu pirmiaus. Visi stambūs 
biznieriai yra susiorganizavę 

i į Chambers of Commerce, ir 
(deda pastangas pailginti dar
bo valandas dirbantiems darn. 
bininkams ir nukapoti algas.” 
O nuo bedarbių atimti ir tą 
mizemą pašalpą, kurie ją 
gauna. O bedarbių randasi ne 
desėtkai tūkstančių, bet šim
tai, vien tik Phila.

Kitas svarbus punktas, tai 
sudarymas bendro fronto ko* 
vai prieš karą ir fašizmą. 
Amerikoj fašistinės organiza
cijos smarkiai organizuoja sa
vo spėkas, įvedimui Amerikoj 
fašizmo, kad tuomi greičiau 

’įstūmus šalį į naują imperia
listinį karą ir sutriuškinus vi
sas darbininkiškas organiza
cijas ir unijas. O pastoti ke
lią fašizmui ir karui galės tik
tai darbininkų bendras fron
tas. Todėl visi lietuviai darbi- ' 
ninkai dayvaukite kuoskaitlin- 
giausia sausio 27 d., 8 va^» va
kare, Market Arena, 45 ir 

. Market gatvės. Durys atsida
rys kaip 7 v., o programa pra
sidės lygiai 8 vai.

Reporteris.

i
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Naudokimės Proga
Kaip jau visiems žinoma, 

So. Bostone, 376 Broadway, 
gyvuoja Ateities žiedo mokyk
lėlė. Kiekvieną sekmadienį, 10 
v. ryto čia dėstoma lietuvių 
kalba. Mokytojauja J. Kruko-j 
nis, buvęs Lietuvoj mokytojas.; 
Po jo pamokų, vaikučius pa
ima Elenutė Žukauskaitė ir 
gabiai mokina dainos ir vai
dybinio meno. ♦

Mokyklėle daugiausiai rū
pinasi Jonas Burba, Žukaus
kas, Žukauskienė, Vincas Rim
kus, Jankus ir kiti, šiuo tarpu 
mokyklėlę lanko 25 vaikučiai 
(ir mergaitės). Bet, kaip mo
kytojų, taip mokyklėlės orga
nizatorių noru yra, kad ją lan
kytų visi So. Bostono pažan
giųjų tėvų vaikai. Tėvai, i 
klausantieji kokiai nors religi-1

įspūdis gražus. Tai tik žvirb
liukai mūs. Bet koki jie am
bicingi! Rodos, kaip uždai
nuos—mūrai grius.

Ir sudainavo gražiai: “From 
Atlantic to Pacific,” “Plaukia! 
žąselė,” “One, two left foot,”

j “Esam Mes Jaunuoliai, žie-
■ dai Ateities,” “We are the
Builders” ir kt. Ypač paskuti
nioji daina visiems padarė di-

' delį įspūdį. Mat, čia ne tik 
įdainuojama, bet ir veikiama.
i Vieni traukia virvę (keltuvo), 
kiti “pikiuoja” kietą žemę, 
treti su kastuvais (ševelais) 
žemę kabina ir meta lauk.

Tarpe dainų Kvietkų maža, ir jo pačios parengimas, 
bet gabi mergaitė gražiai pa
deklamavo. Jankaus (žinoma šimtai;

‘ir Jankienės) irgi maža mer-lir

Pelno Veikiausia neliks, neš 
išlaidų pusėtinai daug pasida
rė, o įeigų buvo nedaug.

Po perstatymui ir koncer
tui sandariečiai su visais vaka
ro artistais turėjo baliuką sa
vo kliubruimyj, į kurį 
rėti” asmenys nebuvo 
džiami. Sakoma, kad 
baliuke !Zosė mokino

galima būtų pravesti į 
prezidentus jos vyrą, Vi-

“nužiū- 
įsilei- 
šiame

Mockų,

r' gaite 
pri- j aną.

I Po 
nei sektai, savo vaikus, pa- geros 
prastai, leidžia į taip vadina- Einant namo jau ir pūga buvo 
mą “sunday school.” Jų vaikai nurimus. Matyt ir ją sužavė- 
tokiose mokyklose išmoksta 
poteriauti ir daugiau nieko. 
Tuo tarpu mūsų pažangiųjų! 
tėvų vaikai sekmadienio rytą nutei 
neturi kur praleisti, čia ir yra' energi ją. Nors 
gera proga jūsų vaikučiams, bet randa laiko ir 
Čia jie pramoks lietuvių kai- mokinti.

paskambino gražiai pi- rie,

programai pasišokta prie 
muzikos ir išsiskirstyta.

bą, dainuot, vaidint (lošt) ir 
įgaus proletarinį susipratimą.

Jonas.

Turėjome Gražy 
Parengimą

1
Puslapis Ketvirtas.

Tat

Tel. Stagg 2-2996

»y ĮNAUJOJE VIETOJE!

Whiskey A Blend 
ALL STRAIGHT Wmtflli 4

vokiečiai, o jis lietuvis.. . 
žinoma, minėtas darbininkas 
pasilikęs labai toli darbinin
kų klasės supratime. Jis man 
kartą skundėsi sakydamas:

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

License L-1370
*■   - -  , -u

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

H<$HAOHO P11 ft S TOK 50

“Tu žinai ką, man bedir
bant vieną kartą bosas, atėjęs 
pas mane, sako; “Tu negali 
to darbo tinkamai atlikti, tavo

(Tasa 5-tam puslapyj)

Yoūn£, miėšto kolektorius, pa
reiškė štai ką: “Pereitą metą 
"buvo parduota 564 namai už 
taksų neužsimokėjimą; mies
tas turėjo paimt, nes privatiš- 
kų pirklių nebuvo. Iš to skai
čiaus 516 namų buvo “be jo
kios vertės.” Jis toliaus sako: 
“Namų savininkai nemoka 
taksų per 3 metus. Per tą 
laika namo visai netaiso. Kuo
met prisieina miestui namas 
už taksų neužsimokėjimą pa
imti, tai jau jis palikęs be jo
kios vertės. Todėl būsim pri
versti namą nuo savininko pa
imt, jeigu būtų taksos pasili
kę kad ir vieną dieną.

Tai dar vienas sunkumas 
ant darbininkų sprando už
guls. Dar iki šiolei darbinin
kas, negalėdamas taksų užsi
mokėti, galėjo praskursti 3 
metus, bet pagal Youngo pa
reiškimą, kuomet taksų laikas 
atėjo, turi užsimokėti, o jei ne 
—rytoj namo netenki.

Todėl darbininkai turi ko-

Zosė “Subytino” 
Kubilienę

Pereito nedėldienio popiety,. 
So. Bostono Lietuvių Svetai
nėje, įvyko brooklyniečių gru
pės perstatymas operetės
“Diktatorius” ir Onos Kubi
lienės koncertas. Garsinta,
kad šį visą biznį rengia koks 
tai mėgėjų būrelis, bet ant 
įžangos tikietų pažymėta ren
gėjais “St. John’s M. E. 
Church.” Taigi pirmiau “Lais
vėj” tilpusiose žiniose 1 
teisingai atspėta, ] 

j metodistų ministerio Kubiliaus Earl Browder, generalis Ame
rikos Komunistų Partijos sek- 

cjulretorius kalbės temoje “Leni- 
; nas ir Amerikos Tradicijos.” 

ku-| Vakarui pirmininkaus
'Frankfeld, Komunistų Parti-' kįma. Namų savininkai netu- 
įjos Naujosios Anglijos distrik- rįte snausti rankas susikišę į c 
i to organizatorius. Muzikalę kišenius. Stokite su bedar- 
p)rogramą išpildys k o m p o z ito - p j a įs> b e n amį aįs į l e n d r ą f r o n- 

biskį pakenkė prastas oras ir!rius pianistas Walter Piston, 'ų apgįnt savo interesus, ne- 
Slonimsky,' ]aukite pakol ir jūs būsite ant

čelistas Joseph Malkin, orga-1 gatvės išmesti su kitais tūks- 
krank ; ■ tančiais ir milionais darbinin- 

Freiheit ku I v •

kaip 
SLA 
taitį.

