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Buvęs New Yorko valstijos 
gubernatorius Al. Smith Liber
ty Lygos bankiete Washingto
ne rėkavo, kad Roosevelto
valdžia apkrovus “persun- 
kiais” taksais “biednus” ka
pitalistus.

Bet Labor Research Asso- 
ciacijos skaitlinės parodo ką 
kitą.

Federalės valdžios taksai | 
nuo 1933 m. iki 1931 padidėjo j 
tik 3 nuošimčiais ant įplauką 
viršijančiu $100,000 per me
tus; užtat mokesčiai ant me
tiniu pajamų žemiau $5,000 
buvo pakelti 3.3 iki 75 nuošim
čiu. O netiesioginiai taksai, ku-' 
riuos turi sumokėti paprastu 
gyventoju minios tuo tarpu li
ko padidinti 32 iki 66 nuo-; 
šimčių. i

Taigi Roosevelto valdžia Iii 
iki 33 sykių smarkiau taksais | 
prispaudė paprastus piliečius; 
negu pelnagrobius kapitalis
tus.

Bet Smithai ir kiti Liberty 
Lygos fašistai norėtų grynai 
visą taksų naštą užkraut vien 
tiktai “pilkoms” darbo mi
nioms.

“Naujienų” Marksistas jieš
ko nepametęs, kuomet jis sa
ko, būk “bimbiniai” šmeižia 
revoliucinius Austrijos socia
listus, iš už barikadų kovoju-! 
sius prieš fašistus.

Tuos kovotojus mes laikome 
didžiausioj pagarboj; ir jei ką 
smerkėme, tai Bauerius ir ki
tus jų vadus, kurie stengėsi at
saukt socialistus darbininkus 
iš kovos lauko ir pakrikdyti jų
sukilimą prieš fašistus. | Juozą Latvėną sušalusį prie 

miesto išmatų vietos, kur ir
I I • 1 1 •J-------------------------- L l .L --------------------------- pa_Priešininkai sklokininku ap-dauSiau bedarbių gyvena 

sivienijimo su organizuotais sistat* Dantės.” Latvėnas bu- 
komunistiniais lietuviais dar
bininkais pirmiau per “Naują
ją Gadynę” smerkdavo Komu
nistų Partiją, kad jinai, gir-

su-i vo jau apie savaitę atgal 
šalęs ir jį rado sniege.

Tai jau antras lietuvis 
darbis šią žiemą sušalo tuose 

dumpuose,” Pora

be-

di, persiaurai varo darbą delei Pac,uose
Scottsboro negrų jaunuolių iš
laisvinimo, kad neprisiima ki
tų organizacijų, apart T. Dar
bininkų Apsigynimo.

Scottsboriečių gynimo rei
kale komunistai, kaip žinoma, 
jau subendrino savo spėkas su 
socialistais, negrais tautinin
kais ir keliomis kitomis orga
nizacijomis.

Bet Strazdas, Jankauskas ir 
kiti “augštieji” dabartiniai 
sklokininku vadai nei girdėti 
nenori, jeigu jiems kas pri
mena reikalą praplatinti J. V. 
Stilsono laisvinimo komitetą, 
įsileisti į jį komunistinių, so
cialistinių ir kitų pažangių 
žmonių.

Stilsonas buvo nuteistas tris 
metus kalėti už prieškarinę 
veiklą kaipo sekretorius seno
sios Lietuvių Socialistų Sąjun
gos, turėjusios 6,000 narių ir 
didžias rėmėjų minias.

Bet dabar siaurutis mažos 
opozicinės sriovės komitetas 
stengiasi pats vienas, atsipra
šant, apžiot Stilsono liuosavi- 
mo darbą ir tuomi labai ken
kia masinei pažangių lietuvių 
kovai už jo ištraukimą iš ka
lėjimo.

Pašalpų biuro valdininkai 
Washingtone nutarė atimt vi
sokią tiesioginę pašalpą iš pa
saulinio karo veteranų bedar
bių, kaip tik jiems bus atmokė
ta bonai.

čia irgi sumanymas “progre- 
syvo” Roosevelto, kuris jau 
dviem atvejais atmetė kongre
so nutarimus delei bonų atmo- 
kėjimo ex-kareiviams.

O toks Al. Smithas fašistų 
Liberty Lygos pokilyj pereitą 
šeštadienį Washingtone vis tiek

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
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Ex-Kareiviy Bonai
Bus Atmokami po

Birželio 15 Dienos
WASHINGTON. — Jung

tinių Valstijų senatas sau
sio 27 d. antru atvejų per
varo sumanymą delei greito 
atmokejimo ex-kareivia m s 
bonų 76 balsais prieš 19. 
Kongreso atstovų rūmas 
jau kelios dienos pirmiau 
milžiniška balsų dauguma 
paantrino tokį savo pirmes
ni nutarimą. Taigi bonų bi- 
lius lieka įstatymu, nežiū
rint, kad prezidentas Roo
seveltas jį atmetė.

Valdžia turės išleist 
“bondsus” po $50 ir $100, 
kurie bus (juodami ex-karei- 
viams mainais už bonus. 
Bondsus jie galės išsikeist 
pinigais bile pašte po šių | 
metų birželio 15 d., kada 
jiems bus išdalinta tie bond- 
sai.

Shenandoah, Pa.
Sušalo Du Lietuviai Bedar

bi?! Shenandoryj
Sausio 25 d. “dumpų” gy

ventojai rado savo kaimyną 

savaičių atgal ten rado suša
lusį Miką Augustinavičių.

Tai vis “gerėjančių” laikų 
pasekmės.

E. M.

Aukščiausia Sovietinė 
Pagarba A. Stachanovui

MASKVA.— Sausio 27 d. 
buvo suteiktas augščiausias 
Sovietų Sąjungoj garbės 
ženklas, Lenino Ordenas, 
Aleksiejui Stachanovui, jau
nam angliakasiui, kuris at
rado būdus, kaip galima 
daugeriopai padidinti darbo 
našumą pramonėje.

Suteikiant Stachanovui 
tą garbę, dalyvavo pats drg. 
J. Stalinas ir kiti augštieji 
Sovietų vadai. Lenino Or- 
deną priimti Stachanovas 
atvyko iš savo darbo anglia
kasy klo j.

Daugybė žmonių veržėsi 
jį pamatyti.

turėjo drąsQ apšaukt Roose- 
veltą “sociaLstuojančiu.”

General Motors Korporacija 
sausio 27 d. pasiskelbė, jog 19- 
35 metais ji gavo gryno pelno 
$167,226,000, tai yra daugiau 
negu bet kada pe^ paskutinius 
šešerius metus.

Tie pelnai kalniškai išaugo 
per padidintą darbininkų išnau
dojimą dar prie NRA. Bet Mor
gano valdomos korporacijos gro
bikams dar negana ir jie su sa
vo direktorių J. Raskobu prie
kyje mobilizuoja fašistinę Li
berty Lygą ir atžagareiviškiau- 
sius republikonus, idant “pa- 
liuosuotų biznį nuo Roosevelto 
diktatūros.”
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RYŠKIAU NUŠVIESTI ISTORINIUS V E I K Ė J US, 
METAIS PAŽYMĖTI ĮVAIRIUS ĮVYKIUS

MASKVA. — Sovietų vy
riausybė sausio 27 d. išleido 
patvarkymą pertaisyt visas 
dabar mokyklose vartoja
mas istorijos knygas, perra- 
šyt jas gyvesne kalba, tik
riau nušviest charakterius 
ir veikimą svarbių istorijoj 
žmonių, nežiūrint, kokios 
pakraipos jie buvo, ir visus 
reikšmingesnius faktus pa
duot paeiliui su metais, ka
da kas atsitiko.

Istorijoms padaryt gyves
nėms paskirtas H. ždanov, 
Politinio Biuro narys.

Jau 1934 m. Sovietų vy
riausybė įsakė “pagyvini” 
penkias istorijos knygas, 
naudojamas sovietinėse mo
kyklose, bet iki šiol dar ne
buvo pavykę įvesti įvalias 
gyvumo į tas istorijas, kad 
padarius jas įdomias ir len
gvas skaityti.

Kritikoj ligšiolinių istori-

Italai Grasina Ethiopų
Sostinei A. Ababai

ROMA. — Italai sausio 
27 d.’ skelbėsi, kad jie per 
paskutinių kelių dienų mū
šius išžudę 5,000 ethiopų 
šiauriniame fronte ir 15,000 
pietiniame fronte.

Pietuose italų generolo R. 
Graziani’o armija sausio 27 
buvo dasivarius 40 mylių 
anapus Noghelli, arba 280 
nuo sienos tarp ‘itališkos” 
Somalijos ir Ethiopijos.

Dabar italai rengiasi už
imti svarbią karui poziciją 
Allatą, kuri stovi 7,000 pė
dų augštumoj. Ją užėmę, 
italai jau galėtu grasinti 
Addis Ababai, Ethiopijos 
sostinei.

Taip toli nuėjus fašistų 
armijai, tačiaus, gręsia di
delis pavojus, kad ethiopai 
gali ja netikėtai apsupti ir 
daugybę italų išskersti.

jos vadovėlių h u.r o d o m a, 
kad į juos buvo įsiskverbu
si žalinga kryptis, kurią 
stengdavosi pravesti istori
kas profesorius M. N. Po
krovski; jis perdaug mecha
niškai aiškindavo istorinius 
įvykius, vien tiktai ekono
minėmis jėgomis, nepripa- 
žindamas reikšmės valdo
vams bei kitiems stambiems 
politikos veikėjams. Pagal 
Pokrovskį taip buvo aiški
nama visa istorija, prade
dant nuo senovės ir bai
giant šiais laikais. Taip an
tai, carizmas atrodė Po- 
krovskiui tik ant vietos sto
vįs kapitalo bei verslo įran
kis, ir daugiau nieko. Ki
taip į carizmą žiūrėjo Leni
nas. Jis carizme matė ju
dėjimą, vystymąsi ir vieną 
iš istorinių varyklių. Leni
nas įkainavo carizmo ar ko
kios kitos valdžios svarbų 
vaidmenį klasių kovoje.

Naziai Prisiviliojo ir Su
ėmė Daną Darbininką

COPENHAGEN.—Spor- 
to organizacijos vardu Vo
kietijos hitlerininkai para
šė laišką Danijos darbinin
kui Peteriui Christensenui, 
kviesdami jį pasikalbėt apie 
sportų parengimus. Bet 
kaip tik jis perėjo per sie
ną f Vokietijos pusę, Chris
tensen tapo suimtas ir ka
lėj iman įmestas, kaipo fa
šistų priešas bei komunis
tas.

Kelios dienos pirmiau vie
noj Vokietijos prieplaukoj 
naziai areštavo Danijos lai
vo oficierių J. Pribertą ir 
nuteisė 5 metus kalėti už 
tai, kad jis davė komunisti
nį laikraštį vienam Vokieti
jos laivakroviui, atėjusiam 
į to oficieriaus kambarį lai
ve.

SUNAIKINTA ETHIOPŲ 
ARMIJA PIETUOSE?

ROMA, Sausio 28.— Ita
lų komandos žiniomis, jie 
nuo šio mėnesio 12 d. iki 
dabar išžudę jaii 25,000 et
hiopų pietiniame karo fron
te.

Ethiopų kunigaikščio Dės
tą Demtu didžioji armija 
išbėgiojus į visas puses ir 
belikę tik 1000 kariautojų. 
Pats Dėstą Demtu žadas ei
ti i vienuolyną.

Italai užėmę Undara. Ke
turių dienų kovoj ethiopai 
buvę supliekti visame pieti
niame fronte.

Išvydami ethiopus iš Un- 
daros, italai paėmę ir visą 
tenaitinį skyrių švedų Rau
donojo Kryžiaus su jo ligo
nine.

Francūzai Pašovė dar 
Kelis Syriečius

DAMASCUS, Syrija. — 
Jau dešimt dienų tęsiasi ir 
vis eina platyn visuotinas 
studentų ir kitų syriečių 
streikas prieš Francijos val
džią. Tautiniai Sy rijos de- 
monstršfatai šaukia, “Lau
kan Franciją!” ir reikalau
ja visiškos savo kraštui ne
priklausomybės. Jie štur
muoja visas mokyklas, ku
rios tik atsidaro, ir užpuldi
nėja francūzų policiją ir ka
riuomenę.

Vienas francūzų šnipas 
nudurtas, kitas povojingai 
perdurtas. Kareiviai sausio 
27 d. vieną demonstrantą 
nušovė, kelis kitus mirtinai 
sužeidė. Šimtai syriečių 
tautininkų areštuota.

Jau pirmiau francūzų po
licija buvo nušovus šešis 
Syrijos tautininkus.

Frankfurt-am-Main. — 14 
mėnesių tapo įkalintas vie
nas biblistas, kuris atsisa
kė eiti į Hitlerio armiją, 
kaipo į tarnybą priešingą jo 
religiniams įsitikinimams.

Alab. Gubernatorius 
Užgyrė Peršovimą 
Jaunuolio O. Powellio
Meksikos Kaimietės Užėmė 
Ex-Prezidento Calles Dvarą

MEXICO CITY. — 200 
basų kaimiečių moterų sau
sio 27 d. užpuolė ir užėmė 
dvarą buvusio Meksikos 
prezidento P. E. Caleso ties 
Santa Barbara. Calles yra 
laikomas fašistiniu prieši
ninku dabartinės preziden
to Cardenaso valdžios.

Calles su vietinės valdžios 
pagelba, tačiaus, “išprašė” 
kaimietes laukan iš jo dva
ro.

Ex-Kaizeris 77 Metų
DOORN, Holam1’’’’- —Bu

vęs Vokietijos kaizeris Vi
lius atšventė savo 77 metų 
amžiaus sukakti. Esąs dar 
drūtas senis. Apie jį zuja 
monarchistai iš Vokietijos, 
svajodami apie kaizerinės 
valdžios sugrąžinimą.

Aigiptiečią Sukilimas
Prieš Angliją Auga

CAIRO, Aigiptas. — Ai- 
giptiečiai studentai sausio 
27 smarkiai kirtosi su ang
liška policiia Damanhoure 
ir Mansorah’e. Vienas stu
dentas mirtinai pašautas, 
kiti septyni pavojingai su
žeisti. Daugelis policininkų 
taingi skaudžiai sužeista.

Visur Aigipto miestu gat
vėse grasinančiai maršuoja 
raiti ir pėsti Anglijos karei
viai ir policininkai, apsimo
vę plieninėmis kepurėmis, 
prirengti kaip karui.

Demonstrantai užpuldinė
ja angliškas vvriausvbės 
ištaigas ir šaukia, “Šalin 
Anglija! Tegyvuoja Aigip
to nepriklausomybė!”

Komunistai Laimėjo 16 
Vietą Graikijos Seime

Athenai, Sausio 27.— Pa
gal valdiškas skaitlines, į 
Graikijos seimą pereitą sek
madienį tapo išrinkta 16 ko
munistų, 125 liberalai veni- 
zelistai, 65 buvusio ministe- 
rio pirmininko Tsaldario 
šalininkai, 63 buvusio fašis
tinio diktatoriaus gen. Kon- 
dylio sekėjąi, 16 respbliko- 
nu, ir kt.

Karalius Jurgis II pašau
kė venizelistą vardu Th. So- 
phoulis sudaryt ministerių 
kabinetą. Manoma, ministe
rija bus suorganizuota iš li
beralų (laisvesnės buržuazi
nės politikos šalininkų) ir iš 
tsaldaristų.

Addis Ababa, sausio 27.— 
Italu lėktuvai du sykiu bom
bardavo ethiopų Raudonojo 
Kryžiaus ligoninės vienetą 
ties Makale.

Darbininkai Visų Šalty, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Islaimesit® 
Pasaulį!