Rep.

Puikus Programas Lėni 
no Minėjimo Mitinge
Senai laukiamas Lenino Mi- 

Dėjimo Mitingas įvyksta šį 
buvo I nedėldienį, sausio 26, Sympho- 

kad čia yraĮny Hali, 8 vai. vakare. Drg.

Publikos atsilankė apie
Kubiliaus parapijonys 

vietiniai sandariečiai, L„ 
žinoma, atėjo pasiklausy

ki savo brooklyniškių frentų. 
Jeigu ne pastarieji, publikos j 

' būtų buvę dar mažiau. Tiesa.!

Phjl[VOt prieš, tokį Young pareis-1

kiti tą dieną parengimai. Bet; P’nnistas Nikolas 
jo mūs jaunuoliai, todėl nuėjo vyriausia priežastis, del kurios, 
rami gulti.

Didelis ačiū priklauso 
Žukauskaitei 

pati
u z jos 
mokosi, 

kitus pa-

Jonas.

Ir Suaugusieji Nori 
Mokytis

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Jmportuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

' mūsų žmonės tokių parengimų ' n^tas Willem luisco 
neremia, yra Kubiliaus sudary-1 Bagpipers ir 
mas bendro fronto su fašistais. I Gesang Tetein choias. Į ----------

>s i įžanga $1.10, 55c ir 25c. Vi-1 Darbininkai yra spaudžia
si lietuviai darbininkai kvie-'mi, kur tik nepažvelgsi. Vie- 
čiami skaitlingai atsilankyti į nas lietuvis darbininkas, kuris 
šį svarbų parengimą, paremti su manim kartu dirba, ar, ge- 

! darbininkų kovą už taiką, riau sakant, vienoj šapoj dir- 
j | prieš karą, prieš fašizmą, už bam, taip nusiskundžia, kad, 

civilines laisves. Išgirsite svar- atrodo, jam visas gyvenimas 
1 bių pamokinimų ir gražią kon-1 nemielas. Viena, jis skundžia

si, kad jį bosai labai perse- 
I luokit, nes sulig Symphony 1 kioja, perdaug jį mūčija. Dar- 
|Hall taisyklių, kuomet koncer- i bininko galvoj yra tas, kad J I_|tas būna prasidėjęs, publika' bosai ir didžiuma darbininkų 
I neįleidžiama iki pasibaigia J 
koncerto numeris, kuris būna j 
pildomas laike jų įėjimo. To-1 
del būkite salėje «pirm 8 vai. j

LWUVISK4
Del koncertinės programosi 

■reikia pasakyti, kad Kubilie-• 
nė kaipo dainininkė nėra taip | 
didelė, kaip ji savo giriasi. Į 
Prie Sadauskaitės ji negali, 
prisilyginti. Ji turi savotišką' . . . _ <

balsą ir paprastiems klausyto-1 programą. Tik nesivė- 
jams gali dainuoti, bet kas yra ! . ■.................- - -

buvo lasyta, kad mes ‘ irClejęs geresnes dainininkes, i 
jaunuolių mokyklėlę., Įjcms jį yra įį^ paprasta dai- 

norka. Didžiausias blogumas 
vęs ilgus metus mokytoju Lie-' ja reiškiasi tame, kad 
tuvoje. Taigi mokytoju turim mggsta dainuoti “savo muzi- 
žmogų, savo dalyko žinovą, j kos įr savo žodžių” dainas, 

Laike jaunuolių pamokų i kuriose galima dažnai išgirsti, 
ateina pasiklausyti daug ir “būk prakeiktas, 
suaugusių. Ir besiklausydami perkūnas,” 
jie pamatė, kaip mažai jie*ži- žau, 
no lietuvių kalbą. O žinoti ją 
norisi. Ką moki—ant kupros 
nenešioji. Ir pas suaugusius 
kilo mintis suorganizuoti su- 

’ augusių grupę ir mokytis lie- 
, tuvių gramatikos. Seniau mū-, 

f sų lietuviai tokių mokyklėlių 
i turėjo daug. Čia mokino ir St.

Vakarienė, gali spėti, būtų Michelsonas, ir Smelstorius, ir 
visais atžvilgiais nusisekus. Sudentas ir kt.
Mums būtų nepakenkęs nei j Dalykas gražus, naudingas 
Kubilienės koncertas su jos ir būtinas. Tik paskaitykit d. 
“Diktatorium,” nei “Darbinin
ko.” Pakenkė šiek tiek oras. 
Pereitą sekmadienį, dar pirmu 
kart pas mus šią žiemą, siautė 
tokia didelė sniego pūga.

Nežiūrint į tokį bjaurų orą, 
į vakarienę susirinko gražus 
bQrys žmonių. Mokyklos vai
kučiai, kurie išpildė vakaro 
programą, visi sėdėjo prie 
vieno stalo. Su jais vakarie- 
nevo kartu ir abu mokytojai: 
J. Krukonis ir E. Žukauskaitė. 

Visiems beužkandžiaujant, 
Vincas Rimkus, vakaro vedė
jas, paaiškino šio vakaro tiks
lą’ ir pakvietė mokyt. J. Kru- 
k0,pį pakalbėti. Savo kalboj J. 
Krukonis reiškė džiaugsmo,

Pereitą sekmadienį, 
19 d. Ateities žiedo mokyklė
lės naudai tapo surengta va
karienė.
.Mokyki ėlė, kaip žinoma, 

prasidėjo iš nieko. Jokių pini
gų jos užlaikymui nėra. O iš
laidų pasidaro. Sakysim: 
duodama vaikams popiera, 

’pageliai (nors tą lengvai ga
lėtų kiekvienas įsigyti), rei
kės atsilygint ir už kambarį. 
Reikės ir mokytojams šiek! 
tiek atlyginti, nors ligi šiol jie 
dirba be jokio atlyginimo; 
taip sakant, del idėjos.

Jau 
turim

sausio Mokytojauja J. Krukonis, bu-1

“kad tave 
spjoviau ir grį- 

“nuėjo už kluono, už 
tvartų,”—o tai vis meilės po
ezijoj, kurioj vaizduojama be
simylinčios porelės, bernelis ir 
mergelė... Tai biskį poezija! 
Tas pat ir su muzika.—Vienos

I dainos meliodija yra akla imi
tacija iš Rigoletto (širdelė 
moterų), tik nevykusi, sudar
kyta. Kitos dar prastesnės. Tai 
tikras muzikos fušeriavimas. 
Geriausia jai pavyko sudai
nuoti viena arija iš Carmen 
ir “Samsonas ir Dalilė.”

V. Minkienė, pianistė, ge
rai paskambino piano solo. 
Smuikininkas Buinis pasirodė 
neblogai su gana komplikuo
tais kuriniais. Jis yra dar jau- 

griebėsi nas smuikininkas, turi gabu- 
mūsų dainininkas Ig. Kubiliū- ™us, kuriuos lavindamas ga-

II patapti labai geru smuikinin
ku.

“Diktatoriaus,” oper., dai
nininkai pasirodė

Baltimore, Md
GERIAUSIA DUONA

neblogai saulinioJonas.

Suorganizuota Mokykla

zavimui sau mokyklos, kurioj1 kaipo
11 •

Koncertas Be Publikos

gų. ir

Baltimorėj namų savininkai

Gana didelis skaičius suau
gusių vyrų susirašė suorgani-

savininkai to nori, ar ne. Bal-

vai-
Pir-

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

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

n as.
Tikiu, suaugusių grupę mes 

tuojaus turėsim.

Tcl. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 
arti Ccnral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

simokėti. Bet Thomas

(Kriaučių-! žįsta, ir net į spaudą patalpi- 
kaipo diktato- no atsišaukimą, prašant pagel- 
buvo minimas bos.
Vasiliauskaitei Bet tai vienas iš kvailiausių

L

Mizaros str. “šviesoje”. Ten 
jis rašo, kad norintieji rašyti 
(kor., str., eiles, apysakas ir 
tt.), pirmiausia turi mokėti 
lietuvių kabą.

S u o r g a nizuoti suaugusių 
grupę energingai

25 Badauja, 2,000 Bado 
Pavojuje

Howard C. Beck, miesto 
šalpos administratorius rapor
tuoja, kad 25 žmonės badau
ja, o apie 2,000 artinasi prie 
bado. Beck atsišaukė prie 
bažnyčių, kad jos badaujan
tiems pagelbėtų.

Beck rašo vietiniam “The 
Sun” laikraštyj sekamai: “If 
pastors of the various church
es in Baltimore will make an 
appeal from their pulpits to
morrow, calling upon their 
congregations to help these 
families, they will be aiding 
greatly in relieving the dis
tress.”

Tai, va, tau ir Amerika, 
turtingiausias kraštas pasauly
je, kur randasi apie pusė pa- 

aukso. Darbininkai
dainavime, bet lošimas ir gri- badauja. To niekas negali už- ~ v. • m

Imas jų buvo gana prastas. V. ginčyti, nes miesto šalpos ad-i uCrgSUClŲ Vyi*Ų If Motery 
Bukšnaitis atrodė daug jau-1 ministratorius pats tą pripa 
nesnis už Pilypą (Kriaučių- ( v' ' ' ' ~ 1 •
na), nors jis, 
rius, visuomet 

senis.”

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

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

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

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

Tarp 4th Avė ir Irving PI. 
Sekmadieniais 10 A. M. iki 3 P. M.

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOSBet tai vienas iš kvailiausių 
Beck’o atsišaukimų. Kągi baž
nyčios gali pagelbėti’? Juk 
bažnyčios nei aria nei sėja, 
neigi pinigus dirba, čia aišku 
visiems, kad reakcinė mašine
rija spaudžia iš tų pačių dar
bininkų paskutinį centą, kurie 
taip sunkiai atsieina uždirbti, 
jeigu katras dar dirba. O di
deli turtuoliai laiko savo tur
tus apžioję ir neleidžia jų nie
kam pajudinti. Todėl darbi
ninkai turi kovot už socialę 
apdraudą, ir reikalauti, kad 
apdraudos bilius būtų perleis-

kad jis turi progą savo myli-1 bus dėstoma lietuvių kalba ir labai stokavo aktingumo sce- 
’■ 1 . ................................. . Zosė Vitaitienė (kara-

lošė neblogai ir daina- 
i vo goriau už Kubilienę. Todėl 
■ daugelis sako, kad Zosė “su- 
bytino” Kubilienę. Pats veika
las yra pilnas netikslumų, sce- 
nerija buvo blogai sutvarkyta. 
Niekam negalima buvo įsi
vaizduoti, kad čia dalykas de-

I dasi karališkuose rūmuose. 
Didelis sniegas ir audra per-' Atrodė ne karališkas dvaras, 

eitą nedėldienį labai pakenkė bet kaimiečio kiemas pamiš- 
“Darbininko” koncertui, žmo-^ėj. Jie galėjo sceneriją ge
nių atsiankė labai mažai. Ka- riau sutaisyti. Taipgi įspūdį

12!dangi plakatuose buvo garsin- labai gadino perdaug garsus' tas, ir mokamas iš turčių įei- l _ _ _ . - • ' nl • • • .-a

moj srityj padirbėti, 
nurodė jis, I 
pramokius vaikučius lietuvių'nam 
kalbos, dainavimo ir, : 
blausia, jau nuo mažens riš 
juos į krūvą, draugijinį gyve
nimą, kaipo vienos klasės sū
nus ar brolius. Baigdamas jis 
kvietė visus tėvus, kas tik tu
ri mokyklinio amžiaus vaiku
čių, leisti juos į šią mokyklė-

Toliau'rašyba. Greitu laiku bus šau- noje. 
kad mokyklėlė į kiamas susirinkimas galuti- lienė) 

i mokyklos sutvarkymui.
svar- Norintieji imti kursus prašomi 

registruotis pas Igną Kubiliū
ną, v

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

PIRTIS
VISADA ATDARA
DIENĄ IR NAKTJ

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

mankštymai, restauracija, barbernė 
ir prirengimai miegojimui.

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

Po jo kalbos prasidėjo 
kūčių programa scenoje. 
Oriausia berniukas, apie 
metų (pavardę užmiršau), pa- ta, kad vien dainininkų ir dai-' suflioriavimas; net gale sve- 

t . grojo ant armonijos (gal ki- nininkių būsą net 273, tai iš- tainės girdėjosi suflioriaus žo- 
taip ją vadina? Aš ne muzi-'eina, kad koncerte ir buvo džiai.
kantas). Sulyg savo amžiaus, I vien tik programos dalyviai. | Operetės muzika nėra leng- bus priversti namus taisyti, ar 
ihstrumentą vartoja gerai. O Reiškia, publikos nebuvo. Bet vo pobūdžio. Reikia pusėtinai
instrumentas!., nei muzikan- “Darbininkas”, žinoma, nela- prasilavinusių dainininkų ją'timorėj iki šiolei buvo taisyk
lą nesimato, kaip atsisėda ant bai to paiso. Kunigai gali su-' perstatyti. Todėl brooklynie- lės, kad namo neatima iki 3-jų 
kėdės ir pasiima jį ant rankų, mesti po šimtinę “ant tos in-'čiams visgi reikia duoti kre-jmetų, jeigu taksij negali už-

IŠsirikiavo vaikučių choras, tencijos,” ir vėl viskas gerai. I ditas už jų gabumus.

VYRŲ
Trečiadieniais,
penktadieniais.

sekmadieniais atdara dieną 
ir naktj.

l)l ENGS
ketvirtadieniais, 

šeštadieniais ir

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

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



šeštadienis, Sausio 25, 1936 Puslapis Penktas.

Baltimore, Md
PRANEŠIMAI Iš KITURįsi-

buvo lyguma Yukon WORCESTER, MASS.

t

512

tai ponia davė

Visi 
nes

Šaukite
Sterling 3-4700

Sausio 26 d., 2 vai. po pietų, 928 
E. Moyamensing Avė. bus masinės 
prakalbos. Kalbės A. Bimba ir IX 
Prūseika. Tad visi lietuviai darbinin
kai dalyvaukite kuo skaitlingiausia.