Metai XXVI, Dienraščio XVIII

PUSGYVIS POWELL PRI
RAKINTAS LIGONINĖJ, 
KANKINAMAS POLICI

JOS KVOTIMAIS

BIRMINGHAM, Alaba, 
ma. — Kukluksinis šios Val
stijos gubernatorius Bibb 
Graves sausio 27 d. davė 
augštą pagyrimą policiniu? 
kam ir šerifam, kurių vie
nas (Sandlin) suvarė kulką 
į galvą Scottsboro negrui 
jaunuoliui Ozie Powelliui 
pereitą penktadienį, beve
žant 8 scottsboriečius iš De- 
caturo į Birminghamo ka
lėjimą. Gubernatorius sako, 
kad policininkai “pilnai at
likę savo pareigą.”

Tokiu užgyrimu žmogžu
diško darbo gub. Graves da
vė padrąsinimą lynčiuoto- 
jams, kurie tik taikosi nu- 
galabint nieko nekaltus 
Scottsboro negrus jaunuo
lius.
Policija Kankina Peršautą 

Jaunuolį
Ozie Powelliui buvo kul

ka įšauta pusantro colio į 
smegenis. Jis po operacijos 
dabar guli Hillman Hospita- 
lio purviniausiame skyriuje, 
kur laikoma negrai ligoniai. 
Berniukas pusgyvis, klejo
ja. Dešinė jo kūno pusė su
paralyžiuota del smegenų 
sužeidimo. Bet dešinė jo ko
ja dar prirakinta prie lo
vos. Prie jo diena ir naktį 
pastatyta du pagelbiniai še
rifai ir keturi policininkai. 
Jie nuolat, neatlaidžiai ligo
nį kankina savo žiauriais 
klausimais. Tarp klausimų 
girdisi ir tokios policininkų 
pastabos, “juokai,”—“gaila, 
kad aš ten nebuvau; aš bu
čiau juos visus sušaudęs.”
Powellio Gydytojas Protes
tuoja Gubernatoriui prieš

Ligonio Varginimą
Toks ligonio varginimas 

privedė prie to, kad gydyto
jas Wilmot Littlejohn, ku
ris padarė Powelliui kulkos 
išėmimo operaciją, dabar 
užprotestavo gubernatoriui 
ir pareikalavo sustabdyt 
bent kokius ligonio klausi
nėjimus, iki praeis pavojus 
jo gyvybei.

■ ■ ■■■■■■ ■ ....................... y >4 i

Reikalauja Karaliaus
Valdžios Brazilijoj

Rio de Janeiro.—Grafas 
d’Eu ir kiti šalininkai kara
liaus valdžios įvedimo Bra
zilijoj kreipėsi į Rinkimų 
Tribunolą, reikal a u d a m i, 
kad pripažintų jų monar- 
chistų politinę partiją. Tri
bunolas kol kas atsisakė ją 
pripažinti.

Maskva. — Sutekus 
vienam sklandytuvui sausio 
27 d., išsigelbėjo du sovie
tiniai lakūnai, nušokdami 
žemyn su parašiutais.
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Pasmerkė ir Nuteisė Lietuvos Šei
mą, bet Kas iš To?

Lietuvoje netrūksta visokių prajovų. 
Smetoniniai ponai pradėjo rūpintis Lie
tuvos šeima, bet, žinoma, ne iš to galo. 
“Lietuvos Aide” (sausio 12) randame tokį 
prajovą: Keli ponai ir ponios iš mokyto
jų sąjungos surengė teismą Lietuvos šei
mai. Buvo teisėjai, buvo liudininkai, bu
vo advokatai. Pasak “Liet. Aido,” re
zultatai buvo tokie:

Naudodamasis byloje iškeltais duomeni
mis teismas nusprendė miesto šeimą pripa
žinti ypač susidėjus nerūpestinga saviauk
la ir netinkamu jaunosios kartos ugdymu, 
būtent—nepakankamu doroviniu susitvar
kymu, neharmoningu dvasinių ir fizinių vai
ko jėgų brandinimu, jo nesaugojimu nuo ža
lingos pašalinės įtakos, tvarkymus! interna
cionaliniais, pseudokultūriniais pagrindais 
ir tautiniu, religiniu abejingumu. Tačiau, 
atsižvelgdamas į šeimos nuopelnus valsty
bei ir visuomenei, teismas bausmės jai ne
skiria, tik įpareigoja imtis priemonių ne vien 
turimoms ydoms pašalinti, bet ir savo gerie
siems pradmenims ugdyti ir tobulinti, kurti 
suderintas su žmoniškumu, kultūros ir moks
lo pažanga ii* atitinkančias lietuvišką dvasią 
tradicijas, Kurios padėtų išugdyti savo tau
tai ir valstybei naują kartą—sveiką dvasios 
ir kūno jėgomis, darbščią, naudingą, pasi
aukojančią savo kraštui ir jo žmonėms.
Ar taip reikia šeimą gelbėti? Ne, ne 

tai|L ■ šeimai reikia gero maisto, geros 
pastogės, prieinamo teisingo mokslo ir 
įvairių kultūrinių patogumų. To viso 
Lietuvoje nėra. Tuos būtinus šeimos ge
rovės ir dorovės šaltinius yra išplėšę tau
tininkai su Smetona priešakyje. Tokie 
teismai, koks įvyko Kaune, yra pigus pa
sityčiojimas iš Lietuvos šeimos.

Kodėl Nyksta Kunigai Sovietų 
Sąjungoje?

Visi žino, kad Sovietų Sąjungoje vieš
patauja pilniausia religijos laisvė. Žmo
nės, kurie nori, gali laisvai melstis, už
laikyki bažnyčias ir kunigus.

Bet visų vierų ir tikėjimų kunigų skai
čius kąsmet eina mažyn. Pav., Chicagos 
“Draugas” (sausio 24 d.) paduoda skait
lines iš tūlo francūzų laikraščio “La Cat- 
rolicįue,” kurios, girdi, parodo, kad Mins
ko vyskupijoje 1917 metais buvo 473 ku
nigai: (ištiktų jų didelė armija!), o dabar 
belikę apie 16. Žitomiro vyskupijoj 1926 
metais belikę 26 kunigai.

“Draugas” sako: “Tos trumpos skait
lines iškalbingesnės už kelias istorijos 
knygas.” Tikra tiesa. Šios skaitlinės la
bai daug parodo. Jos parodo, kad žmo
nės nebenori kunigų. Viena, žmonės iš
moko skaityti ir rašyti, pradėjo skaityti 
knygas ir laikraščius ir apsišvietė. ^Jie 
nebetiki į burtus, todėl jiems nebereikia 
kunigų. Antra, prie caro valdžia ap
kraudavo žmones taksais ir paskui iš iž- 

• do mokėdavo kunigams algas. Žmones 
' nejautė tiesioginės naštos ant savo pečių. 
Jie manė, kad ne jie moka algą kuni
gams. Dabar gi, prie Sovietų, jie patys

turi iš savo kišeniaus algas kunigams 
mokti. Tai jie ir galvoja: “Kokiems ga
lams mes čia dabar tuos kunigus šersi- 
me, kuomet jie jokio naudingo darbo ne
atlieka.” Tai dvi pamatinės priežastys 
kunigijos nykimo Sovietų Sąjungoje. Kur 
maisto dykai niekas neduoda, kur reikia 
duoną pačiam užsidirbti, ten negali veis
tis ir bujoti kunigai. Dvasia šventa jie 
jokiu būdu nesutinka gyventi.

Visai kitokia padėtis Lietuvoje. Te
nai Smetonos valdžia plėšia iš žmonių 
baisiausias mokestis už viską, o kuni- 
gams moka riebias algas. Štai “Lietuvos 
Aidas” (sausio 14) sako: “Valstybė 
čia moka dvasininkams algas ir teikia 
bažnyčiai ir tikybinėms organizacijoms 
milionines pašalpas ir daugybę kitokių 
lengvatų.” Štai kur puiki dirva bujoti 
kunigijai.

■mr i eggssMesHBaBMBB

Sako, kad Leivisas Nesitrauks
Kalbama, kad John L. Lewis neklau

sys Amerikos Darbo Federacijos pild. ta
rybos įsakymo tuojaus likviduoti “Com
mittee for Industrial Organization.” Jis 
pareiškęs, kad jis varys pirmyn industri
nio unijizmo darbą. Spėjama, kad da
bartinė United Mine Workers konvenci
ja užgirs tą Lewiso nusistatymą.

Ką pasakys Hillman iš Amalgameitų 
Unijos, Dubinsky iš International La
dies’ Garment Unijos, McMahon iš Unit
ed Textile Workers Unijos? Jeigu ir jie 
laikysis su Lewisu, tai susidarys labai 
rimta padėtis Federacijos viduje. Ką 
tada darys Green, dabar sunku pasaky
ti. Gal jis nedrįs mesti laukan aštuonias 
galingas unijas ir tuomi suskaldyti pačią 
Federaciją.

Anglijos Studentai Pėdomis 
Amerikos Studentų ■

Amerikos socialistų ir komunistų stu
dentų susivienijimas į vieną Amerikos 
Studentų Uniją pralinksmino visus vi
sam pasaulyje, kurie nuoširdžiai darbuo
jasi del darbininkų klasės ir darbo stu
dentijos vienybės. Iš Londono praneša
ma, kad Anglijos jaunuoliai nuėjo pėdo
mis savo Amerikos draugų. Ir ten su
sivienijo socialistų vadovaujama studen
tų organizacija University Labor Fede
ration su komunistų vadovaujama Fede
ration of Student Societies. Suvienyta 
organizacija priėmė vardą University 
Labor Federation.

Tuo tarpu mūsų draugai suaugę socia
listai dar vis bijo bendro fronto. Jau
nuoliai jau susivienijo, o jų tėvai tebe
abejojai Nors sarmata, bet reikia pripa
žinti tą faktą, kad tėvams reikės labai 
daug ką pasimokinti iš savo mokyklos 
amžiaus vaikų.

Tebeareštuoja ir Baudžia Lietuvos 
Ūkininkus

“Lietuvos Aidas,” Smetonos oficiozas, 
sausio 15 d. šaukia: “Komunistai 
pasišovė globoti ūkininkus.” Paskui ei
na pranešimas iš Raseinių ir Tauragės. 
Pranešimas parodo, kaip Smetonos val
džia tebeterorizuoja Lietuvos darbo ūki
ninkus:

Sausio 7-8 d.d. Raseinių apskrityje buvo 
sulaikyta 19 asmenų, įtartų platinimu atsi
šaukimų į ūkininkus, kuriais gyventojai 
kurstomi nemokėti mokesčių, nevežti nieko 
į turgus, nestatyti pieno į pienines ir pan. 
Po kvotos, sausio 11 d. nutarimu, Raseinių 
apskrities komendantas 14 iš sulaikytųjų as
menų nubaudė nuo 4 parų arešto iki 3 mė
nesių kalėjimu.

Taip pat už ūkininkų kurstymą nevežti 
nieko į turgų ir nemokėti mokesčių Taura
gės apskrities komendanto sausio 3 d. nu
tarimu nubaustas 2 mėnesiais kalėjimo Sta
sys Steponaitis.

SOVIETŲ SĄJUNGOJ

Tolimuose Rytuose ir ki
tur prasidėjo medžiojimo 
sezonas. Tankiuose Lenin
grado provincijos miškuose 
virš 15,000 medžiotojų me
džioja voveris, šarmonis ir 
lapes. Voronež provincijoj 
yra 10,000 medžiotojų, šiau
rių Uralu kalnuose pradėta 
medžioti briedžius.

Iki gruodžio 1 d., 1935 mė
tį, Maisto

pristatė 5,243.9 miliono rub-( teikė 2 milionu rublių ver- 
' tės žuvies.lių vertės maisto. Palygi

nus su 1934 metais, mėsos 
produkcija paaugo 79,400 
tonais, dešrų ir rūkytos mė
sos—52,300 tonų, žuvies ir 
žuvies produktų — 164,000 
tonų, cukraus — 574,300 to
nų, sviesto — 11,200 tonų. 
Bet per tą laiką vodkos pa
gaminimas sumažėjo 9,470,- 
000 litrų.

Maskvoj yra 500 barzda- 
skutyklų vidutiniai su 12 
darbininkų kiekvienoj.

Per šių metų pirmus 3 
mėnesius įvairiuose mies- 

| tuose bus pristatyta 107,- 
1000 tonų pieno.

Komisariatas i rių Obuchov

Žuvininkystės k o 1 h o zai 
smarkiai auga. Azov pama- 

kolchozas

Ruošiama išleisti visus 
garsaus anglų rašytojo Sha- 
kespear’o kūrinius — 37 vei-

su- kalus.

Vienybėj Pasisekimas I darbininkiško d i e n r aščio, 
bet visuose pašaukimuose 
padėti “Laisvei”, draugiškai

Pasidalinusi į grupes, 
darbininkų klasė Vokietijo
je, Ispanijoje, Austrijoje ir 
kitur turėjo labai skaudžių 
pralaimėjimų, nes buvo be- 
spėkė. Įsigalėjo tose šalyse 
baisusis žmonijos ir civiliza
cijos priešas fašizmas, kuris 
kapoja galvas kovotojams 
už darbininkų klasės reika
lus, kuris persekioja ir kali
na kiekvieną demokratijos 
ir laisvės užtarėją. Iš tų 
tragiškų scenų, kokias ma
tėme ir matome augščiau 
minėtose šalyse, darbininkų

darbininkų, smulkiųjų biz
nierių ir profesionalų vieny
bė—bendras frontas turi pa
sisekimų kovoje prieš karą. 
O Franci jos liaudies frontas 
energingai kovoja prieš ten 
labai dūkstantį fašizmą.

Tai čia pavyzdžiai darbi
ninkų klasės vienybės galios

Iš Suf field, Conn.—“Gerb. 
drg. šolomskai! Čia rasite 
$2.50. Atsiskaitykite mano 
duokles į A.L.D.L.D. $1.50 
už 1936 metus, o $1.00 per
duokite drg. Bukniui, lai jis 
skiria, kur nori. Jam daug 
reikia ir bazarui ir presui 
ir jubilėjui... Žinoma, jei

dideliuose darbuose.. Iš to: nebus pinigų, nebus kuomi 
mes turime mokintis, kad patepti, tai ir automato ra- 
organizuotumo, vienybės ir tai nesisuks. Savo įstaiga 
pasiryžimo reikia ir mažės- visi turime rūpintis. Didu
muose darbuose, norint tu- giškai, jurgis Žilinskas.”
rėti pasisekimo.

Dabar mes, darbininkiškai
klasė mokinosi. Komunistų | nusistatę Amerikos lietuviai 

! minime “Laisvės” 25 metų 
Jubilėjų. Visi norime, kad 
su pirma diena gegužės 
“Laisvė” turėtų daugiausia 
skaitytojų, negu bent kada 
savo gyvavimo laiku. Dar
buodamiesi, galėtume to at-

Internac ionalas su giliu 
nuoširdumu ir stipriu pasi
ryžimu šaukia į vienybę so
cialistus su komunistais. 
Kominternas taipgi patiekė 
programą liaudies frontui 
kovai prieš fašizmą ir karą. 
Ta pasaulio revoliucinė gal
va didžiausiu rūpestingumu 
darbuojasi už apvienijimą 
darbininkų klasės spėkų ap
gynimui demokratinių tei
sių, kur dar jų yra ir iško
vojimui jų Vokietijoje, Ita
lijoj, Ispanijoje, Austrijoj, 
Lietuvoj ir kitur, kur fašiz
mas jau sutrempė demokra
tiją ir liaudies laisves.