Komitetas.
(20-21)

Rengėjai.
(21-22)

Taraška. 
Butkų, 
po

vUi į didelį mitingą sėkmingu ir tvarkingu 
i reikia mažiausia bent 200 darbinin- 
' kų. Tad būtinai visi delegatai daly’* 
; vaukite.

gyvenimą. įžanga veltui.
W.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

parėin, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Cortlalndt 7-4305

Lietuviška Informacijų
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ nrp 
KIRPIMAS

biams apdraudą. Tad) dar kartą 
dalyvaukite kuo skaitlingiausia

Svarbios prakalbos rengiamos drg.1 
M. Guobai, iš Kanados. Jis kalbės' 
antradienį, 28 d. sausio, 29 Endicott! 
St., 7:30 vai. vakare. Drg. Guoba 
kalbės apie Kanadoj gyvenančius lie
tuvius ir apie Lietuvos valstiečių

> ir sukilimus, nes ir Lie
tuvoje išbuvo ilgą laiką. Tad kvie
čiam visus /skaitlingai dalyvauti ir 
išgirst šias/svarbias prakalbas.

CLEVELAND, OHIO
d. sausio, pirmadienio vakare, 

šaukiamas piknikų Daržo Ben- 
susirinkimas pas

HARRISON-KEARNY, N. J.
Rengiamas didelis masinis mitin

gas paminėjimui mirusio draugo Le
nino, nedalioj, 26 d. sausio, 3 vai. po 

1 pietų, 134 Schuyler Ave. Bus keletas 
TūklS 1 Scril kalbėtojų, Sietyno Choras pa

dės išpildyt programa. Tai yra gera 
proga išgirst apie Lenino darbus ir 
jo

SKUTIMAS JCjC
Prielankus Patarnavimas

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

vakarienė perkelta ant 2-ros dienos 
vasario, tai bus nedėlia, po numeriu 
23 Miller St., Port Blanchard. (Va
kariene prasidės 5 vai. vakare. Ti- 
kietai tie patys bus geri.

Kviečia ALDLD 12 kp.
(21-23)

PITTSTON, PA.
priežasties blogo oro vakarie-

I išnaudojimas, tai yra lengvas tingas yra labai svarbus, delei su- Nes šiame susirinkime bus galutinai 
Knda* ii V rnilrin ansirttmc+i darymo bendro fronto kovai prieš sutvarkyta organizacinis veikimas

’ c * ‘ karą ir fašizmą, už. socialę bedar- gausio 27 d. Prie to padaryt tolį

<9

MAVRIKI SLIEPNEV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

TĖVO PATARIMAS

bet suprato mintį ir 
su mumis ant ameri- 
skrido jų lakūnai

(Tąsa)
Vargiai jis girdėjo mano žodžius lai

ke motorų ūžimo, 
nusijuokė. Kartu 
konišku orlaiviu v v
Young ir Gili.

Po mumis jau
upės—turtinga vieta auksu. Apsistoji
muose mus apsupdavo asmenys, apie ku
riuos daug rašė Jack London, kurie tik 
ir svarstė: “kiek aukso duoda 100 sva
rų žemės.” Buvo žmonių kalbančių ir ru
sų kalboje, tai likučiai senų rusų, kada 
Alaska buvo Rusijos. Ateidavo prie 
šviesos ir tikrų šiaurinių amerikoniškų 
indijonų. Jie taipgi buvo apsirengę pa
našiai kitiems gyventojams ir kalbėjo 
apie auksą.

Suradimas per Sovietų Sąjungos lakū
nus Eielsono ir Borlando sudarė Jungti
nėse Valstijose didelį susidomėjimą. Vi
sur mus sutiko džiaugsmingai ir karštai. 
Telegramos jau išnešiojo po visą Yukon 
provinciją žinią, kad lakūnai Eielson ir 
Borland atlieka paskutinę savo kelionę 
ir kad “sidabruotas orlaivis” . su nesu
prantamais ženklais skrenda iš “tolimo 
Sibiro.”

Pagaliaus, tolumoje pasirodė šviesos 
Fairbanks miesto. Mūsų “SSSR-177” or
laivis ir orlaiviai Young ir Gili sėkmin
gai nusileidome ant orlaivių lauko. Kas 
tai rusų kalboje perstatė mane Fair
banks© majorui De-Levernui, Borlano 
žmonai ir Eielsono tėvui. Aš atsikrei
piau į juos sekamo turinio trumpa kal
ba:

—Leidy ir Sir, aš negaliu asmeniškam 
jūsų liūdesiui pagelbėti savo kalba. Aš, 
kaipo lakūnas ir vieno užsiėmimo su žu
vusiais, žinau, kad labiausiai nukentėjo
te jūs, žuvusio žmona ir žuvusio tėvas, ir 
žodžiais čia nieko negalima pagelbėti. 
Atminkite tiktai visada, kad jūsų vyras 
ir sūnus žuvo kovoje su šiaurių nuga
lėjimu, žuvo kovodami iki paskutinės se
kundos savo gyvenimo prieš šiaurius.1. 
Pavėlinkite jūs įteikti jums buvusio or
laivio valdymo ratą, kaipo priminimą to, 
kad prie didvyrių niekados neverkia, ir 
susimildami neačiuokite man. Sovietų 

y Sąjungos liaudis pasiuntė mane, kaipo 
jos vieną narį, atlikti šias pareigas, ir aš 
gailiuosi tik to, kad jums atvežiau vie
ton gyvų vyrą ir sūnų, o tik jų la
vonus.

Mes buvome kelias dienas Fairbankse, 
o paskui, kūnus sutalpinę į traukinio va
goną, leidomės atgal per Alaska. Mies
te Jono aš buvau pasitiktas ir priimtas 
Aliaskos gubernatoriaus Joe Parks. Pa
skui Seattle mieste, atidavę paskutinę 
pagarbą Eielsonui ir Borlandui ir patal
pinę mūsų orlaivį ant Sovietų garlaivio, 
patys per Kaliforniją vykome namo. Po 
ilgos kelionės ir kentėjimo šalčių Sibire, 
aš su dideliu pasitenkinimu kaitinausi 
prieš Kalifornijos karštą saulę.

Atgal į Sovietų Sąjungą mūsų kelias 
buvo per Hawaii salas ir Japoniją. Į 
Honolulu miestą, Hawaii salos, mes pri
buvome 1 d. gegužes, kada mieste buvo 
švenčiama “pavasario diena.” Gatves 
buvo pilnos gerai apsirengusių ir links
mų žmonių. Palmos siūbavo ir tartum 
mus sveikino savo didelėmis kepurėmis. 
Mes su Fariku vaikštinėjome miesto gat
vėmis ir stebėjomės jo gražumu. Pame
nu, kaip mes begaliniai nusidžiaugėme, 
kada viename iš parkų pamatėme papra
stą pilką žvirblį, kuris mums tuojaus. 
priminė mūsų gimtinę. Žinoma, mes ne
išvengiamai nutraukėme jo paveikslą, o 
paskui ilgai negalėjome suprasti, kodėl 
mes tą atlikome.

Keletą dienų praleidome Japonijoje.
Pasiekėme Maskvą. Atrodė, kad jau 

galima vėl gyventi ramiai: išvažinėjau 
ir išskrajojau jau pusę pasaulio, daug 
ko mačiau ir patyriau, kas daugeliui ir 
nesispanavo. Bet, pasirodo, kad šiauriai 
turi didelį traukimą. Kas jau buvo nors 
kartą tolimuose šiauriuose, tas ir vėl ten 
keliaus.

šiaurinių jūrų 
Enisėjo upių. 
Daugelį kartų

iki Archangelsko—kelis tūkstančius my
lių ilgio ir pločio. Reikėjo išmieruoti pa
kraštys, upės, kalnai, ištyrinėti ir suda
ryti reikalingus žemlapius, kad atida
rius ten orlaivių linijas.

Kaip tik mane pasiekė žinia, kad or
ganizuojamos tokios ekspedicijos, aš tuo- 
jaus pareiškiau, kad ir vėl noriu skrajoti 
šiaurių krašte.

Senelė motina verkė ir kalbėjo:
—Nejaugi, Mavrik, tau dar neatsibodo 

šokinėti po visą svietą?
Aš išvažiavau tyrinėti 

pakraštį tarp Lenos ir 
Ten skrajojau du metus,
prisiėjo statyti į didžiausią pavojų gy
vastį. Mums pasitaikė laimė būti ant 
nežinomos salos Begičevo ir atlikti jos 
aprašymą. 1913 metais prie tos salos 
buvo priplaukęs “Vaigač” laivas, bet ne
galėjo nieko ant krašto išsodinti, nes pa
kraščiai negilūs ir laivas negalėjo arti 
priplaukti. Patsai Begičev, kuris atrado 
tą salą, taipgi nepaliko jokio aprašymo.

Mūsų ekspedicija pėsčia baigė savo 
darbą, atlikus virš 1,OQD kilometrų ir per
ėjusi Taimyriaus pussalį. Mes perėjom 
jį skersai pėsti arba raiti ant briedžių 
ir visiems netikėtai atsiradome Dudinko- 
je. Tas įvyko pradžioje 1933 metų.

Visi mus jau skaitė žuvusiais. Pir
moji telegrama, kurią mes pasiuntėme į 
Maskvą ant tiek buvo netikėta, kad dau
gelis skaitė, kad kas nors krečia juokus. 
Tiktai antroji mūsų telgrama, kurioje 
pareikalavome pinigų, tikrai įtikino, kad 
mes gyvi, nes numirėliams pinigų nerei
kia.

Kada grįžau į Maskva, tai visas savo 
gimines neišpasakytai nustebinau. Bet 
tūli jau buvo pripratę prie skaitymo žu
vusių, o kiti tam netikėjo ir vis laukė.

Greitai buvau paskirtas komandierium 
vienos linijos ir skubiai siunčiau orlai
vius iš fabrikų į paskirtą liniją.

Darbas ėjo gerai.
Man pavyko į tą skyrių gauti tokius 

sugabius lakūnus, kaip Vodopijanov, Ga
ranin, Levčenko ir kitus. Draugai grei
tai įsitikino, kad pas mane užtenkamai 
yra patyrimo vesti darbą. Vyriausybė, 
tą matydama, perkėlė mane prie vadova
vimo besilavinančių lakūnų instituto. 
Ten ir išbuvau iki “Čeliuskino” ekspedi
cijos.

Prie žmonių ant Ledo
v Lakūnas laike ranką prie kaktos.

Visi, apart lakūno, stovėjo laikydami 
kepures rankose.

Visi buvo smagūs ir labai džiaugėsi. 
Ant orlaivio plevėsavo raudonoji vėliava. 
Senas kapitonas Thomas Ross kalbėjo 
apie draugingumą dviejų liaudžių Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos, apie sunkią 
kovą šiauriuose, apie Amundseną, garbę. 
Nome miesto valdyba, kuri-priimdinėjo 
Amundseną, Nobilę, Lindberghą, Postą, 
pasitiko su žvaigždėta vėliava ir Sovietų 
Sąjungos lakūną.

Lakūnas laike ranką prie kaktos. La
kūnu buvau aš.

Taip atsitiko ir su manimi. Sovietų 
Sąjungos civilio orlaivyno valdyba orga
nizavo tris orlaivių ekspedicijas, gurios 
turėjo ištyrinėti šiaurius nuo Čuchotsko

Tūkstantis kilometrų ant užšalusios 
Yukon upės buvo už mano pečių. Už 
mano pečių buvo Latvija, Vokietija, An
glija, Atlantiko didjūris ir Jungtines 
Valstijos Šiaurines Amerikos. Už ma
no pečių buvo Rubi, Tonan, Nulan, Por- 
ton-Bay—vis svetimi miestai. Prieša
kyje buvo uždavinys peršokti ant orlai
vio pačią pavojingiausią pasaulyj vietą— 
Beringovo perlają, o paskui pasukti ant 
ledo pas žmones, kurie prašė neskristi 
pas juos blogame ore.

Bet gero oro virš Beringovo jūrų nie
kados nėra.

Liapidevskis daugiau negalėjo skrajo
ti, jo orlaivį taisė ant ledo prie Koliučino 
salos. Liapidevskio orlaivis susikūlė ir 
reikia pataisyti. Ušakovas siuntė teleg
ramas prašant atvežti kuro, apsivilkimo 
ir šunims maisto. Aš supratau, kad ir 
vėl kils klausimas apie išgelbėjimą “Če- 
liuskino” įgulos šunų pagelba. Aš da
viau įsakymą mechanikui Laveri paleisti 
motorą darban.

(Daugiau bus)

(Tąsa nuo 4 pusi.)
‘tulžys’ perprastos; turi 
gyti, nusipirkti geresnis ‘tul
žis’, o jeigu ne, tai negausi 
dirbti.”

Darbininkas toliau sako: 
“Kitą dieną atėjau į darbą da- 
sipirkęs naujų ‘tulžių’ prie me-l 
dinio darbo, bet bosas pama
tęs mane, pašaukė pas save 
ir sako : “Tu turi eiti prie ge
ležinio darbo!”

čia tai jau yra paprastas 
dalykas; bosai j ieško visokių 
priekabių nuo senesnių darbi
ninkų, kad tik nuo jų atsi
kračius, o į jų vietą jaunesnius' streikus 
paėmus, kurių dar kraujas ne
iščiulptas, ir sveikata ne visai 
išeikvota, žinoma, seni dar
bininkai eina prie tų metų, 
kad jau jiems pensija reikės 
mokėt, o Baltimore ir Ohio

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD kuopų delegatai ir kitų 

.organizacijų, būtinai dalyvaukite pa- 
ELIZABETH, N. J. skutimam, susirinkime sausio 26 d., 

2 vai. po pietų, 802 W. Girard A-ve.
Lietuvių Draugijų Sąryšio susi-l 

rinkimas įvyks pirmadienį, 27 d. 
| sausio 8 vai. vakare, 408 Court St.

• atstovai būkite paskirtu laiku, 
šis susirinkimas labai svarbus. 

Pirm. A. Skairus.

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

gelžkelio kompanija neva tai nė neįvyko 19-tą dieną sausio. Todėl i 
moka kelis dolerukus per me
nesį, bet daugumas senų dar
bininkų išmetama iš darbo 
pirmiau, negu jiems pensija 
reikėtų mokėti.