&
Komunistų Internaciona

lo iškeltas darbininkų klasės 
vienybės obalsis greit prigi
jo demokratijos ir laisvės 

•trokštančiose miniose veik 
visame pasaulyje. Visur 
santikiai gerėja tarp komu
nistų ir socialistų, visur su 
pasisekimu formuojasi ben
dri frontai prieš nuožmiąją 
reakciją-fašizmą, prieš grę- 
siančią karo tragediją. Ypač 
Francijoje darbininku vie
nybės darbas rodo džiugi
nančių rezultatų. Komuni
stai su socialistais ten kal
ba apie visišką organinę 
vienybę; liaudies frontas 
prieš fašizmą ir karą stip
rus. Liaudies frontas paža
bojo ir stipriai sutempė-iš- 
žiodino savo imperialisti
nius eržilus, besisnardan- 
čius sutrempti ir pasidalin
ti Ethiopija ir tuom pat už
movė abraška-“muzzle” hit
leriniam vilkui, išsižioju
siam plėšyti Lietuvą ir ki
tas pabaltos valstybėles. Tai darbuojasi 
ve, jau turime davinių, kad kymui, kaipo savo miesto

Už tą doleriuką išrašome 
“L.” Jubilėjinį Certifikatą 
draugui Žilinskui. Smagu, 
kad draugas Žilinskas su
pranta, kaip labai reikalin
ga įstaigai parama ir jis at
eina į pagelbą.

Iš Cliffside, N. J. “Drau
gai: Šiuomi prisiunčiu raši-

Pa.; Jonas Piontka, Wil
merding, Pa.; Juozas Oria, 
Wilmerding, Pa.; Zigmas 
Kavaliauskas, Wilmerding, 
Pa.; Karol. Bendoris, North 
Braddock, Pa.; Jonas Ga- 
siunas, North Side Pitts
burgh, Pa.; R.
Philadelphia, Pa.; 
skis, Stellarton, 
J. Sabanskis,
Mass., Jonas Maukus, Wa
terbury Conn., E. Anio- 
liauskaitė, Worcester, 
Mass., J. M. Lukas, Worces
ter, Mass
Nashua, N. H., A. Paltana- 
vičia, Nashua, N. H., M. 
Virbickienė, Nashua, N. 
H., V. Vilkauskas, Nashua, 
N. H. ir J. Egeris, Hudson,

Samulis, 
J. Alen- 
Canada; 

Maynard,

K. Barauskas,

siekti, bet į tą darbą turime nėlį, kurį priėmę malonėsite

Už Cerlifikatus gauna
mos įplaukos yra skiriamos 
išleidimui Martos Vilkienės 
Divorso. Ta knyga bus 
duodama visiem “ Laisvės” 
skaitytojam kaipo Jubilėji-

stoti organizuotai ir pasiry- patalpinti į laikraštį. Čia dovana. Knygos išleidi-
žusiai.

Už $1 duodame viso ge
gužės mėnesio “Laisvę” ir 
knyga MARTOS VILKIE-Į 
NĖS DIVORSAS. Tokių 
prenumeratų lengvai galima 
gauti, tik reikia į tai kreip
ti domės.

Jubilėjinių dovanų gauna
me vidutiniai ir tuo reikalu 
pasiskaitykime keletą drau
gų laiškelių:

Iš Chicagos, III. — “Bran
gus Bukny: — Rašai, kad 
reikia pinigu išleidmui apy
sakos MARTOS VILKIE
NĖS DIVORSAS, kurią 
duosite “L.” skaitytojams 
kaipo Jubilėjinę dovaną. 
Tad mes, visa šeima prisi
dedame prie, išleidimo, kny
gos. Čion į'andatę $Į0, ir 
prašau, drauge, išpildyti šį 
mūsų reikalavimą: išrašy
kite mums Jubilėjinius cer- 
tifikatus sekamai: Volgai 
Juškaitei už $1, Paulinai 
Juškienei už $1.50 ir S. Juš
kai už $2. O $5.50 atsiskai
tykite už “Laisvės” prenu
meratą metams... Drau
giškai, S. Juška.”

Tai pavyzdinga darbinin
kiška šeima! Tinkamai 
įvertina savo klasės spaudą 
ir prideramai ją remia. 
Draugų Juškų šeima daug 

“Vilnies” palai-

taipgi randate čekį sumoje mas kainuos apie $2800.
$30.50. Atsiskaitykite už 

, ‘Laisvės’ prenumeratą me- 
; tams $5.50, o tuos $25.00 tai 
i aukoju Jubilėjaus reika
lams. Su pagarba, M.

i Mažeika.”
Iš iki šiol gautų Jubilėjinių 

dovanų nuo asmenų, draugo 
Mažeikos yra augščiausia 
dovana. Šis yra ne pirmas

ŠYPSENOS
Nereikalingos Išlaidos

Vienas protestonų kuni
gas, sušaukęs savo parapi- 
jonų susirinkimą, kalbėjo

kartas gauti taip stambiai jien}s aiškindamas, reikalą
dovaną nuo d. Mažeikos. 
Butkui atskilus nuo darbi
ninkų judėjimo, 1931 m. 
drg. Mažeika irgi aukojo 
$25 išlaikymui ‘L.’ ”

Daugiau Jubilėjinių dova
nų gavome sekamai: Juozas 
Čiuplis, Springdale, Pa., $3 
ir po dolerį nuo: Konstan
tas Stašinskas, New Ken
sington, Pa., Antanas Šeris, 

1 New Kensington, Pa., Jonas 
i Jesadavičia, New Kensing
ton, Pa., Petras Kriščiūnas, 
New Kensington,. Pa.; Pra
nas Wilkas, Wilmerding,

sudėti aukų aptvėrimui tvo
ros aplink kapines.

Kunigui pakalbėjus, iškilo 
tuo klausimu diskusijos, ku
rių eigoje tūlas parapijo
nas sekamai pasakė:

“Aš nematau jokio reika
lo tverti tvorą aplinkui ka
pines. Juk. tie, kurie jau 
kapinėse randasi, ir be tvo
ros, negali iš ten išeiti; o 
tie, kurie dar ne kapinėse, 
juk irgi prievarta nesiver
žia ten patekti.”

Surinko Juodvarnis.

Visoms ALDLD Kuopoms ir Nariams
Draugės ir Draugai!
Už 1935 metus dar 615 narių yra nemokėję duok

les, kurie gauna “Šviesą”. Visiems jiems pasiųsta 
paraginimai. Mes manome, kad tie draugai ir drau
gės pasimokėsite, nes visi suprantate, kaip yra svar
bu prigulėti prie Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos!

Gal dalies yra sumokėta duoklės, bet dar valdybos 
neprisiuntė, tai prašome valdybas greitai tą atlikti. 
Visoms kuopoms yra siunčiama “šviesos” antrašai, 
prašome juos patikrinti. Jeigu kurie negeri, tai 
pataisykite; jeigu kurie nariai yra išvažiavę ar par
sitraukę iš ALDLD, tai praneškite į centrą. Jeigu 
pasitaikytų kokių klaidų, tai prašome neužsigauti, 
bet tiesiai arba per kuopą apie tai pranešti į centrą 
ir klaida bus pataisyta.

Antras dalykas, yra 270 narių, kurie pasimokėję 
duokles, bet “Šviesai” siuntinėti centras neturėjo jų 
antrašų. Didelė jų dalis “Šviesą” gauna per kuo
pą, bet gal yra ir tokių, kurie visai negavo. Taigi, 
centras prašo, kad kuopų sekretoriai patikrindami 
antrašus ir pastebėję, kurių antrašų liste nėra, juos 
mums prisiųstų.

Kartu turime pareikšti, kad jeigu tie nariai, kurie 
dar už 1935 nėra mokėję, fteifisiųs duokles, negau
sime nuo jų arba kuopų pranešimo, tai jiems ant to
liau nebus “Šviesa” siunčiama. Bet kuopų valdy
bos, turėtų viską daryti, kad tie draugai ir draugės 
pasimokėtų, kad nepasitrauktų iš organizacijos. 
Mes esame įsitikinę, kad jie tą padarys.

Kartu prašome visus drauges ir draugus pasmar
kinti duoklių mokėjimą už 1936 metus. Centras ei
na prie knygos leidimo, ruošia “Š.,” o tas viskas 
reikalauja pinigų.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Lytiniai Gabumai

Drauge daktare, turiu viso
kių jūsų patarimų dėl sveika
tos išsikirpus iš “Laisvės“. Ir 
jie man labai daug padėjo. Ir 
pati sustiprėjau, atsigavau, ir 
kitiems esu patarusi taip da- 

: ryti. 1 Esu gero sudėjimo, tvirta 
! moteris, 42 metų amžiaus, 
j dviejų vaikų—jau gerokai pa- 
1 augusių, motina. Augalota, 
sveriu 175 svarus.

Man labai rūpi žinoti apie 
lytinį gyvenimą, kai žmogus 
esi nepaprastai veiklus lytiš
kai, “oversexed”. Man ir ma
no draugui tai yra labai svar
bus klausimas, nes mes abu 
esame “oversexed.” Ar tas ga
li pakenkti sveikatai? Mano 
draugas yra 50 metų. Mes la
bai meiliai gyvenam, tai ir ly
tiškai labai sutinkam. Jei ko
kią dieną ar dvi nėra progos 
susinešimui, tai kitą dieną net 
ir po du kartu, žinoma, mano 
draugas drūtesnis, tai jam gal 
daugiau ir reikalinga. Man 
kaip kada net vidurius skauda 
ir lyg silpna pasįdaro. Ir ma
no draugui retkarčiais būna 
silpna. Ar taip tankūs lytiniai 
susinešimai nesutrumpina gy
venimo? O gal kitaip sveika
tai kur kenkia, šiaip aš pil
dau jūsų patarimus.

Atsakymas

Na, tai Jūs, Drauge, galite 
tik džiaugtis, kad judu taip

gražiai sutinkate. Puiku! 
Klausiate, ar gali kartais ža
los padaryti sveikatai tokis, 
kaip Jūsų, lytinis veiklumas. 
Nemanau. Atbulai, geri, pilni, 
normalūs lytiniai susinešimai 
sveikatą palaiko. Gyvenimo 
nesutrumpina. Atbulai, pailgi
na, papildo.

Lytinis veiklumas reiškia, 
kad liaukos tebėra gaivios, 
veiklios. Sveikos liaukos nus
tato ir visą gyvenimą, fizinį ir 
dvasinį, protinį. Liaukos yra 
kiekvieno žmogaus pačios vy
riausios valdininkės, tvarky
tojos.

Lytinis veiklumas nelygu 
kieno. Vis tai priklauso nuo 
liaukų. Gali susilaukti ir žilos 
senatvės ir gali būti gražiai 
veiklus lytiškai. Ir lytinis veik
lumas paprastai reiškia gerą, 
patvarią sveikatą. Kai sveika
ta, dėl bile ko kiek pasvyra, 
bent laikinai sulėtėja ir lytinis 
gyvenimas. Ir atbulai, kai su
menkėja lytiniai gabumai, 
menkyn eina ir sveikata, ūpas, 
darbingumas.

Kad Jums ar Jūsų draugui 
pasirodo, būk esti silpna, tai 
nekaltinkite lytinių susinėsi
mų, jei tik jie yra patenkina
mi. Silpna gali užeiti dėl šim
to įvairių priežasčių, priežas- 
tėlių, kurių pilna visur gyve
nime. Džičiugkitės, kad taip 
gražiai sutinkate su savo 
draugu. Tai padabina visą 
gyvenimą ir nuskaidrina drig
nės spalvomis. Geros laimės!
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Darbininke ir Šeimininke
Amerikos Jaunimui Pažadai ir Tikrovė

geri pažadai pasa- 
pripasakojo vaikam 
kad jie gal j tapti 

užimti visokias val- 
Ir vaikai manė, 
Juk jų motinos

giminės, bet siunčia ton, kur 
nepažįstami žmonės? Ogi todėl, 
kad lengviau būtų jaunuolius 
apgauti, kad juos galėtų pasiųs
ti pulti darbininkus, jei darbi
ninkai pasipriešins kapitalis
tams.

Kiekvienas tėvas 
darbininkai turi būt 
mokytojais savo
protestuot prieš netikusius ju- j vaikus turčiams, o ne sau. Mes, lės su 
džius. Turi aiškint, kas yra ka- 

jis at
gal ve, 
atida- 
sudar-

kylą vyrą. Pasakyk vaikui delko moterys mūsų šalyje yra gelbs- 
jis toks. Pašnekink tą elgetą, timos ir akstinamos užimti at- 
kad tavo vaikas išgirstų, ką tas sakom ingas vietas. Aš karščiau- 
žmogus gavo kare. Iškilus strei
kui ar kitai kovai, vesk- savo 
vaiką jon, parodyk jam, kas ir 
už ką daužo darbininkus. Taip 
auklėtas jaunimas ir skurdai! 
patekęs nenupuls dvasioje, bet 

j mokės kovoti už savo reikalus 
į ii- pagerbti savo tėvus.

Nemokinanti klasių kovos tė- 
vaikų. Turi vai darbininkai užaugina savo

ir motina I 
geriausiais

Newark, N. J pustuzinas bosams čebatlaižių1.*’ 
Sumanūs bosų čebatlaižiaT 
pradėjo nuo darbininkų rinkti 
dolerius, pusdolerius ir kvo- 
d orius ir tais pinigais apdova
nojo kalėdų dovanomis visus?

kę sukirsti kalboje, o gal ir 
rimtai galvojo. Gal būt jos 
galvoje sukosi mintis—ką da-į 
ryčiau, jeigu jis būtų mano| 
vaikas? Kas galbėtų, jeigu ne
būtų organizacijos? Kas suda
ryti! organizaciją, jeigu visi 
rūpintųsi asmeniškais menk-' 
niekiais, o apleistų bendrus 
didelius apsigynimo ir švieti-., 
mo reikalus?

Butkaus-Stilsono Gelbėjimo
Reikale Prakalbos

komitetas bosus, nuo didžiausio iki ma- 
O kuris darbininkas

šiai linkiu, kad jūs gyventumėt 
taip laimingai, kaip kad mes 
dabar gyvenam. Man labai gai
la, kad gyvenimas yra sunkus 
jūsų šalyje.

“Jūsų draugė,
Fressia M ei ik h ova. ’ ’

Pasižiūrėjus į Melikhovos gy
venimą, aš nusprendžiau, kad, 
galų gale, gyvenimas gyvanaš- 

keturiais vaikais nėra
turim organizuoti savo vaikus, I toks baisus savaime.
ir visi kaip vienas kovoti už sa- skirtumas bus tik tame, kad ten 
vo vaikus, kovoti prieš karą ir 
fašizmą.

VALGIU GAMI
NIMAS

buvo gąsdinami išmetimu iš 
darbo. Suvargę darbininkai 
bei darbininkės sukrapštė pas
kutinį kvoderį, nors kurie dar 
negavę nei vienos algos, ir da
vė bosų čebatlaižiams, kad iš
naudotojams nupirkus geres
nę kalėdų dovaną. Už savaitės 
laiko apdovanoti bosai čebat
laižiams pradėjo duot dirbti 
po dvi, tris dienas į savaitę." 

komitetą. Ot, ir pasijutome apgauti. Jei

Kodel dabartinis Butkaus- 
Stilsono gelbėjimo 
neįsileidžia iš masinių organi- žiausio. 
zacijų žmonių-atstovų ir bijo- ar darbininkė tam priešinosi— 

Įsi kontrolės? šis viskas išėjo
| aikštėn per prakalbas 19 d.
sausio Newarke, kuriose kal
bėjo Prūseiką, Mizara ii’ Jan
kauskas. Dalykas dėjosi ši
taip. Pirmas kalbėjo L. Prū- 
seika. Kalbėjo gerai. Antras 
kalbėjo Jankauskas, kuris pa
sakojo apie Butkaus gyvenimą 
ir rūpesčius ir karštai agita
vo aukoti gelbėjimui Stilsono- 
Butkaus. Paskutinis kalbėjo 
R. Mizara. Jis savo kalboj 
palietė ir gynimo I
Gynimo darbas būtų daug ge- mes jjųtmn buvę organizuoti.
..zxc.A.’r. izU J ... . . '*

ir turėję vienybę, tas tarpe 
mūs neatsitiktų, tiems kirmi
nams, kurie kas minutę užsi
tupia ant mūsų sprando ir mū- 

.sų kraują siurbia, nereikėtų
klausi- apdovanoti kalėdų dovanomis.' 
kodėl

Saldžių Bulviu Pajus
Filingui imk 1 \<» puoduko

neša darbininkams. Eini 
visur tau mokykla. Tik 
ryk akis, pamatysi kare

žiema labai šalta. Nuo 2 
sausio ir sniego daug prisnigo. 
Pablogėjo padėtis bedarbių, o 
ypatingai dirbančių miesto dar
bus atvirame ore. Tuose dar
buose greta su ateiviais darbi
ninkais šala ant lauko ir jau
nimas, su 
lanko j.