Augščiau minėtas darbinin
kas taipgi nusiskundžia, kad 
netik dirbtuvėj bloga, namie 
dar blogiau, nes namie nuo 
jo gyvą pinigą atima. Darbi-1 
ninkas toliaus sako: 
laikas tam atgal, atėjo pas 
mane lietuvių kunigas Mende- 
lis, kolektuodamas pinigus, ži
noma, mano moteris davė ku
nigui $5. Kunigas, priėmęs 
penkinę, atsigrįžo prie manęs 
ir sako: 
penkinę, o kiek ponas duosi 
te?’.” Darbininkas aiškino, kad i kyt apie Kanadoj 
jis atsakęs kunigui: “O keno 
toji penkinė, kurią nuo mano 
moters gavai?”

Tuomet darbininko moteris 
įsikišo, sakydama: “Palauk, 
dvasiškas tėveli, aš pakratysiu 
vyro kišenių, tai dar mažu 
penkinę išbyrės.” Bet tai dar 
neviskas. Pagal minėto dar
bininko išsireiškimą, kunigai 
prisiunčia kas savaitė savo pa- 
rapi jonams konvertukus, rei
kalaudami, kad į juos būtų į 
įdėta kunigų paskirta suma ir j 
kas savaitė prisiųsta kuni
gams.

Taipgi kunigai reikalauja, 
kad būtų bažnyčiai atiduota 
penktas nuošimtis nuo para- 
pijonų uždarbio. Minėtas dar
bininkas toliau sako: “Man 
jau ir dabar ir mano kožnajn 
nariui šeimynoj reikia išmokė
ti bažnyčiai apie po $50 į me
tus.” Tai baisus išnaudojimas 
para pi jonų. Kaip ilgai para- 
pijonys duosis kunigams iš
naudoti save, priklauso nuo 
to, kaip greitai jie susipras. 
Nusikratyti tokis nesvietiškas

GARDNER, MASS.
ALDLD 53 kp. rengia prakalbas 

del drg. M. Guobos iš Kanados, se- 
redoj, 29 d. sausio, Lietuvių svetai- 

i nėję, 7:30 vai. vakare. Drg. Guoba 
! mums daug ką svarbaus turės pa’sa- 

. ______ j gyvenančius lie
tuvius, apie jų darbus ir meną ir 

i bendrą gyvenimą. Kviečiam visu? at
silankyti kuo skaitlingiausia. Visi iš
girsite naujų ir svarbių žinių.

Komisija.

27 
yra 
droves susirinkimas pas drg. Ra- 
mondą, 10101 St. Clair Ave. Kiekvie
nas ščrininkas ir draugai? atstovai 
privalo dalyvaut, nes turėsime daug 
svarbių dalykų apsvarstyt. Taipgi 
bus renkama nauja valdyba.

Sekr. S. C. M.

SO. BOSTON, MASS.
Masinis mitingas rengiamas gel

bėjimui J. Stilsono-Butkaus, nedėlioj, 
26 d. sausio, Lietuvių Svetainėje, E. 
ir Silver Sts. Pradžia 2 vai. po pie
tų. Kalbūs A. Jankauskas, nuo 
Amalgameitų Unijos, iš New Yor- 
ko; St. Michelsonas, “Keleivio” re
daktorius; Kun. B. F. Kubilius ir A.

Gelbėkime Juozą Stilsoną- 
Susirinkim į svetainę. 2 vai.

pietų.
Bendras Komitetas.

PHILADELPHIA, PA.
Sausio 27 d., 8 vai. vak., Market 

Arena, Market ir 45th gatvės, bus 
masinis mitingas, paminėjimui Leni
no mirties. Programa bus gana di
delė. Visi darbininkiški chorai dai
nuos. Kalbės drg. Ford, buvęs dele
gatas Kominterno 7-tam Kongrese. 
Durys atsidarys kaip 7 vai. vak., o 
programa prasidės, kaip 8 vai. va
kare. Tad visi esate kviečiami daly
vauti ir būt laiku.

Šis Lenino mirties paminėjimo mi-

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
A-10112 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, Under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 487 • 
51 li Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY KAEHLER
487-—5th Ave., Broooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-164 has been issued to the undersigned 
to sell liquor at retail under Section 132 
A of the Alcoholic. leverage Control Law 
at 1551 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STUYVESANT LIQUOR SHOP, INC.
1551 Fulton St., Brooklyn, N. Y. |
NOTICE is hereby given that License No. I 
A 10447 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 424 Sum-

| nor Ave. Borough of Brooklyn, County of 
. Kings, to be consumed off the premises.
I LOUIS BREIMAN
■ 424 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

HUDSON COAL
357 Flatbush Ave. Brooklyn, N.Y.

Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos
Kainos pakils nuo vasario 1. Užsisakykit iš anksto.

Šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite
Ne Būtleginta ar Truckers Anglis

PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI 
Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnas patikrintas 

svoris, 2000 svarų į toną. . ,

$ 1 A-25 Klauslcile / §j°.VC 1 U BEN DUB1N lXl ■ ii t

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios 
(JALINSKAS) 

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

NOTARY PUBLIC

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

butelį 

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. Slang 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.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose 
Telephonai: Bell—Dewey 5136

Keystone—Main 9669 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Apdovanojo Bazarą ■ Iš minimo skaičiaus dar tik 83 dirbtuvėse visai nupuldys be

dirba pilną laiką, kitos dirba tuviškas šapas. Atsakymas to- 
kis: tegu lietuviški kontrakto- 

jriai gauna darbo, tai ir kriau
šiai nuo jų nebėgs. Daugeliui 
be < 
yra

po dvi, tris ir keturias die-
Prieš prasėdėsiant bazarui, • kus—25c; A. Vertelienė—25;|nas; 56 dirb. dar visai uždą-Į 

be pirmiau minėtų, gražiai ap- smulkių—30c; viso iš Linde-' rytos, šita skaitlinė padaryta 
dovanojo bazarą brooklynie-Į no 
čiai ir iš kitu miestu. Baza
ras prasidėjo penktadienio v: 
karą.

Brooklyniečiai, Pinigais:
Karpavičių šeima—$1 ; ( 

Paršionienė—$1 ; W. Misii 
nas—50c; J. Adomaitis—25c 
d. Bender-$1.75; A. Dagis 
$1; P. Buraeckis—25c; 
dirgelis—25c; 
tis- 25c.

Brooklyniečiai, Daiktais:
Mr. ir Mrs. Balčiūnai iš i 

Varpas Bakery pasisakė duo-1 
šią keiksų visus tris bazaro 
vakarus. Bertha Fulton—pa
jamas—vertės $5 ir negligee vanų dar vis ateidinės iki 
-—vertės $10. J. Balčiūnienė—j pabaigos bazaro. Norint 
oil cloth staltiesę — vertės ką pamatyti ir pasirinkti 
$2, lempai gaubtuvą, vertės 
50c. ir arbatai puodą, vertės 
$1. Karpavičių šeima—6 ba- daiktai bus išpirkti, 
kanus duonos. [nauji pribus.
. t

Lindeniečiai, Pinigais j Kas vakarą bazare yra pui-
M. Užkui•ėnienė — 50c; G. ki programa ir šokiai. 

Kardauskicnė—25c; A. Trep-‘ įžanga tik 10c.

Richmond Hill

Drg. A. Kaye—manicure 
setą ir novelty liquor setą— 
vertės—$5; d. Marozienė—pi
nigais—$2; J. Česnius—bonką. 
degtinės; A. Klimienė—pa-| 
duškaitę—vertės $5; M. Kli-

G. mas—du baksu noodles—ver- 
Juozas žemai- [tos $1.60.

Dodge, Mass.

Aniolauskas prisiuntė 
padušką — vertės $2.

praeitą savaitę, gal būt, kad 
jųjų veiksmas dabar jau bus 
kiek pasikeitęs, nes šį mėnesį 
yra daugiau prirengiama ma
terijos siuvimui, negu praei
tais metais šiuo laiku.

darbo ilgas maršavimas jau 
, atsibodęs.

J. Nalivaika, 
Skyriaus Korės.

Tik Sykį j Metus

Kva
i didelę

Nuoširdus ačiū visiems.
Kaip girdėti, tai naujų do- 

pat 
vis- 
ge-

riausius daiktus, reik būti vi
sus vakarus, kadangi vieni 

kiti gi

Unija darys spaudimą to
se dirbtuvėse, kur merginos, 
dirbdamos už N P, A nustatytą 
savaitinę mokestį $14.40,—at
ima iš “bušlerių” darbą. Bus 
pareikalauta, kad joms būtų 
mokama pagal unijos nusta
tytą štukinį darbą, kas sustab-

I dytų naujų merginų ėmimą 
'dirbtuvėsna už mažesnę mo
kestį ir išmetimą senų unijis- 
tų iš darbo. Tai tiek apie ra
portus.

Laiškų Skaitymas

Susirinkimui einant toliau— 
nupirkta tikietų už $10 
unijos 3-čio skyriaus jų 
giamam teatrui žydiškoj 
boj.

nuo 
ren-

Iš Lietuviu Kriaučių Metinio Susirinkimo

I kur keletą kitų draugių taip
gi išsireiškė tais klausimais. 
Vienbalsiai priimta rezoliuci
ja, kurioj reikalaujama pra
vesti įstatymus, kad moksliniai 
patarimai ir reikalinga me
džiaga moterims būtų legališ- 
ka ir teikiama visų gydytojų,, 
ligonbučių ir klinikų. Taipgi 
veik visos dalyvavusios pasi
rašė ant tam tikslui gautų pe
ticijų.

Paprašius pasidarbuoti “L.” 
bazare—apsiėmė dd. Purve-' 
nienė, Sinkevičiene, Depsie- 
nė ir Tamošiūniene.

Dalyve.

bendrą

pritari-

Draugai, draugės, ir simpa- 
tikai! Susieikime į 
grupę sykį į metus ir pasiro- 
dykime su užjauta, 
mais, darbais ir pinigais. Kal
bu apie lietuvių darb. dien
raščio “Laisvės” bazarą. Jei
gu mes jaučiamės, kad mums 
laikraštis tarnauja kožną die
ną, tai kodėl gi mes jam ne
galime sykį į metus patarnau
ti ? Daugumas draugų sako: 
“jie turėjo bazarą.” Tai ne 
jie, bet mes turėjom. Jeigu 
jautiesi, kad priklausai prie 
grupės, tai ir pačiam priklau
so viskas.

Man teko būti svetimuose 
bazaruose, tai aš net nuste
bau, kaip tuose bazaruose mo-

Skaityta laiškas iš Priešfa-'terys energingai dirba. Viena 
šistinės Lygos ar komiteto, ku-|leidukė užsipuolė: “Tamsta, 
riame prašoma išrinkti porą ’ imkie pas mane čensą ant 
delegatų dalyvauti konferenci-! elektrikinio pečiaus, tik už de-

Praeitą trečiadienio vakarą, Abelnai imant, — mirusiųjų 
Liet. Piliečių Kliube, lietuvių kriaučių skola sieks, jeigu ne- 

I viršys, $1,000.
Kas iš skolininkų nesuspėjo 

numirt prieš praeitą susirinki
mą, (nesupraskite, kad kas jų 
mirties nori) tas bus pašauk-j 
tas pradėt išlygint skolą, nes 
susirinkime buvo pastebėta, | 
jog skolininku saraše yra to-'„. 
kili žmonių, kurie abudu, tai 
yra, vyras ir žmona dirba prie [ 
kriaučių, turi pinigų, bet apie 
skolos atidavimą nei neužsime
na. Tad susirinkimas nutarė, 
kad sezonui prasidėjus, dele-.

i . _ . . • v . - - . Igatas turi rūpintis, pnziureti < 
tuos žmones, kad skola būtų j 
mokama pagal savo išgalę.

Raportai

Iš joint boardo (skyrių su
vienytos tarybos), apart kitų 
kriaučių reikalų, pranešimas 
parodė, jog bėgyje paskutinių 
trijų metų, New Yorko ir apie- 
linkės kriaučiai sumokėjo už
dėtų mokesčiui virš pusės mi- 

i liono dolerių. Graži suma pi
nigų, ar ne?

Trade boardo (amato tary
bos) pranešama šitokis įvykis, 

j jog Amalgameitų Unija trau
kiama teisman, nes unijos vir
šininkai, pagal skundiki) nu
rodymą, pakrikdę vieną kon
traktorių korporaciją, kuri bu
vo sudėjus nemažai pinigų; 
biznio vedimui. Užvestoji teis-Į 
man byla reikalauja, kad uni- į 
in nnrlnmrln L nvnnv tini i o i ”

kriaučių 54-tas skyrius laikė 
savo metinį susirinkimą. Ka
dangi nebuvo jokių rinkimų, 
tai ir kriaučių nebuvo susirin
kę perdaugiausiai. Tačiaus pa
liestus klausimus svarstė pilnu 
rimtimi u.

joj, kad išgelbėjus 2 italus 
nuo deportacijos į fašistų na
gus už tai, kam jie buvo veik
lūs prieš karą ir fašizmą. Iš
rinkta: V. Palkauskas ir Pau- 
liukonis.

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

Order už vieną arba tris pakelius, o mes jums už tai

Pilniausia apie įvairius ra
portus bei pranešimus, kurie 
lieči| kriaučių gyvenimą ir jų į 
"... .„mus. Pild. Tarybos sek
retorius pranešė, kad yra iš
rinkta komisija eiti trade 
boardan (amato tarybon), į 
kad apgynus vienos kriaučkos 
teisę, kuri buvo be jokio pa
mato atleista iš Ackermono 

^dirbtuvės. Ji tenai dirbo Il
goką laiką prieš uždarymą 
dirbtuvės ir ne tik tada, bet 
ir dabar, kuomet dirbtuvė vėl 
išnaujo atsidarė ir ji pradėjo 
dirbti, jos darbo netinkamu
mui nebuvo jokios nuožiūros. 
Dabar gi, jai padirbus dieną- 
kitą, darbdavys atėjęs pasakė, 
jog tavo darbas pasibaigė, nes i 
čia ateina dirbti kitas žmo
gus. Po tokiam neteisėtam dar
bininkės iš darbo atleidimui,— 
pildančioji taryba išrinko ko-j 
misiją, kad iškovojus jai seną 
vietą. Kuomi baigsis šitas įvy
kis—ateitis parodys.

Finansinis Raportas
Skyriaus finansų sekretorius 

ir iždininkas J. Kairys, išdavė 
raportą iš visų metų piniginės 
padėties. Praeitų metų antro 
pusmečio išlaidos siekė virš 
$700. Išaukota įvairiems dar
bininkų reikalams $70; nu
pirkta kitų kriaučių parengi
mams tikietų už $19. Mat, pas 
kriaučius yra mada, kad jeigu 
vienas skyrius rengia kokią 
pramogą, tai prisiunčia tikie
tų, kad juos kitas skyrius nu
pirktų ir dalyvautų parengi
me.:.. ,

Skaitytas ir priimtas kitas 
laiškas nuo Passaic streikuo
jančių audėjų, bet finansinės 
paramos neduota. Priežastis, 
—streikas veik niekam nėra 
žinomas. Laukiama daugiau 
informacijų apie streiką.