Kur tie 
kos, kurių 
mokyklose: 
turtingais,
diskas vietas? 
kad tas tiesa, 
bėgo naktimis dirbti, kad vai
kai pabaigtų augštesnę mokyk
lą. Nors tėvų sveikata mažėjo, 
bet jie tikėjosi, kad vaikai bus 
parama.—Vaikai gaus geresnį, 
pelningesnį darbą, tada pasil
sėsime—mąstė tėvai.

Vaikai pabaigė mokyklą gar- j 
bingai. Mokyklų viršininkai 
prisakė net kokius drabužius 
turi įsitaisyt pabaigtuvėms. Su
rengia vakarus. Liepia visiem 
ir po mergina-vaikina atsivesti, ‘ .. j . ’ . , .: . | cioms vyrus pigiaikad geriau pasirodyti. Mokykla

Vienas virtų sutrintų saldžių bulvių.

Gyvanašlė Su Keturiais Vaikais
Gyvanašlė arba našlė su ke- ( mokyklos trečioj klasėj, 

tūriais vaikais Amerikoje yra 
tokia moteris, kokios visai ne
būtų, jei ta padėtis būtų gau
nama sulyg pasirinkimo. Jų pa
dėtis pasibaisėtina. Tai biednos

I iš biedniausių. Bet ir turin-
apmokamų

, Mano 
yra aš- 
klasėj.

vyriausias vaikas Mikas 
tuonių ir yra pirmoj 
Mano mažesnėj i mergaitė Kla
va yra 5, ir mano mažiausias 
berniukas Volodia yra metų ir 
trijų mėnesių.

“Tie du žiemą būna namie,
NAUJOS MADOS SOVIETŲ MOTERIMS.

Graži modeliuotoja Maskvos Madų Name paruduoja 
vieną iš vėliausia Sovietuose pagamintų vakarinės su
knelės modelių. Žiūrėtojai yra valstybės drabužių fa
brikų ir sukniasiuvių šapų atstovai. Pripažintos ge
riausiomis mados yra išrenkamos masinei gamybai ir 
greit jomis dėvės darbininkės merginos po visą pla

čią darbininkų respubliką.

darbininkų, o ypatingai bedar
bių žmonoms neužvydėtinas gy
venimas. Viename iš daugelio 
atsišaukimų, telpančių New

pabaigta, dabar tik laimingai 
apsivesk ir semk šaltinius lai
mės. Tėvai linksmi, dar stuboje 
surengia parę, visi gražiai pa
silinksmina.

Bet kas paskui? Motina pri- f 
vargus. Tėvas vėl bosui nusibo
dęs, sentelėjęs, bosas paleidžia 
iš darbo. Eina vaikai j ieškoti 
darbo. Mergaitė kartais kokioj 
alinėj gauna darbą, nors ne vi
sur jis yra merginoms palaiky
tinas. Vaikinui dar sunkiau dar
bą surasti, o jis jau ir mergi
ną turi. Merginos ne kartą gra
sina pametimu, kuomet vaikinas 
nepajėgia suteikti tokių gerų 
laikų, kuriems prisižiūrėjo ju- 
džiuose. Mat, jaunimas tankiau 
semia žinojimą apie šeimyniš
ką gyvenimą iš judžių, o ne nuo 
savo tėvų.

Apgavingų pažadų apsvai
gintas jaunimas ne kartą pa
kliūva į blogdarybių spąstus. 
Tada visos svajonės išnyksta ir 
prasideda skaudus, pilnas panie
kos gyvenimas, iš kurio sunku 
atsikelti. Tokiuose atsitikimuo
se ir tėvai pradeda savitarpyje 
bartis, viens kita kaltint. O čia 1 
a J ta sistema ir pačių nesuge
bėjimas pasukti vaikus klasiniai 
sąmoningų darbininkų keliu. , 

Tėvai patys nekartą padaro
didelių klaidų vaikų auklėjime, j Yorko laikraščiuose, skaitome: 
Yra tėvų, kurie kol mažiems į “A.š neprašau jūsit gelbėt vkl- 
vaikams neaiškina sunkios dar- nes aš niekur neišeinu, bet 
bininkų padėties, nes jie mano, > nutno tris mažus vaikus. Jie ne- 
kad jų vaikai nebus darbiniu- \turi nei vienos permainos drabu- 
kais, ba juos mokslan leidžia. | žiųt todėl aš tunu kas vakaras 
Parsinešę algą pakiša vaikui išplauti ją nudėvėtus drabužius, 
kvoterį eiti judžių pamatyt, o nyte galėtą švariai atrody- 
patys bile kur laiką praleidžia: mokykloj. Ak, kokia linksma 
nei patys vaikų mokinimu už- būčiau, kad galėčiau savo vai-1 
siima, nei į susirinkimus veda, kelius tinkamai aprengti!.. .

Kalbant apie maisto brangu- i 
mą, viena moteris man pasako- ( 
jo: “Tėvas parėjęs iš darbo bi
le ko pavalgo, bet vaikam to 
neparodyk. Jiems turi duoti 
porkčiapo ir keksų.” Tačiaus tė
vai nemato reikalo paaiškint, 
kad čia kalta maža alga ir kad 
už gavimą geresnio valgio rei
kia kovoti prieš išnaudotojus.

Mūsų gatve miesto vežimais 
veža išmatas. Vežimus operuoja 
augštesnes mokyklas ėję vai
kai. Metropolitan Parko pakal
nėj kempė pilna jaunuolių, ku-1 
rie dirba ant lauko, po sargų 
kamanda. Ir visur prikimšta 
darbininkų jaunimo. Visokį mu
šeikos, bombų mėtytojai, tai vis 
daugumoje darbininkų vaikai, 
buržuazijos nustatyti prieš 
darbininkus. Darbininkų jauni
mas turčiams 1 
Darbininkų jaunimas aukauja | viame ūkyje ‘Revoliucijos Ban- 
savo gyvastis kare, kraudamas 
turčiams milionus dolerių, o tė
vus palieka alkanus. Ot kam di
džiuma darbininkų išauklėja sa
vo vaikus.

yra Sovietų Sąjunga, tai yra 
patys darbininkai ir farmeriai 
viską valdo, gi čionai yra kapi
talistų sistema—saujelė kapita
listų viską turi, o mes nieko ne
turim.

Tikėsi t, ar ne, man norėtųsi 
mainyti Amerikos darbininkės 
gyvenimą ant Sovietų Sąjungos 
gyvanašlės gyvenimo. Bet ar to 
reikia? Ne. Viskas ko reiktu, 
tai įsisteigti sovietus, o prie to 
darbo ir moterys turi prisidėti, 
kaip kad prisidėjo Rusijos mo
terys. Ką sakote, draugės, nori
te geriau gyventi? Jeigu taip, 
tai stokime prie darbo budavoti 
savo organizacijas, per kurias 
bus arčiau ii- į Sovietus.

M.

“Jeigu Jis Būtų Mano 
Vaikas”

Nuskambėjo po visą Ameri
ką, kad vienas Scottsboro jau
nuolių, Ozie Powell, tapo per
šautas vežant iš teismo į ka
lėjimą. Susitikdami draugai ir 
draugės vieni kitų klausinėja:

—Girdėjai? Kažin ar dar 
gyvas? Už ką šovė? I

Aiškinama, atsakinėjama vi
saip, tačiaus išveda veik pas 
visus vienoda—suokalbis, kad 
sukurstyti dar didesnį linčo 

' terorą ir suparalyžiuoti gyni- 
'mą. O - —
tingai pasiryžusiu tonu pagra
sino :

—Jeigu jis būtų mano vai
kas, jiem taip nepraeitų.

—O ką, sveika, pati viena 
padarytum 
budelių? — paklausė akyvesnė 
darbininkė.

</> puoduko rudo cukraus.
1 šaukštuką cinamono.
1 š-ką ginger ir biskį 

druskos.
l>/2 puoduko biskį šilto pieno, resnis, jei į gynimo komitetą
2 gerai išplaktus kiaušinius, būtų įsileidžiama kitų
Viską gerai sumaišyk ir su- 

, pilk į nekeptą pajaus 
! (viršaus nereikia). Kepk 
| 350 karštyje, lengvesniame 
štyje neiškeps.

Apcu k ra v i m ui vi ršaus
Į */i. puoduko sviesto, n2 puodu
ko rudo cukraus ir 1 puoduką 
išlukštentų pecan riešutų. Su
maišyk, apibarstyk ant viršaus 
ii- kepk, pakol iškeps. Paduok

Į šaltą, su išplakta saldžia sme- 
. tona. Sveikas ir gardus prie-

sriovių

plutą 
apie 
kar

ime

žuvis Su Grybais 
svarą “halibut steak 
svarą šviežių grybų,

1 
1

pjautų per pusę.
3 šaukštus sviesto.
1 šaukštą miltų.
I1/), puoduko šilto pieno.
Užvirink vandens tiek,

per-

kad 
žuvį apsemtų, įdėk biskį drus
kos ir virk žuvį 10 minučių. 
Nupilk vandenį, suardyk žuvį 

Pakepink 
Padaryk

ir išrink kaulus, 
grybus su sviestu.
sosą iš 1 šaukšto sviesto, miltų 
ir pieno. Pasviestuok stiklinį 
bliuduką ir dėk eilutėmis gry
bus ir žuvį, tada užpilk sosą. 
Ant viršaus apdėk sausais, pas- 
viestuotais duonos trupiniais ir 

O viena darbininkė ypa- kepk l>/2 valandos, pakol gerai 
. * ’ ’ 1 .'■ parus. Karštis būna geras apie

350.
O. J.—Scranton, Pa.

gaujai ginkluotų

centais. 
statomi 
klausė:

Surink
žmonės.

Buvo rinktos aukos.
ta <26 dol. su

Toliau buvo
mai. Vienas
negalima praplėsti tas komite-

J an k ausk as, atsaky d a-
į tai, įkaito. Pasakojo, sukaktuvių didžiausio pasau- 

būtų, girdi, pavojinga tu- lio darbininkų vado Lenino 
platus komitetas. Galų-1 mirties įvyks sausio 31 dieną, 
Jankauskas pabrėžė, kad kaip 8 v. vakaro, Knights of 

yra pilnai užganė-i Columbus Hall, 28 Prospect

Paminėjimas dvylikos metų
m as

rėti 
gale 
Stilsonas 
dintas ir tuo komitetu, kokis St. Bus gera programa. Kai-, 
dabar yra. Po to Mizara nu-'bes Motina Bloor ir kiti kal

bėtojai. Kiekvienas darbinin
kas bei darbininkė turėtų da
lyvauti šiame mitinge. At
spausdinta mažos kainos ti- 
kietai. Norėdamas išgarsinti 
ir paplatinti tarp darbininkų 
viršminėto parengimo tikietų, 
siūliau darbininkams, ir ve 
kokį atsakymą gavo nuo kai-> 
kurių lietuvių ir svetimtaučių: 
“Jūs vis lendate su visokiais 
jūsų tikietais. Su jais nesiin- 
teresuoju.” Pasirodo, kad dar
bininkams ne vienodai rūpi, 
darbininkų reikalai. Jei pasiū-. 
lai bosui dovaną pirkti arba 
eiti į kokios bobos parę, 
išsitraukia dolerį ir ant parės 
O t, kas yra su mumis darbi
ninkais, kad mes nemokame 
atskirti blogo nuo gero.

Senas Darbininkas.

įrodinėjo Jankausko apsilenki- 
! mus su tiesa ir tai, kad šiuo 
į komitetu visuomenė nepasiti
ki, nes jis yra siauros grupe
lės žmonių- žinioj.

Po to kitas statė klausimą: 
Ai- tiesa, kad, kaip Stepona
vičius pasakoja, Stilsonas ne
norįs, kad laisviečiai būtų įsi
leidžiami komitetai!? Jankau
skas, užuot pats atsakęs, pa
kvietė Prūseiką, prašydamas, 
kad jis paaiškintų, čia Prūsei- 
ka ir paaiškino, jog Butkus 
jam ir kitiems taip sakęs. Jis 
dar pareiškęs, kad, girdi, jo, 
Butkaus, dalykai neužbaigti 
su “Laisve”. Kuomet jis išei
siąs iš kalėjimo, tik tuomet už
baigsiąs su ja sąskaitas daryti. 
Prūseiką gerai kritikavo tokį 
Butkaus žalingą nusistatymą.

Taigi su tuo išėjo į aikštę 
visos Butkaus Gelbėjimo Ko
miteto paslaptys. Italai Mažina Savo 

Nuostolius Ethiopijoje
Farinos Košė

Paimk puoduką farinos, su
mušk du kiaušiniu ir gerai 
ištrink su farina. Užvirk pu
sę kvortos pieno, pilk kruopas j 
po biski, maišydama, laikant 
puodą ant lengvos ugnies; da- 
dėk po biskį sukapotos citrinos 
ir cukraus. Pamaži verdant, 
įpilk pusę puoduko saldžios 
Smetonos. Išvirus, išpilk į ko
kį lėkštą indą ir padėk ant le
do. Kada gerai atšala, tada ga
lima apdėti viršų suplakta Sme
tona.

Dilgelė—Cleveland, Ohio.

o vasarą, kada yra daug darbo, 
jie būna kolektyvo vaikų dar- sa]ęg 

toliau tęsė:
—Ot, ateitum ir prisirašy

tum prie Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo arba kad 
ir prie Amerikos Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuopos. 
Mes susirinkimuose aptariam 
tokius klausimus, išnešam pro- 

1 testus, parenkam aukų, kurio
mis padedam pasamdyti ad
vokatus, o sykiu ir išleisti rei
kalingą literatūrą, kuri ap
šviečia linčininkų kurstomus 
žmones, neduoda sukurstyti.

—Neturiu laiko, namie dar
bai, vyras, šeimyna. . .

—O jeigu kalėjime būtų ta
vo vaikai—perkirto agituojan
ti darbininkė—ir visi kiti žmo
nės pasakytų turį savus rei
kalus: nebūtų TDA nei ALD 
LD; nebūtų kas siunčia pro
testus, kas renka aukas. O 

sena”’motina kas 8'ali žinoti> rasi ryt Poryt 
jp_ i prieš tavo vaiką padarys ko- 

Rodos, girdėjau,

želyje.
“Mes gerai gyvename, 

kiek ne blogiau, kaip kad 
rui esant namie, nes farmos 
dovybė man pagelbėjo. Jie pas
tatė mane daržovininkų briga- 
dierium. Iš karto aš bijojau imt 
tokį atsakomingą darbą, bet jie 
man pasakė:

“ ‘Nebijok, mes tau padė
sim.’

“Ir jie padėjo. Su jų pagel- 
I ba man gana gerai sekėsi va- 

dedasi Amerikoj, dovaut ir aš užsidirbau įvalias 
visko, kad pragyventi su šeimy
na.

“Aš net valdžiai pardaviau 
nupirkau

savo

nei 
vy- 
va-

Tas, mat, 
kur “pilna progų.”

Nesenai skaitėme praneši
muose iš Lietuvos, kad moterys 
biedniokės vedasi su savim į perviršių grūdų. AŠ 
darbo bei pašalpos jieškojimo batus ir drabužius savo vai- 
stotis mažus vaikučius, kad sa- j kams. Dabar aš noriu nusipirkti 
vimi apšildžius. Tas taip pat i sau dviratį, 
man primena mano motinos pa
sakojimą, kad ji žiemos metu 
apsivyniodavo aplink save vai
kų vystyklus, kad savimi juos 
išdžiovinus. To pasėkoje ji visą 
amžių kentė raumenų gėlimą.

Moteriškė neat- 
užsimąstė. Darbininkė Hartford, Conn

Biskis iš Dirbtuvių

Tuojaus po kalėdų su kiek
viena diena 
mažėti.

ROMA. — Pagal vyriau
sio italų komandieriaus geri. 
Badoglio raportą sausio 25 
d., tai per paskutinių kelių 
dienų ofensyvą ethiopai iš
viso užmušę bei sužeidę tik 
763 italus, bet italai išžudę 
bei sužeidę 5,000 ethiopų.

Ethiopijos praneš imai

darbai pradėjo 
Mes darbininkai pa- 

sijutom apgautais, nes pirm 
kalėdų kelis mėnesius dirbo
me viršlaikius ir manėme, kad 
taip visada bus.

| Kožname dirbtuvės skyrių- apie tai yra visai priešingi, 
je yra po pustuziną bosų ir, itališkoms “žinioms.”

“Kada mano vyras mane ap
leido aš iš karto maniau, kad la
bai baisu pasilikti vienai su ke
turiais vaikais ir i___ ______
užlaikyti. Bet aš gyvenu: šešie-, - , 
se pramintame ir mano vaikai Į M suokalbį?

Bet čionai kalbama gyvanaš-1 yra gerai aprengti ir pavalgy-! ri’ tavo vyriausias be dar- 
lė su keturiais vaikais gyvena dinti. Kuomet aš pareinu iš dar- ^o. Jeigu vyrą atleidžia iš 
Sovietų Sąjungoje. Jos vardas— bo, jie džiaugiasi mane pama- 
Fressia Melikhova. Jinai štai tę ir aš džiaugiuosi, kad jie yra 
kaip rašo apie savo gyvenimą ir linksmi ir sveiki, 
žadamą pirkti dviratį: “Aš palioviau

“Aš esu kolektyvistė farmer- vienatve. Aš turiu stubą ir dar
ką ir gyvenu netoli miestelio žą su daržovėmis, taipgi karvę|

Jeigu vyrą atleidžia iš 
darbo, ar ilgai išlaikysi nerei
kalavus pašalpos? O ar vieną 

| nuėjusį pašalpos reikalauti 
“Aš palioviau rūpintis savo sufrėmavo, sumušė, areštavo 

ir į kalėjimą įmetė?
—Nesakiau neginti,—teisi-

viską apgina. Novo-Aleksandrovka, k o 1 ekty- ir teliuką. Pašarą karvei aš gau- nosi išsišokus darbininkė.
• 1 • I - _ -   - • - - ...... . . .. . a a.   T V • 1 • j “* av

ga.’ Aš gyvenu paviene, nes ma- jau meitėlį apie 200 svarų, bet 
no vyras apleido mane jau an- aš jį paskerdžiau mėsai. Aš tu- 
,tri metai. Aš turiu keturis ma-Į riu pieno ir grietinės atskyrimo 
žus vaikus ir seną motiną, kuri mašiną, ir visus kitus reikalin- 

| jau yra 67 metų, persena dirbti, gus įrankius. Nelabai senai aš 
Kodėl jaunuolius nelaiko kem- Aš dar tebesu jauna, trisdešim- nusipirkau siuvamą mašiną ir

nu iš kolektyvo. Aš taipgi ture- i Išsiskirstėm, o mūsų drau
gės apibartoji darbihinkė nu
ėjo nebe tokia išdidi, kuri 
prieš tai jautėsi pati viena ga
linti pamokinti visą svietą. 
Ėjo galvą nuleidusi. Ką ji 
galvojo—nežinia. Gal barėsi
pati ant save, kad nemokėjo

mašiną, ir visus kitus reikalin-

F09
AM f 

o r i m h®

Tai dalis WPA. darbininkų demonstracijos New Yorke. Darbininkai privertė 
administratorių Ridder sulaikyti užsimojimą atstatyti iš darbo 20,000 darbininkų.

nusipirkau siuvamą mašiną ir 
pėse tame mieste, iš kur jie pa- ties metų. Mano vyriausia mer- dabar aš rengiuosi pirkt dviratį, 
eina ir kur gyvena jų tėvai ir | gaitė Nastė yra dešimties ir yra' “Iš to jūs galit matyt, kaip į klasiniai sąmoningą darbinin-
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Neprigulmingi Anglia
kasiai ir Jų Kova 

už Duona
virvėNeprigulmingi a n gliakasiai dų rąstas, ašis, rankena, 

atsirado iš dviejų priežasčių, ir viedras, tai visas anglių į 
t lt—t. ’-_2—ir paviršiui viršų kėlimo aparatas. Darbas 

sunkus: vienas ar du žmonės
būtent: bedarbės ir 
žemės esamų anglių.

Angliakasiai, netekę darbo, ilgas valandas linguoja, tar- 
iškarto anglies pasikasė mai-jtum vėjo pučiama melnyčaitė 
nų griuvėsiuose del savo na-1 su diedukais, skirtumas tame, 

1 “vėją” priseina savomų apšildymo. Vėliau, anglių | kad 
pakasė savo įsiskolinusiems 
namų savininkams už rendą, 
krautuvininkams už maistą 
ir kaimynams, slapta už pri
einamą kainą.

Išsyk mainieriai anglį kas
davo 
slaptai, nakčia, o dienai 
tant, tas iškastas skyles už
dengdavo medžių šakomis ir 
žemėmis bandydavo “užkas
ti,” it katinas miltuos padaręs, rodė 
Greit išmoko “vilkaduobes” 
kasti ne tik didžiuma bedar
bių angliakasių, bet ir jų sū
nūs. Pardavus anglių toną-ki- 
tą, parnešus kelis dolerius iš
alkusiai šeimynai, tai yra dide
lis jai džiaugsmas. Dabar, ku
ris bedarbis, žemutinėj kietų 
anglių apielinkėj, nekasa an-’nuoliai 
glis, jis yra vadinamas tingi- spėka traukia iš 
niu ir tokiam šeimininkė į au
sį prakalbas sako.

Na, grįžkim prie temos. 
Pirmiau mainieriai anglį kas
davo nakčia, o anglių kompa
nijos policija tas iškastas skj^- 
les dinamitu dienomis už
griaudavo. Praėjo metai, ant
ri, dabar dalykai kiti. Dabar 
bedarbiai mainieriai anglį ka
sa dienomis, o anglių kompa
nijų policija bando užgriauti 
skyles naktimis. Dabar mes 
jau ne katinai, bet neprigul
mingi angliakasiai, o kompa-į 
nijų “šunes” naktimis bando 
mūsų duoną pavogti.
^-Jlalykai patys per save ne
atsimainė, tai buvo kova už 
būvį. Alkani mainieriai nega
lėjo ilgai pakęsti 
Iron policijos, jie turėjo ben-| 
drus susirinkimus ir nusitarė i 
bendrai “vienas už 
už vieną” užsistoti. Miestelyje I 
Btanchdale, Pa., 
dūda spiegė, visi 
—-moterys, seni, jauni subėgo 
į kalną; mainieriai iš skylių 
išlindo ir masiniai galingą 
ginkluotą policiją nuvijo!

Rinka

vėją” prise in a 
plaučiais pasigaminti.

Mašinos
greit

kompaničnoj žemėj, 
auš-

Coal and

mes užgriausim skyles tų, ku
rie parduos neapdirbtą anglį 
privatiškiems spekuliantams.” 
šita gudri priešų politika įne
šė ginčus tarpe pačių nepri- 
gulmingų kasėjų. Tas pasida
linimas nuomonių (slaptiems 
ko m p a n i jų agentam kurs
tant) ant tiek toli nuėjo, kad 
patys kasėjai pradėjo vieni 
kitų skyles griauti. Tačiaus 
niekas, ant vietos nestovi. Da
bar anglių kompanijos reika
lauja iš gubernatoriaus G.

Masiniu kalnu kasimu 
paviršutinės anglys likos ap- 
knaisytos. Priseina lysti Į že
mę gilyn. Iš po šimto pėdų 
gylio žmogaus spėka mažai 
anglių tegalima ištraukti. Il
gai netruko, kaip gazolino spė
ka tapo pavartota: čia pasi-

angliakasių sugabumas gą, kuri jau turi net 20 savo 
mašineriją vartoti; bedarbiai skyrių vien tik Schuylkill pa
pirkimui mašinų neturi pinigų, j viete. Sausio 11 š. m. atsibuvo 

suvažiavimas 
kuriame iš-

Ear], kad jisai atsiųstų valsti-' nemoka duoklių, jie pasielgė 
jos kazokus ir spėka visas an-i kaip jiems buvo gerai, 
glių skyles išdaužytų. Nepri-' 
gulmingi mainieriai pajuto pa
vojų ir pradėjo organizuotis į 
savo uniją.

Neprigulminga Mainierių 
Sąjunga

N e p r igulmingi mainieriai 
dabar jau supranta, kad be

pora metų atgal jie turėjo su-'tuvos padėčia. Kalbėdamas 
sitvėrę Metal Workers Indus-1 apie Kanados darbininkų gy- 
trial Uniją ir išėjo streikam venimą, drg. Guoba nurodinė- 
Po trumpos kovos su pusėti- jo, kad kanadiečiai geriau su- 
nais laimėjimais grįžo dirbti.1 pranta savo klasės reikalus ir 
Kaip tik sugrįžo į darbą, pra-Įmoka geriau kovoti su savo 
dėjo nemokėti duoklių unijai. Į priešais, negu amerikiečiai, 
žinoma, buvo tokių agentėlių, 
kurie keletą darbininkų pa
kurstė. Girdi, kam mokėt 
duokles į uniją. Jūs laimėjote, 
ko daugiau reikia? Kaip tik 
Johnsono kompanai sužinojo, 
kad jau darbininkai į uniją

i ną. Daug blogumų yra prie 
šitų darbų.

Tai tiek šiuo sykiu!
Veisiejiškis.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių 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 įvai
riom spalvom.

Už Vienybę
ALDLD 43 kuopa už gyrė 

ALDLD-LDD vienybės sutartį 
ir nutarė pasveikinti ALDLD 
CK už darbavimąsi tąja kryp
timi. (Rezoliucijos tuo klausi
mu netalpiname del vietos sto
kos.—Red.)

J. V. S.

1 Guoba plačiai nurodinėjo 
Lietuvos valstiečių sunkų gy
venimą ir sakė, kad jie jau 
pradeda išmokt kovot už žmo
niškesnį gyvenimą. Tai liudi
ja paskutinis Lietuvos valstie
čiu streikas, 

i
Publikos į prakalbas susi

rinko neperdaugiausia; galėjo 
būti daugiau. Nežinau, kodėl 
Elizabetho žmonės nekreipia 
domės į prakalbas. Ar jūs, 
draugai darbininkai, manot, 

i kad nereik susieit visiems ben- 
. , . m , ..I drai ir pasikalbėti apie savosisukt. Tuo pat sykiu kitu , , ..... ..,T. , . . i ". bendrus kasdieninius reika-Worcesterio dirbtuvių bosai , o Tr z. • x • i-j. . lūs? Kas taip mano, tai dide-

pamate, kad pas darbininkus (j klaidą daro
Neteko sužinoti, kiek drg. 

Guoba gavo “Darbininkų žo
džiui” skaitytojų ir finansinės 
paramos, nes šiuos žodžius ra
šant drg. Guoba dar randasi 
Elizabethe ir renka prenume
ratas.

Aukos buvo renkamos pra
kalbų lėšų padengimui—su
rinkta $8.15. Drg. A. Trep- 
kus aukavo $1.

šiose prakalbose Bangos 
Choras sudainavo neblogiau- 

>, bandydami nors dalį s*a’ bet pagal kolonijos, tai 
atsikovot ir solidariškai clloras sav0 nari>I skaitliam 

labai biednas. Choras šiems 
'metams išrinko net du orga
nizatorius. Well, man rodos, 

I kad organizatoriai turėtų rim
tai pagalvoti, ar ištikrųjų cho
rą galima padidinti. Man at
rodo, kad galima.

Ukrinas.

na, ir 
nukirto darbininkam 25 nuoš. 
nuo algų. Ir abelnai visą pa
dėtį pablogino, dvigubai 
speed-up padarė. Mašinų pri
statė dikčiai daugiau, kad nė
ra niekur su gabalu vielos ap- 

pat sykiu 
dirbtuvių

vienybės, be organizacijos ne- nėra vienybės, 
prigulmingais ilgai nebepasi- 
liks, todėl organizuojasi į Ne- 
prigulmingą Mainierių Sąjun-

Tai pamoka abelnai visiem 
darbininkam. Jeigu priklau
sai unijai, tai ir stovėk joje, 
ar turi laimėjimus, ar ne. Uni
ja geriausias darbininko gin-

todėl maino anglis ant šulu-Į šios sąjungos 
žūsiu a u t otrokų-automobilių, ’ Shamokin, Pa., 
pasirenka iš senų geležų tin-1 rinko centralinį komitetą ir 
karnas daleles, Įsigyja antra-j delegatus Į UMWA konvenci- 
rankiu

Įsigyja 
vielinių virvių,

kausto aliejaus bačkas ir jau-'ington, I). C. Tenais bus atsi- 
gazolino šaukta Į eilinius narius per jų 

žemės delegatus 
į vos prieš 

' sūnūs Ši°s Sąj’ui
kiek- ruo-i‘l su gubernatorium ir ki- 
-- ■- 'tais valstijos viršininkais, nu- 

j rodant, kas verčia bedarbius 
neprigulmingai an- 

Mūsų' obalsiai: “že-

bedarbiai
po bendros

Amerikos Darbo Federacijos 
unija pradėjo tvertis virš me
tai laiko atgal. Reiškia, visai 
jaunute. Johnsono kompanijos 
darbininkai to neapmąstę ir 
su kitų dirbtuvių darbinin
kais nepasitarę, griebėsi prie!

1.....I PA IN-E n ELI E R

Sunaikinimui Persalimo 
Krutinėję 

reikalaukit visame paša ui/ 
pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN - EXPELLERIO 
kuri* suteikia greitą ir tikra

Cortlaindt 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 
Įstaiga

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

Reikalinga vyrų ir moterų
1 pardavinėjimui ir garsinimui Deksnio 
i Galingos Mostics, Trejų Devynerių 
i 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.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos

algos ..........  .. --------- ----
apleido dirbtuvę. Bet boseliai! 
gana gerai pažįsta ir žino 
Worcesterio kūmutes. Pas vie
ną, ant Taylor St., boseliai iš
dirba planus, kaip geriau 
streiką sulaužyt. Toji moteru- 
kė nuvarė savo vyrą ir sūnų 
skebaut. Negana\to, Johnsono 
boselių nugirdyta, ji pasikvie
tė prie savęs dar keletą savo i 
kūmučių ir nuėjo į streikierių j 
užeigą, kur nuo pikieto linijos* 
sugrįžta darbininkai sušalę ir| 
suvargę, gauti šiltos kavos ir 
sriubos. Toji kūmutė, kaipo 
kompanijos agentas atėjus sir 

užpilti, kompanijomis baigiasi bal. 1 j savo gonge į streikierių užei- 
galima š. m. Anglių kompanijos ta-* gą, bandė visas dišias ir puo- 
bedar-.riasi su UMWA viršininkais c]us išdaužyt. Bet to negalėjo 
išlieti, darbo laiko sulyginimui, neati- atsiekt. Tai nors tulžį išliejo 

keiksmu ant streikierių.
žinoma, boseliai arba patys 

Johnsonai nesigaili tokiom 
fundyt. Trys broliai Johnsonai 
pereitais metais (1935) pasi
dalino gryno pelno po 20,000. 
Užtat jie ir Taylor St. kūmu
tes turi už ką nugirdyt. Bet 
pastarosios neatsižvelgia, ko
kius pelnus jų vyrai padarė, 
išdirbdami po 60 iki 90 valan
dų į savaitę, bile tik jų gerk
lės pilnos ir boseliai jom pa
tinkančiai prie šalies pasėdį.