Trečias laiškas nuo A. Jan
kausko,—J. Stilsono jau žino
mu reikalu. Be ilgų diskusijų 
—paaukota $100.

Susikirtimas

Central inės Amatu ir Dar
biniu k ų Tarybos (Central 

' Trade and Labor Council) rei- 
1 kalu buvo kiek ilgesnės dis-1 
kusijos, nes čia jau ėjo mini
moj vietoj delegatų palaiky
mas. šituo klausimu jau antras 
buvo susikirtimas priešingų 

i minčių, už ir prieš. Pasibai
gus diskusijoms, balsavimas 
parodė, kas kur stovi: už pa
laikymą delegatų 28 balsai, o 
prieš 53. Tokiu būdu jau pa
sibaigė kelių mėnesių karštas 

Į ginčas—ištraukimu delegatų.
Kriaučių Padėtis

Lietuviškos kriaučių dirbtu
vėlės dar mažai juda. Vienas 
po biskiuką jau dirbinėja, ki
tos parsiveža darbo, o trečios 
lar laukia jo. šiaip nieko ypa-

šimts centų.” Kaip tik paė
miau, tai ir kita atsirado. “Na, 
dabar tamsta pas mane, tai 
turėsi imti čensą ant pūkinės 
paduškos, tik už penkiolika 
centų.” Taigi mes ir pageidau
tume tokių draugių ir draugų 
’dirbti mūsų bazare, kuris at- 
sibūna 24, 25 ir 26 dienomis 
sausio (January).

Nuoširdžiai prašome draugų 
ir draugių prisiųsti bei dova
not daiktais ar pinigais, šis 
pasidarbavimas bus naudingas 
ne vien tik mūsų dienraščiui, 
bet ir jums suteiks malonumo 
ateit ir pamatyt, kad bazaras 
yra pelningas ir gražus su iš
dėstytais brangumynais.

Komisionierius.

East New Yorko IDS Vaiky 
Kuopelės Susirinkimas

Šiandien, tai yra šeštadienį, 
25 sausio, 2 vai. po pietų, 
Martin’s Bar and Grill sve
tainėj, 2456 Pitkin Ave., įvyks 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo Vaikų kuopeles susirinki
mas. Tėvai prašomi atvest sa
vo vaikučius.

Komisija.

Iš Lietuvių Moterų 
Susirinkimo

Skolininkai.

• Skyrius yra išskolinęs sa
viems nariams virš $4,000. Pa
skola buvo išduota praeities 
dienose. Iš augščiau matomos 
sumos pinigų,—raportas sakė, 
jog 705 dolerių skolininkai 
jau kapuose guli, skyriui nei 
dėkui nepasakę už duotą pa
skolą, kuomet rengėsi mirti. 
Pradėjus skaityti gyvųjų sko
lininkų vardus ir pavardes, tai 
ir tame sąraše pastebėjo daug 
mirusiųjų su didesnėmis ir 
mažesnėmis sumomis pinigų.

ja padengtų korporacijai pa
darytus nuostolius. Kas lai
mės šitą bylą—sunku atspėti.

Toliaus. Trade boardo ra
portas aiškino ir apie viršlai
kių dirbimą. Viršlaikių bus 
leidžiama dirbti tik keturias' 
valandas savaitėje būtinoms 
kriaučių rankoms, kad ne- 
sustabdžius dirbtuvės darbo 
našumą. Reiškia, išdirbsi 4 
valandas savaitėje ir tavo virš
laikis bus pabaigtas. Viršlai
kis bus leidžiamas dirbti tik 
tose dirbtuvėse, kur jau ne
bus tuščių mašinų, o jeigu dar 
kur jų rasis, ten turės padėti 
daugiau kriaučių ir viršlaikis 
bus draudžiamas. Jo dirbimui 
:au yra padarytos kortos, ant 
kurių turės pasirašyti unijos 
nenadžeris ir delegatas, o kas 
be to dirbs, tas bus baudžia- 
nas!

Raporte pažymėjo abelną 
kriaučių darbo padėtį dabar
tiniu laiku. Brooklynas, New

Tiesa, su Kaspercku ir 
darbininkais yra 
mas. Kasperckas, 
darbo už pigesnę 
kiti kontraktoriai

Įmušė darbininkam algas 
iki 12-to nuošimčio. Pildančio
ji taryba, tą sužinojus, pašau
kė jį prie tvarkos, pareikšda
ma, kad būtų darbininkam su
mokėti tie pinigai, kurie buvo 
nuo jų neteisėtai paimti. Įvy
kis atsidūrė pas kontraktorių 
atstovą ir darbo daviką, už 
ką Kasperckas gavo velnių, 
kad kitą sykį nebandytų imt 
pigiau darbo už kitus ir ne
keltų suirutės. Darbo davikas 
prižadėjo pridėt $125, kurie 
turės būt atnešti pildančion 
tarybon, o ji išdalins darbinin
kams.

JO 
nesusiprati- 

p arsi vežęs 
kainą, negu 
gauna,—nu- 

net

Pradedant pavasarinį sezo
ną—daugelis lietuvių kriaučių 
jau traukia dirbti anoj pusėj 
Rytinės upės. Kas tai pastebė- 

Yorkas, Newarkas ir Passaic jo, jog išėjimas geresnių
sudaro 243 kriaučių dirbtuves. Ikriaučių dirbti svetimtaučių

siųskite Money
pasiųsime per paštą NATURAL-LAX.—HERB TEA. Rašykite šiaip:

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

PARDAV1MAI
PARSIDUODA VIŠTŲ 

FARMA
Parsiduoda labai puiki vištų farma 

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

(19-26)

PARSIDUODA MEDUS
Tikras, tyras medus. Be jokio prio- 

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

arba telefonuokite South 8-4875.
tlQ-9G)

SKAITYKIT IR PLATIN
ĖTI “I4AISVĘ”

Nežiūrint zero oro, ketvirta
dienį visgi ALDLD Moterų 
Kom. šauktas susirinkimas įvy- ' 
ko su nemažu būreliu merginų 
-moterų. Be abejo, būtų buvęs ! 
keleriopai skaitlingesnis, jei 
ne spirginantis šaltis būtų už
klupęs.

Draugė Amelia Jeskevičiū- 
tė gražiai nušvietė, kokioj ap
gailėtinoj padėtyje atsiduria 
milionai biedniokių moterų, 
kuomet jos priverstos tapti 
motinomis neturint tam svei
katos arba ištekliaus. Bandy
damos nuo to išsigelbėti— 
šimtai tūkstančių jų—be laiko 
nueina į kapus, kitos praran
da sveikatą, o dar kitos, nežiū
rint visų pastangų ir išmokes- 
čių visokiems butlegeriams, 
vis vien tampa motinomis li
gotų kūdikių, kurie miršta ne
užaugę arba tampa sunkeny- 

I be motinoms per visą gyveni- 
nimą. O tas dedasi dėlto, kad 
patarimai moterims įstaty
mais yra uždrausti. Tad mo
terims ypatingai yra svarbu 
paremti kovą už gimdymo 
koptroįės ir už motinystės ap- 
draudos bilius.

Paskiau buvo diskusijos,

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas. -

Vai.: nuo 10 :30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tel.: Algonquin 4-8294

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

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

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