Unijos Narys.

Tėvai mainieriai, o
“inžinieriai”, žingeidu
vieno skirtingus “patentus” tė-: 
myti.

Anglių Prirengimas Rinkai gjį kasti.
Ištraukta iš po žemės anglis !m®s niineralai yra gamtos do- 

plaktukais sumušama į mažus iYana visiems jos gyvento- 
gabalėlius, parvežus namon, Jams anglių kompanijos 
per dratinį sietą permetama,!^ P° Monies iškasa, tai jų, o 
išsiskiria “stove coal”, per ki- ką mes tai musų. ’

Pakol anglies žemėje yra,tą sietą—“chestnut coal,” dar
į kartą—“pea coal” ir tt. Per j o mes ją mokam išimti ir ant 
! dieną anglį kasus, vakare rei- duonos kąsnio apmainyti, patol 
kia išskirstyt, o nakčia par-' atsisakom badu mirti! Mainie- 
duodant anglį, priseina pasipro-'rių Unijos sutartis su anglių 
vot, autotroką šiupėle

Iš šio paveikslėlio 
spręsti, kiek prakaito 

Į bis angliakasys turi

Wilkes-Barre, Pa

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

A

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCp
KIRPIMAS

gydomos naujoviškais būdais
Patenkinančios ir 

greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. 
Zins g y d y m u i 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio 
ir Žarnų Ligų, He- 
inorrhoidų 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. I
Mano Išlygos Yra Prieinamos 
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

Tarp 4th Avė ir Irving PI.
i Sekmadieniais 10 A. M. iki 3 P. M.
! Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

Šis-Tas Iš Mūsų Apielinkės

Sausio 19 d. buvo šaukia
mas AKP lietuvių frakcijų na
rių susirinkimas, bet didžiuma 
draugų nepribuvo, nors apie 
įvykimą susirinkimo žinojo. 
Kad ir neskaitlingas, susirinki
mas padarė daug naudingų 
tarimų, ir kuomet jie bus pra
vesti gyveniman, tai mūsų vei
kimas gerai pažengs pirmyn. 
Tiesa, oras buvo labai blogas, 
tai draugai iš toliau negalėjo 
pribūti.

! idant alkaną vilką nuo durų darant uždarytų mainų, bet 
tik dirbamose mainose, kame 
keli bedarbiai gaus porą dienų

; į savaitę padirbėti, tuomi an
glių kompanijos reikalaus iš 

.valdžios sustabdyti neprigul- 
i minga anglių kasimą.

Mūsų Sąjunga sako:
o Vitas gu bandys kas nors uždrausti 

• mums neprigulmingą angliui 
sieki ■ kasimą, tai mes masiniu pikie- 

tavimu sustabdysime paviršu-

". "" 2 nuvijus,visus—visi |
Dalykai ant vietos nestovi. 

Reikalas išradimus padaro. 
Trys skirtingi sietai paeiliui
sukalama pavidale kampuoto' 
lovio, nuolandžiai pakabina
ma tarpe kuolų, šiupėliuojama 
anglis ant vieno galo, 
asmuo tuos sietus stumdo, gi 

| anglis, byrėdama per i
*Jlgai netruko, kaip nepri- skirtingas skyles, pati susisor- .

gulmingai iškasta anglis pa- tuoja. Prie geresnių kalnuose S^11PP1^S ) an8’liŲ kom- 
siėkė kitus miestelius ir mies- kelių daugelis sietus turi prie 
tus. Anglių kompanijos uždą-: pat skylės. Tenais anglis iš- 
rinėja daugelį kasyklų, kad traukta iš po žemės puola tie- 
neturi rinkos anglis parduoti,1 siog ant sietų, tuomi daug ne- 
O Jjnes, neprigulmingi anglia- ’ reikalingo darbo išvengiama.
kasiai, nespėjam tiek anglių Dideli autotrokai 
iškasti, kiek galime parduoti.
Žmonijai reikia anglių, tik ji
nai negali augštas kainas už 
ją mokėti. Anglių kompanijos 
be didelio pelno anglių ne
parduoda, o mes ją kasam ir 
parduodam už prieinamą kai- Iš to stambesnių mašinų reika- 
n£ ne del pelno, bet delei lo iškilo smulkūs spekuliantai, darbininkai verti kritikos. Virš 
dty^nos.

Nauja Industrija

ugniagesių 
gyventojai

atvažiuoja 
iš didmiesčių ir nuperka anglį1 
kalnuose.

Maži Anglių Laužytojai

Plaktukais akmeninę anglį 
sumušti labai ilgai užtrunka.

ant privatiškos žemės pasibu- 
davojo mažus anglių laužyto
jus, formoje didelių mainų an- 

••Heprigulmingai iškastų an-’glių laužytojų “brcikers”. Tie 
glių pervežimui į miestus iš- spekuliantai superka neap- 
kilo autotrokų transportacija. dirbtą anglį nuo skylių kal- 
Autotrokus kėravoja daugiau- nuošė už pusę kainos, parsive- 
siai bedarbiai jaunuoliai. A u- žę pagelba mašinų sumala-su- 
totrokų savininkai didžiumoje sortuoja ir parduoda už nor- 
bedarbiai, jie veža anglį die-*malę kainą. Tokių 
ną ir naktį, kad išmokėti mo-'mingų laužytojų 
k ėst į už tuos trokus. Uždar
biai jų maži, nes plati kompe- 
tięija ir kainos mažos.

'Kasimo Metodos—Vindai

JPrasidėjus naujai pramo
nei, neprigulmingas anglių 
kišimas buvo pradėtas primi-

neprigul- 
pastaruoju 
grybų po 

jie neblogo
laiku dygsta, kaip 
lietaus. Kol kas 
pelno padaro.

Kova Tarp Neprigulmingų 
Kasėjų

Anglių kompanijos, nepa- 
kęsdamos naujų konkurentų ir 

i vie-
<*WI*«******> muvv piaucido KębUlclIUUb llclujų AvIlKUM

tjftdšku būdu : trys vienam ga- negalėdamos sėkmingai 
1 e; surišti kuolai išžarginami šai prieš naują industriją ko- 
aęt skylės, užkabinama ratu- voti, varo propagandą, tarpe 
kas, virvė, puodas su lanku,'pačių neprigulmingų anglių 
kuriais rankomis traukiama kasėjų, sakydamos: “Mes ne- 
žemė, akmenys ir anglis augs- trukdysim jum anglį kasti ant 
tyh. Netrukus išsiplatino r. 
komis sukami vindai:

an- mūsų žemės, jeigu jūs patys į 
pė-'anglį marketui apdirbsit, bet*

Jei-

panijoms kasimą.
Neprigulmingi angliakasiai, 

rengkimės prie didelės kovos 
už duoną ir druską prieš bal. 
(April) 1-mą, 1936.

K. Arminas. Elizabeth, N. J

Worcester, Mass
Iš Unijos Veikimo ir Streiko

Johnson Steel and Wire Co.

Įvykusių Drg. M. Guobos 
Prakalbų

Sausio 17 d. buvo surengtos 
prakalbos kanadiečiui drg. M. 
Guobai. Kalbėtojas kalbėjo 
dviejais klausimais: Kanados] 
darbininkų ir šiandienine Lie-

IŠ

Miestelio Chiasso, kuris guli ant Šveicarijos-Italijos 
rųbežiaus, tarptautiniai vartai uždaryti po paskel

bimo Tautų Lygos sa nkcijų prieš Italiją.

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

Šią apielinkę aplankė nepa
prastas sniegas ir jojo pri
vertė apie 20 colių. Del to 
transportacija labai sušluba
vo. WPA darbininkai, kiek 
jų dirba prie Susquehanna

j upės, buvo partraukti miestan 
! prie kasimo sniego, taipgi 
■*daug miesto darbininkų pasta
tyta prie šito darbo. Daug 
WPA darbininkų, dirbančių 
toliau iš miesto, negalėjo pri
būti į darbą.

WPA darbuose, sakoma, 
pakėlė $10 algos į mėnesį, bet 

j kadangi darbininkai negaus 
i mokėt už tas nedirbtas dienas, 
' tai nebus iš pakėlimo naudos, 
šiuose WPA darbuose, pagal 
valandų skaičių, darbininkam 
neišeina nei po tris dolerius į 
dieną algos, bet kuomet pasi
taiko, kad darbininkas del ko
kios nors priežasties išlieka iš 
darbo dieną, tai atskaitoma iš 
algos keturi doleriai už die-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. 1., N. Y.

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 Subaloniis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 19 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23 r d St.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS

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

VYRŲ DIENOS
Trečiadieniais, ketvirtadieniais, 
penktadieniais, šeštadieniais ir 

sekmadieniais atdara dieną 
ir naktj.

PIRTIS
VISADA ATDARA 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

mankštymai, restauracija, barbernė 
ir prirengimai miegojimui.

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

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.
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MAVRIKI SLIEPNEV Verte D. M. ŠOLOMSKAS

TĖVO PATARIMAS
(Pabaiga)

“Iškelti vėliavas.” Mūsų orlaivis arti
nasi prie orlaivių lauko svetimoje šalyje. 
Padarėme lanką, kitą, trečią. Atsargiai 
nusileidome ir vėl ant ledo. Atidaro vir
šutinę lango dalį, orlaivis ant ratų va
žiuoja, per langą iškiša skaisčiai raudoną 
vėliavą šalies, kuriai priklauso orlaivis, 
ir žvaigždėtą vėliavą šalies, kurioje da
bar randamės.

—Sulaikyti motorą.
—Taip, sulaikyti motorą.
Orlaivis sustoja. Mano darbas čelius

kiniečių gelbėjime baigtas. Didelė gru
pė amerikiečių ir eskimosų apsupo orlai
vį. Veikia judžių aparatai, aš ir Uša- 
kovas pagelbėjome profesoriui Smithui

Senas kapitonas Ross jūreivišku pap
ročiu, ištęsdamas žodžius, tarė:

—Sveikinu, jus džentelmanai, laimin
gai atvykusius!

Darbininkų Tėvynes Sūnai
Už dienos po pribuvimo į Nome iš 

San Francisco atėjo radio pranešimas, 
kuris prasidėjo sekamais žodžiais: “Esa
me nustebę jūsų didvyrišku darbu čelius
kiniečių gelbėjime...” Po radiograma 
buvo parašai: Stalin, Molotov, Vorošilov, 
Kuibyšev ir ždanov.

Perskaičiau radiogramą ir galva pra
dėjo svaigti. Pamenu, stovėjau prie lan
go išbalęs ir sujudęs, stuksėjau pirštais į 
langą. Prie manęs priėjo kapitonas 
Thomas Ross ir tarė:

—Mes jau girdėjome apie gautą žinią 
iš Rusijos. Įdomi ir puiki žinia. Sveiki
nu, jus pone!

Mes tylomis paspaudėme vienas ant
ram ranką.

Prisimena ir kiti įvykiai. Mes visi če- 
liuskiniečiai važiavome į Maskvą, orlai
viai virš traukinio skrido. Labiausia 
buvo sujudus naktis, paskutinė naktis 
prisiartinant prie Maskvos. Važiuojame 
stotis nuo stoties ir kiekvienoje karšti 
sveikinimai. Mūsų vagonai pilni svečių. 
Už stalo sėdžiu aš ir Galyšev ir su kitų 
pagelba rašome laišką draugui Stalinui. 
Kiekvieną žodį apmąstome gerai. Visi 
aptariame sakinius, stengdamiesi kaip 
galima teisingiau ir tikriau perduoti sa
vo jausmus. Ilgiausiai mes galvojome 
apie pradžią laiško, kol kas tai paėmė ir 
parašė “Brangusis Juozai Visarionovič.”

Na, taip ir reikia! Kaip artimam, bran-

giam žmogui, kaip draugui ir mokytojui! 
Tas laiškas buvo karštu atsakymu į tą 
radio telegramą, kuri sukėlė tokius jaus
mus pas čeliuskiriiečius ir jų gelbėto
jus.

Sovietų respublika, šalis Lenino ir Sta
lino, mano gimtinė, del kurios aš pasiren
gęs atiduoti savo gyvastį bile minutę, at
žymėjo mūsų darbą didžiausiu atsidėka- 
vojimu: visi orlaivininkai, išgelbėję če- 
liuskiniečius, gavo Sovietų Sąjungos did
vyrių vardą.

Mes važiavome į Maskvą ir visa mūsų 
kelionė buvo didelis trijumfališkas mar
šas. Manau, kad mano atliktas darbas 
nebuvo tokis didvyriškumas, kaip tą šalis 
skaitė. Sistematės mūsų lenktynės skra
jojime, nenuilstantis lavinimasis, abso- 
liutis atsidavimas partijai ir valdžiai — 
štai kas suteikė man ir mano draugams 
lakūnams pergalę.

O kas svarbiausiai... Su mumis sto
vėjo didelė šalis, Komunistų Partija ir 
draugas Stalinas. Aš — viso tiktai išti
kimas sūnus Sovietų šalies.

Kada laike čeliuskiniečių garbingo pri
ėmimo buvau Leningrade, tai, supranta
ma, nepraleidau progos aplankyti gimtą
jį sodžių Jamskovičius. Kaimynai sutiko 
karštai ir sveikinančiai.

Tėvas apsikabino ir tarė:
—Na, štai mielasis, mes ir namie! Ge

ras tu mano sūnelis.
—Žmogus visur namie, tėvuk, — atsa

kiau aš jam.
—Ne, mielasis, tą nesakyk. Savasis 

kaimas geresnis už visus.
Mes su tėvu kalbėjomės visą naktį.
—Ar pameni, tarė jis man, kada gai

džiai užgiedojo jau antru kartu,—pame
ni, kaip tu buvai parvažiavęs pas mane 
tartis 1917 metais?

—Pamenu.—atsakiau jam. — Ir kur gi 
nepaminsi. Klausiau tada tavęs, tėvai, 
prie kurios pusės revoliucijoje laikytis 
valstiečio sūnui Mavrikiui Sliepnevui, ofi- 
cieriui senosios rusų armijos.

—Taigi... taigi... O aš sakiau tau, 
mano sūnau: laikykis su Petrogrado su
kilusiais darbininkais už jų ir valstiečių 
valdžią.

—Na ką, argi aš blogai tėvo įsakymą 
pildžiau?

—Gerai, Mavriki, gerai,— tarė jis. — 
Dabar Sovietų didvyris... Matai kokis! 
Net nuostabu darosi.

Mes atsisveikindami tvirtai pasibučia
vome.

pondencijų iš kolonijų.’* j
—Sakau : kur tas buvo ? At

sako: Nugi jis pats taip ra-1 
šo savo įspūdžiuose už 10 d. 
sausio.” Sakau jam: Netikiu, 
kad Karpius taip žioplai ra
šytų.

—Netiki?—jis man įkerta. Mass., laikė 
O ar nepameni, kaip jis kai- Amerikos Lietuvių Darbininkų 
bėjo į Lietuvių svetainės šeri- Literatūros Draugijos 7-tas 
ninkus, kai organizavome šį Apskritys, Prolotarų Meno 
kliubą: “kad tie, kurie nieko Sąjungos 2-ras Apskritys, Am- 
nežino-t. y. nemokšos-tylėtų, erikos Komunistų Partijos Lie- 
o tik tokie, kaip jis teimtų tuvių Frakcijos 1-mo Distrik- 
balsą? Po tam tūlas žemaitis to Biuras ir Lietuvių Darbinin- 
jam puikiai užvažiavo, šaky- kų Susivienijimo 1-mas Aps- 
damas: “broliai, saugokimės kritys. 
nuo tokių ‘mokytų’, kaip ta
sai mokytas ponas.”

Paaiškinau, kad tame susi
rinkime nebuvau, todėl kad dėti rūpintis 
nesu svetainės šėrininkas. Dar spaudos pikniku, kuris bus 4 
pridūriau “karštiem demokra- d. liepos, 1936 m. Drg. Gry- 
tam”, delko fašistas Karpius bas pranešė, kad vieta paimta 
taip nervuojasi, kad niekas iš Maynard, Mass. Nutarta skirti 
doresnių žmonių jam nerašo, dovanom $300. Tikietukų kai- 
o pats turi žinias fabrikuoti, na nuo 5 iki 25 centų (pris- 
Na, ir kas gali jam bendradar- kaitant 25c). Pradinė komi- 
biauti, kuomet jis pats, būda- sija delei sportų, spaudos ir 
mas nemokša ir neturėdamas garsinimų išrinkta iš sekan- 
paprasčiausio inteligentišku- čių draugų: J. Valentukevi- 
mo, kitus tokiais pravardžiuo- čiutė, B. žemeikiutė, D. Ba

kiene, J. Jackson, A. Taraška 
ir J. Grybas. Nutarta kviesti 
drg. Browder ir vieną drg. 
laisvietį kalbėtojais. Kolonijo
se pikniko garsinimo klausi
mas palikta sekančiam posė
džiui.

Vienybės Reikale
Kadangi LDD Aps. laikė sa

vo konferenciją Bostone tą 
pačią dieną, tai mūsų aps. po- 
sėdys pasiuntė atstovus, drau
gus Beniulį ir Taraška, kvie-' Tai bedarbis nelaimingas, 
timui LDD prie vienybės. IRenka duonos pluteles; 
Draugai, sugrįžę raportavo,1 Ponas darbu jo turtingas 
kad opozicijos draugai juos ir jį metė į šiukšles, 
draugiškai priėmė, išklausei . v. ..

prie vienybės, ir i Y1Si> anlzl, J,1S T8avo’ 
Šiandien liko be spėkų;
Jį gyvenimas apgavo 
Ir atskyrė nuo vaikų.
Kas pasensta ir suklumpa 
Savo amžiaus sukury, 
Šiandien meta jį ant dumpo, 
Ten už miesto pajūry.

Atliktas Kriukis.

NAUJOSIOS ANGLIJOS BENDRO APSKRIČIŲ
KOMITETŲ POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Sausio 12 d.' So. Boston, 10 d., kaip 10:30 iš ryto, Ilud- 
bendrą posėdį son, Mass.

Darbininkų Spaudos Piknikas
Apkalbėta ir nutarta pra- 

Darbininkų

GRANTLAND

Clevelando Kronika I tai iš metų verbuoja rekrū
tus mūsų visoms organizaci
joms, kurio gerai ir pavyzdin
gai atlieka kitus darbus mū
sų visuomeniniame gyvenime. 
Atžymint retkarčiais jų pa
vyzdingus darbus, kartu pu
rentume dirvą naujiems dai
gams augti. O tų daigų, nau
jų veikėjų, labai pasigenda- 

Jeigu naujų negauname,

Jaunuoliai Būsią Rimtais Kon- ko vaistinę kitoje vietoje, kur 
kūrentais Suaugusiems LDS i ga] ne visiems yra žinoma. Ji

I randasi: kampas E. 83-čios ir 
Superior gatvių. Reikale, visa
dos galime užsukti pas seną 
mūsų judėjimo rėmėją.

Kitas vilnietis, Višniauskas, 
užlaiko gazolino stotį, 14037 ,me<
St. Clair Ave., (Sinclair Penn-!tai nors išmokime taupinti se- 
zip Service Station). Collin- nus’
woodieciam yra paranku ten Karpius-Karpavičius—iš Dide- 
sustoti.

J. Grybas, 
Posėdžio pirmininkas.

D. Lukiane, 
Posėdžio sekretorė.

Boston, Mass
Galva sportų rašytojų sa
ko, PIENAS yra mankštos 

valgių kibirkščiuotojas.

Mūsų Poetų Kampelis
ANT DUMPO

ja, norėdamas Lietuvos po
nams įsipiršti už “mokytą”.

—Tai teisybę sakai—pridū
rė vienas, 
“Karpius iš 
i krašta.” v

o kitas dabaigė: 
didelio rašto išėjo

Liaudies Sūnus.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
HARRISON-KEARNY, N. J.

ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioję, 2 d. vasario, 2 vai. po 
pietų. Visi nariai malonėkite pribūt 
iaiku ,nes turime daug svarbių da
lykų apsvarstyti; taipgi yra užsivil
kusių dalykų, kuriuos reikia greitu 
laiku užbaigti. Antras dalykas, tai. 
kaip žinote ,kad Lenino mirties pa- pakvieti 
minėjimo mitingas neįvyko del blogo ragįno ]<a^> mŪSU aps. posėdis 

7.1 MC1V UIVliVJ MUO OIQ . • .

Tokiu būdu, Užbaigę anka- Per Centro Biurą paragintų, 
i kad partija pakviestų Lovesto-) 
no grupę prie vienybės. Mūsų 
atstovai sutiko su tuo ir kvie
tė, kad ir LDD aps. konferen
cija ragintų Lovestono grupę

ALDLD 10-tos kuopos susirinki-prie vienybės su Komunistų 
mas įvyks pirmadienį, 3 d. vasario, Partija. (Lovestonas yra pasi- 
NeSmiS^pJys “ut^be^hA'jžęs dar aštriau kovoti prieš 
naujų narių atsiveskite prirašyti prie Komunistų Internacionalą, to- 
kuopos, nes dabar eina vajus gavi-!(Įej su juo negali būti jokios 
mui naujų narių ir gali nariai istotivįenybes __  “L.” Red.).

Del J. V. Stilsono Išlaisvinimo

oro, tai šioj pat dienoj bus šis pami
nėjimas. I
čiau susirinkimą, galėsime dalyvauti 
ir Lenino paminėjimo mitinge.

W. Želiu.
(24-25)

PHILADELPHIA, PA.

be įstojimo mokesčių.
Sekr. P. Puodis.

(24-25)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 2 d. vasario, 10 vai. ryto, 
Bakanausko svetainėje, 62 Lafayette 
Str. Visi nariai malonėkite dalyvau
ti. Taipgi nepamirškite ir duokles 
užsimokėti ir naujų narių gauti.

Fin. Rast. J. Matačiunas.
(24-25)

Narių Vajuj
Paskutiniame LDS 201 kp. 

susirinkime tarpe kitų darbų 
imta atydon naujų narių va
jus. Išrinkta net trys orga- 
nizatoriai-vajininkai: Ali Sku- 
pas, Joe Bemoski ir Joe Pal- 
ton. Aplaikyti iš Centro lai
mėjimo tikietai, tuoj imta pla
tinti ir už $4 jų parduota. 
Mūsų jaunuoliai žada ne juo
kais būti rimtais konkuren
tais d. S. Mazanui.

Rišėjas po to turėjo “inter
view” su LDS 55 kp. “stacha- 
novistu” d. S. Mazanu, kuris 
buvo užklaustas: “Ar ne grę- 
sia jum pavojus iš LDS. 201 
kuopos vajininkų?” Atsakė: 
“Prieš visus atsilaikysiu ir pir
moji dovana priklauso LDS 
55 kuopai ir man.” Kad rim
tai pasakyta, tai rodo darbas, 
o ne žodžiai. Drg. Mazan, 
kiekvieną vakarą sistematin- 
gai medžioja naujų narių. Iš 
neoficialių davinių teko nu
girsti, kad jis jau turi virš 20 
naujų aplikantų gavęs. Bene 
bus daugiaus, nes, su paskuti
niu susirinkimu turėjo 15. Ne 
tik mūsų pačių jaunuoliai tu
rėtų apsižiūrėti, 
rimtais 1____
LDS vajuje, bet ir kitos kolo
nijos.
Kodėl Neatsukti

riaus Ant Saviškių?
Vilnietis K. Tamkus užlai- mūsų' darbuotojais, kurie me-Įmoksų, kad tik turėjus kores-

Karts nuo karto imsime pa- į piliečių kliubą 
minėti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie darbininkų 
judėjimą remia. Bus pasukta 
prožektorius ant jų, kad mūsų 
lietuvių visuomenė žinotų ir 
matytų pilnoj šviesoj. Kartu 
bus neaplenkta ir tie, kurie 
mėgsta ant kelių kėdžių sėdė
ti. šitas paskatins nekurtuos 
slinkti arčiaus didžiumos dar
bo žmonių, iš kurių jie pelnosi 
kasdieninę duonelę.

Pajūryj už miesto stovi 
Dumpos išmatų senų, 
Laikas jas tenai sukrovė 
Iš visokių liekanų.
štai šilkinis čeverykas, 
Nudėvėjo jį ponia,— 
Savo pareigas atlikęs, 
Baigia amžį purvyne.
švarkas štai kapitalisto, 
Jo papuošalas gražus, 
Ištarnavęs jam jaunystę 
šiukšlyne dabar jis žus.
Lovos, lietsargiai, rakandai, 
Ir kitokie čia daiktai, 
Laipsniškai rūdyja, genda, 
Likę išmatos tiktai.
Po šiukšlyną vaikštinėja 
Senas valkata, žmogus, 
Išmatas ten renkinėja, 
Jis, kaip išmata, pigus.

“Vienas pamatinis daly
kas, kurio žmogui reikia,” 
sako Grantland Rice, “pa
kilt prieš, rodos, neįvei
kiamas skerspaines ir lai
mėt, tai yra kibirkštis., 
ta dinamiška atsarga ga
bumo, valios stiprumo ir 
jėgos, kuri padaro jį to 
momento viršžmogiu.

“Išlaikyt tą kibirkštį 
yra sunku. Ir aš 
jog čia yra viena 
čių, kodėl beveik 
nas žymus man
sportininkas geria pieną 
ne tik kada jis mankšti
nasi, bet ir kada nesi- " 
mankština. Pienas yra mi
tybos kibirkščiuotojas.”

Ir mokslas paremia, ką 
Grantland Rice sako. Pie
nas išvysto didelę gausą 
raumenų spėkos... page
rina sutartinę tarp smege
nų 
da 
gis 
so
no, kaip kad pienas. Ir jis 
yra vienas taupiausių val
gių šiandieną.

manau, ' 
priežas- ’ 
kiekvie- <• 
žinomas

ir raumenų... priduo- 
šarmų. Joks kitas val- 
taip sėkmingai netai- 

ir nestiprina viso kū-

Rcikalaukitc Knygutės Veltui—‘‘Milk— 
z The Alkalizer.” Rašykite
Eajfflįfaraji The Bureau of Milk
wBeI&JL Publicity, Albany.

THE STATE OF NEW YORK

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.

Td. Stagg 2-0783 NOTARE
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.

Nutarėm remti J. V. Stilso
no išlaisvinimo darbą, ren
giant masinius' susirinkimus, 
išnešant rezoliucijas už jo pa- 
liuosavimą. Bet sykiu reika-i 
laujam, kad dabartinis laiki-’ 
nas komitetas, su pirmininku; 
A. Jankausku priešakyj, jei 
nori nuoširdžiai darbuotis del 
išlaisvinimo Stilsono, turi bū
tinai būti praplėstas, įtrau
kiant nuo visų sriovių, kurios 
tik sutinka darbuoti Stilsono 
išlaisvinimui, atstovus. Taipgi 
būtinai reikia kreiptis į Tarp
tautinį Darbininkų Apsigyni
mą. Tik tarptautiniu veiki
mu—masiniu spaudimu galė
sime atsiekti Stilsono išlaisvi
nimą. Jei prie to laikinas Stil-1 
šono komitetas neina, tai mes 
finansinės paramos atsisakom 
jam teikti.

CLEVELAND, OHIO
Mažų namų, savininkų susirinki

mas Įvyks penktadienį, 31 d. sau
sio, Lietuvių svetainėje, 6835 Super
ior Ave., 7 vai. vakare. Visi ma
lonėkite ateit, nes bus labai svarbus 
susirinkimas, bus raportas išduotas 
iš buvusio kongreso, taipgi pamaty
sime, kas laimes dovaną už gavimą 
daugiausia naujų narių. Smarkiai 
darbuojasi D. Mažeika ir M. Nemu- 
ra. Kuriems reikalingi akiniai, tai

J. N. Simans prižadėjo duot 
dovaną laimėtojams. *

Koresp.
(24-25)

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
dakt. 
kaipolio Rašto, Išėjo į Kraštą

Pereitą penktadienį užsukęs 
“žuvies para

gauti”, susitikau su pora “kar
štų demokratų”, kurie juokė
si iš Karpiaus-Karpavičiaus 
jų valkiojimą savo “Dirvoje”, 
už pavadinimą jo fašistu. Vie
nas sako: “Man nei kiek ne
pikta, kad Karpius mane pa
vadina karštu demokratu; bet 
labai keista, kuomet jis pats 
raitosi už pavadinimą jojo tik
ruoju vardu—‘fašistu’.” Paaiš
kėjo, kad daugelis, kurie skai- tuom 
to tą nesąmonių žliugyną—
“Dirvą” jau nepraleidžia be 
kritikos. Antras “karštų de
mokratų” pridūrė: “Drauge; 
X, aš, skaitydamas jojo įspū-

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43kp. rengia labai ska

nią vakarienę, nedėlioję, 2 d. vasario, 
Darbininkų Centre 325 E. Market St. 
Durys bus atdaros nuo 4 vai. po pie
tų. Vakarienė rengiama del sukėli
mo finansų kuopai greitiems reika-l

Nutarta ateinantį apskričių 
bendrą posėdį laikyt gegužės

lams. Kviečiam visus skaitlingai at
silankyti, nes tai bus puikiausia va
karienė kiek čia buvo rengiama. Bus 
gera orkestrą šokiams ,skanių val
gių ir gardžių gėrimų. Visi būsite 
užganėdinti. Galėsite su senais ir 

įsu naujais draugais pasikalbėti iri 
pat kartu paremti organizaci-

i nedėliojo, 2 d. vasario, 920 E. 79th 
St. 3 vai. po pietų. Bus dovanų prie 
kiekvieno stalo. Taipgi bus gera or
kestrą šokiams ,skanių užkandžių ir 
visokių gėrimų. Įžanga 25c.; vien 
tik šokiams I5c. Kviečiam visus skai
tlingai dalyvauti ir paremti šj pa
rengimą. Pelnas bus skiriamas Kap
suko Fondui.

(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.

Komisija.
(23-25)

Komisija.

Turime nemažai Clevelande 
savo tarpe draugių moterų, 
kurios dirba daug ir aukauja 
mūsų draugijų parengimams- 
vakarėliams. Na, ar mes ga
nėtinai įvertiname tokias mū-

.................Visai ne! Klaipėdos spaudos konferenci-Į
99 kartus iš 100 nei nesumini- joj šiaip apibūdino savo var- tų atsivežti mokestį nuo narių į ap-
mc jų vardų. Nebūkime syk- gus, Sako: “Mudu su p. L 1e —
štūs savo spaudoj. Tuomet, mučiu išpasakojom, kaip čia

Prožekto- gausime jų dar daugiaus.
Tas pats yra ir su kitais talpinant raštus

-------- , kas bus jų i t , 
konkurentais šiame.s« . udarnlnkAs. ?

SCRANTON, PA.
ALDLD 12 Apskričio metinė 

ferencija įvyks nedėlioj, 2 d. vasario,
k on

džius, kuriuos taip plačiai ra- French Roof Hall, 1610 Washington 
ŠO, persitikrinau, kad pas Kar- St., Scranton. Kviečiam visas kuo
piu dalykai blogi. Štai jis pats Ęa.s ^-to Apskričio ribose išrinkti 

c j delegatus — 1 nuo penkių narių ir
I vieną nuo kuopos. Prašome delega- 

gį_1 skritį 5 centus nuo nario. Taipgi 
1 prirengkite raportus.

Sekr. F. Indrulis.
(23-25)

CLEVELAND^ OHIO
L.D.S. 55 kp. rengia “card party”

redaktoriams reikia vargti, 
visokių ne-

T.D.A. kp. ir ALDLD 5 kp. susi
rinkimas įvyks bendrai, penktadienį, 
31 d. sausio, 7:30 vai. vakare. Šv. 
Jurgio svetainėje, 180 New York 
Avė. šis susirinkimas bus vienas iš 
svarbiausių, tai bus klausimas apie 
T.D.A. gyvavimą, tad kiekvienas na
rys privalo dalyvauti.

T.D.A. Kp. Sekr. Tyliunas.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro pamokos įvyks tre

čiadienį, 29 d. sausio, vietoj, ketver
ge. Atsibus .180 New York Avė., 
7:30 vai. vakare. Visi sietyniečiai ir 
“Inkvizicijos” aktoriai būkite laiku.

Org. PaukŠtaitienč.

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.

£ 
t
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Nicholas Craven, 62, buvęs 
tilto prižiūrėtojas rastas negy- 

jvas prie 44—79 23rd St., Long 
Į Island City. Cal bus irgi šal
čio auka.

Arthur Johns, 50 
tas nusižudęs gasu 
2047 Nostrand Avė., 
ne. Taip skubina iš

Ne 
kada

ney Islando Iceberg Kliubo 
nariai prastumia ledus ir mau
dosi. Tokių karštuolių matėsi 
pereitą sekmadienį prie West 
10th Street.

Norite maudytis? Tai 
žinokite į Coney Island, 
kas mano, kad šalta, bet

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpo 12th ir 1 3th Sis., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ligas.

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

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

______ __ ________________________________ i______________________________

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.

m., ras- 
n amuose 
Brookly- 
pasaulio

skurdo prislėgti žmonės, 
ric nežino klasių kovos.

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys del vieno, 

vyro, pas lietuvišką šeimyną Wil- 
liamsburgo apielinkėje; turi būt ap
šildomas. Atsišaukite sekamai:

Trečiad., Sausio 29, 1936

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 j toną.

ŠAUKITE
STERLING 3-4700

ir baimė buvo bo-

Atidarys Pasilsio Namus

Žudžius Iš PasigailėjimoKeliomis minutėmis j 
kaiminų susirinko prie 
baubdami šerifą ir jo 

šeši žmonės įėjo vi- 
bandė įtikinti krausty-

Vanderbilt 
pasiaiškinti, 

aprokuoti

Albert Brundage, 74 
žymus toxicologijos ži- 
gaus nuo kapitalistų at-

Jo 
Woodhavene. 

labai norėtųsi 
Sąjungoj, kur 

gerbia, kaipo

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

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

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

SUSIRINKIMAI
MASPETH, L. I., N. Y.

ietuvių Piliečių Kliubo susirinki- 
; įvyks antradienį, 4 d. vasario, 
ielskio svetainėje, 61-38 Clinton 

Ave., 8 vai. vakare. Visi nariai nau
ji ir seni malonėkite dalyvauti, nes 
bus labai svarbus susirinkimas.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

Muzikantų Unijos protestas 
pasitarnavo WPA muzikan
tams. WPA administratorius 

pirmadienio rytą atidarius ša-’Ridder pareiškė, kad Parkų 
pa. Tad virš šimto policijos' Department© viršininkas An-

Meto Iš Savy Nameliy I
Sunnyside Gyventojus^’^J"i^l;:;3,;",,į“"liL 

[gretimo stogo ir iš ten nubė
gęs į netolimais esamos ša- 

’ pos skiepą. Iš ten pasprukęs

fhišlapis šeštas.

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS

Mrs. Corinne Thai astuoni 
metai atgal pirkosi namelį, 
kurtame, kaip ji manė, jinai ir 
joa jaunesni broliukai ir sesu
tės galės ramiai gyventi, šian
dieną Mrs. Thai rakandai ran
dasi ant šaligatvio, jinai iš 
stubos išmesta, o jos namelį’ 
Užima keturi gengsteriai, ku
rie, sakoma, pastatyti “saugo
ti įstatymus.”

Jos namelis randasi gražio
je Sunnyside—3921 49th St r. 
—kur “geresnės” rūšies namai 
buvo statomi per pusiau lab
daringas organizacijas viduri
nės klasės gyventojams. Lab
darybė pasirodė apgavyste. 
Ir tik viena gerovė atnešta 
apielinkei buvo atnešta per 
namelius nupirkusius savinin
kus. Metai atgal tie namų sa
vininkai paskelbė mortgičių 
streiką, prašydami kolektyviai' aprokuot. Tarp kitų, 
tartis del mortgičių, kurie bu
vo kur kas didesni už name
lių vertę. Jie vis tebekovoja 
už tą teisę.

Pereitą šeštadienį Mrs. 
Thai tapo išmesta iš savo na
mų. Jos rakandai išmėtyti 
gatvėn, šeši iš protestavusių 
prieš jos išmetimą asmenų— 
areštuoti.

Šiandien praeinant pro stu
bą matysi pro langus keturis 
žiaurius veidus ir atstatytus 
keturis šautuvus.

Evikcija tapo pravesta ap- 
gavingiausiu būdu. šerifas 
(ir dar buvęs kongresmanu) 
William F. Brunner atėjo į na
mų savininkų mitingą penkta
dienį. Jis ten verkšleno, kaip prjG nemokamo darbo. Vyskū-

' Mažos Glorijos Ginger 
Ale Kainuoja $175

Unija Protestuoja Prieš 
Pavarymą Muzikantu

drews neturėjo teisės prava
ryti iš darbo 40 muzikantų už 
atsisakymą griežti parke sek
madienį.

Unija buvo pareikalavus, 
kad del esamo stipraus šalčio 

i Parkų Departmentas atšauktų 
savo muzikalę programą prie 
591 h St. ežero Central Parko, 
nes atvirame ore griežimas to
kiame šaltyje neleistinas. Vie-

Prasidėjo teismas Thomas 
McFarland, kuris kaltinamas 
nužudyme savo uošvės, Mrs. 
Kelly, ir jaunos merginos gi
minaitės F. McVey, kovo 31, 
1935 m. Jis buvo našlys ir 
tėvas trijų mergaičių, kurių 
vyriausia 14 metų. Po arešto 
buvo prisipažinęs, kad jis tas 
moteris užpuolęs būdamas gir
tas.

s l A-50
N u t 1 w

Mrs. Gloria 
buvo pašaukta 
tai yra smulkiai 
$4,477.42, kurių ji pareikala
vo iš globėjų už dukrelės Glo- ton to, parko viršininkas pra- 
rijos išlaidas. Ta suma buvo | varė muzikantus, atsisakiusius 
virš $34,500, kurie yra skirti griežti. 
Glorijos reguliarėms išlaidoms 
1935 metų šventadieniais, ka
da Gloria būna pas motiną. 
Tad globėjai atsisakė mokėt ii 
pareikalavo smulkmeniškai 

buvo ir 
maža bilute 175 dol. su cen
tais už ginger ale. Užklausta 
apie tą bilą Mrs. Vanderbilt 
atsakė: “mano dukrelė geria 
ginger ale.”

Senelis Mokslininkas Bus 
r Išmestas Iš Nantu

PARDAVIMAI
PARSIDUODA VIŠTŲ 

FARMA
Parsiduoda labai puiki vištų farma 

New Jersey valstijoj, iš New Yorko 
nuvažiavimas per lį vai. 11 kamba
rių moderniška stuba, daug budinki], 
visi geriausiose sąlygose. 250 me
džių sodas, 75 aviliai bičių, 4 karvės, 
400 vištų, kiaules, antys ir žuvys. 
Ideališka laukų namai, lietuviškoj 
kaimynystėj. 2000 svarų medaus gau
nama Į 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 7t h St., Brooklyn, 
N. Y.

(19-20)

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

Vyskupas Kaltinamas Davęs 
Moteriškei Juodą Akį

Dr. 
metų, 
novas 
lyginimą už viso amžiaus pa
stangas—jis išmetamas iš na
mų į ledų pilnas gatves, 
namai randasi 
Gal būt, jam 
būti Sovietų 
mokslininkus
didvyrius, ir senatvėje užtikri
na užlaikymą.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

Mrs. Cicilia Gartkowski, 99 
St. Marks Pl., New Yorke, 

, patraukė teisman lenkų kata- 
j likų vyskupą Ignatius Bory- 
szewski, 216 Clerk St., Jer
sey City. Mrs. Gartkowski 

į nuėjus pas jį skųstis, kad jis 
jos vyrą Stasį iš vargonininko 
įšventinęs kunigu ir pastatęs

širdis kruvina iš gailės- pas jos s]<un(i0 išklausęs, bet Hum, 
č*0 Jis simpatizuoja pabaigus smogęs kumščiu
mortgičii; protestuotojams. akin. Kvotimas bus šeštadie-

šeštadienį, kada Mrs. Thai R: 
skalbė skiepe, šerifas pribuvo! ‘_____________
prie frontinhj durti su kraus-' 
tytBJkis.
šimtai 
namų, 
vyrus, 
dun ir 
tojus paliauti kraustymą.

Tie šeši žmonės tapo areš
tuoti ir uždaryti sufrėmuotais 
kaltinimais. Pirmadienį jie 
buvo pastatyti prieš teisėją 
O’Brien, Pirmo Distrikto Teis- 
mabutyje, Queens, šerifas ir 
jo deputes kaltino, kad jie 
mušę ir spardę juos. Paul 
Crosby, vienas iš kaltinamų 
pasakė: “Aš nesu nieko už
gavęs nuo to laiko, kaip man 
suėjo 15 metų.” Jų tardymas 
jvyks 14 vasario.

Sekmadienio vakarą Sunny
side gyventojai turėjo susirin
kimą ir pareiškė, kad jie tęs 
kovą. Jie mano, kad šeštadie-l 
nio evikcija buvo pirma ko
va, o ten yra 340 namų savi
ninkų.

Mrs. Thai tuo tarpu apsi
gyveno pas susiedus, o rakan
dai sunešti į jų skiepus, kiti 
tebestovi ant gatvės. Jinai pir
kosi namelį apie 8 metai at- 
8»1, kur ji priglaudė ir savo 
jaunesnius broliukus ir sesu
tes našlaičius. Namelis jai 
mielas ir reikalingas ir ji pasi- 
rįžus ant žūt būt sugrįžti į jį. 
Taip mano ir jos kaimynai. 
Taigi, dar ne kartą girdėsime 
apie pavyzdingąją Sunnyside; 
tik dabar ne namais, o kovo
mis pavyzdingą. i

Mortgičių savininkais yra 
Rockefellerio kontroliuojamos 
apdraudos firmos, kaip Mer
chants Indemnity, Brooklyn 
Triist, Russell Sage Founda-I 
tion, Equity Life Insurance ir 
East River Savings Bank.

Sulaikyta Mrs. Elizabeth 
Fiederer, 210 Parker Ave., 
Passaic, už gasu nunuodijima 

| vyro ir trijų vaikų. Jinai at
sargiai užkamšius visus ply
šius duryse ir languose, pa
laukus kol visi sumigo ir at
sukus gazą. Pajutę susiedai 
išlaužė duris, bet šeimyną iš
gelbėt buvo pervėlu, tik ją iš
gelbėjo,
norėjus sykiu nusižudyti. Gy-1 
dytojai pripažino ją 
nervų liga, 
kad šeimyna serganti neišgy
doma liga ir dėlto būsią ge
riau numarinus.

Sakoma, kad ir ji

sergant 
įsivaizdinus,

Biednieji Krinta nuo Šalčio
New Yorką jau antra savai

tė laiko suspaudęs šaltis, kuris 
pirmadienį vėl sustiprėjo. Sy-i 
kiu su atėjimu šalčio padidė
jo ir vargšų bėdos, ligos ir 
mirtys.

Edward Atwell, 60 m., neg
ras, rastas mirtinai sušalęs sa
vo apartmente 136-79 38th 
Ave., Flushing, Queens. Kam
bariuose 
ra.

jokio apšildymo nė-

Marshall, 51 m., iš 
pargriuvo prie 9thBuffalo,

Avė. ir 34th St., New Yorke. 
Nugabentas ligonbutin mirė. 
Daktarai pripažino, kad mirė 
nuo peršalimo. Daugelis kitų 
nugabenti ligonbučiuosna. Tai 
tik pirmadienio aukos. Nuo 
užėjimo šalčio jau žuvo desėt- 
kai.

Senai laukiama įstaiga, bū
tent namai, kur revoliuciniai 
vadai galėtų pasilsėti ir atsi
griebti prie įtempto darbo, bū
sią atidaryti neužilgo. Tai bus 
Rose Pastor Stokes Prevento-

Su ta minčia Rose Pastor 
Stokos, mirdama, aprašė savo: 
mažą namelį, Westport, N. Y. 
Tačiaus jis buvo permažas, 
tad nuspręsta planą padidinti. 
Rožės vardo įstaigos trustistai 
apjieškojo didelę 15-kos kam
barių stubą ir pradedama pri- 
rengimas. Tuo tikslu sudary
tas platus komitetas, į kurį 
įeina eilė žymių darbininkų 
vadų ir darbininkų draugų-rė-i 
mėjų.

Norintieji padėti pravesti 
tą darbą gali susisiekti su sek
retore Jeanette D. Pearl, 100 i

PARSIDUODA MEDUS
Tikras, tyras medus. Be jokio prie- 

maišo ir nekvarbuotas, tirštas ir 
skanus, kai n Lietuvo je. 60 svarų 
kenas už $6.75, kvortinė bonka—75c. 
Perkant po tuziną ant syk 60c už 

rta.
FARM” HAMPTON, N. J. 
telefonuokite .South 8-4875.

(19-2G)

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

butelį

“BRONCOTONE”
D-R O L. GRYCZ

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

kimas, naudokite 

“GASTRITONE”
D-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, Brooklvn. N. Y.

5th Ave., Room 10002, Newi- 
Yorke.

Dr. Aldona Šliupaitė Duos 
Prdekciia anie Sveikata 

Brooklyno lietuvės merginos 
-moterys turės auksinę progą 
sužinoti apie įvairias moterų 
ligas, jų priežastis, nuo jų 
saugojimąsi ir gydymąsi. Ta 
proga bus šį ketvirtadienį, 30 
sausio, 7:30 vakaro, 419 Lo
rimer St., Brooklyn.

Daktarė Aldona Šliupaitė, 
kuri nesenai perkėlė savo raš
tinę iš Newarko į Brooklyną, 
dar pirmu kartu Brooklyne 
duos prelekciją merginoms- 
moterims moterų sveikatos ir, 
higijenos klausimais. Įžanga 
10 centų. Rengia ALDLD Mo- ’ 
terų Komitetas.

I BROOKLYN LABOR LYCEUM 
I

Trumpos Žinutės

Virš keturi tūkstančiai as
menų dalyvavo Italų Bendro ant Grand St. 
Fronto Prieškarinio Priešfašis- 
tinio Komiteto parengime,

Policijos radio karai spieg
dami suvažiavo prie Center 
St. policijos stoties, kuomet 
jiems pranešta, jog ginkluoti 
gengsteriai stovį prie durų. 
Tarpduryje jie rado du WPA 
darbininku su pikiais, ban
dančiu tarpduryje apsisaugoti 
nuo šalto vėjo. Jie dauž< ledą

Keturių metų vaikutis, Mar- 
•e, 414 2nd Avė., 
surado savo tėvo- 

Po keliolikos valandų jieš- sriovių žymūs kalbėtojai. Pro- policisto revolverį ir bežaizda- 
kojimo augštame Woolworth I gramą pildė operų artistai. Imas nusišovė.

Pavėlavo Jieškot Vagišiaus& rų. Kalbėjo visų progresyvių Newarke, :
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MEDUS

“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų, 

jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVES” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Kas norite medaus prisiųsti 
jums į namus, rašykite bitinin

kui adresuodami sekamai:

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery Street

NO. ABINGTON, MASS.
Kaina 5 svarai $1.25 

už 10 svarų $2.25

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

AA 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.— 

Ž HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš
valymui ir sutvarkymui pairusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

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

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

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

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

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

Tel.: Foxcroft S-6S01

GERIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

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

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




