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Fašistai Sustabdyti 
Pietinėje Ethiopijoje

ROMA.—Italai ties Wa
dara “apsistojo” maršavę 
pirmyn pietinėj Ethiopijoj, 
kaip skelbia fašistų žinios. 
Tikrumoj jie ne savo noru 
apsistojo, bet ethiopai juos 
sustabdė. Wadara yra už 
290 mylių į šiaurvakarius 
nuo pasieninio miesto Dolo.

Mušsolinio generolas Gra
ziani buvo pasinešęs žy-

naują poziciją Allatą. Bet 
Dėstą Demtu ethiopų armi
ja užėmė tarpkalnes, pro j 
kurias fašistai nesitiki greit ' 
prasimuši. O tik keletas 
diemi atgal jie buvo paskel
bę, būk “sunaikinę” Dėstą 
Demtu armiją pietinėj Et
hiopijoj.

Be to, italai dar tlrėsią 
išvalyt “iškrikusius” ethio
pų kareivius, pasilikusius 
plotuose, kuriuos fašistai 
sakėsi užkariavę.

Pačių italų pranešimais, 
jie turėsią ant vietos išsto
vėti bent kelias savaites 
ties Wadara.

Italai Negali Atsigriebt Į 
prie Makale

ADDIS ABABA.— Italai ir p n • — 1
pakartojo bandymus at - j AallIiyS FapjOVC Mok-| 
griebt pozicijas ties Makale, 
kurias iš ju ethiopai atėmė 
sausio 21-23 d. Fašistai lei-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių* 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, TiJ^ 
Retežius, o Išlaimėsite

Prie Hitlerio Trigubai 
Pakilo Kalinių Skaičius

is ERLYN AS.—Per tre
jus metus Hitlerio viešpa
tavimo 300 nuošimčių pa
kilo kaliniu skaičius Vo
kietijos kalėjimuose. Ber
lyne pusę visų kalinių su
daro politiniai nazių prie
šininkai. Prūsijoj bend
rai 27 nuošimčiai kalinių 
yra politiniai. 1932 m. 
Prūsuose viso buvo 37,000 
kalinių, o dabar 100,000.

Prie kalėjimų įnamių 
hitleriečiai dar nepriskai
to komunistu, socialistu ir 
kitų fašizmo priešų, suva
rytų į koncentracijos sto
vyklas. O jų ten būsią 
bent 18,000.

kanuoliu.
Ethiopai iš Tembien kal

nų tebedaro netikėtus ita
lam užpuolimus ant fašistu 
susisiekimo keliu tarp Ado- 
wos, Makale ir Geraltos.

Didelis Angliakasių
Judėjimas už Farme

MAINIERIAI REIKALAUJA TEISĖS RINKT SAVO 
VIRŠININKUS DISTRIKTUOSE

Manchukuo Kareivių Būrys 
Pabėgo į Sovietų Sąjungą Kukluksų Sumoksiąs^

Suardyt Scottsboro
Jaunuolių Apgynimų

MASKVA. — Valdiško
mis sausio 29 d. žiniomis, 
109 Manchukuo kareivių 
būrys sukilo prieš japonų 
komanda, užmušė keturis 
japonus oficierius ir per
ėjo į Sovietų pusę ties 
Grodekovu. Jie atidavė 
Sovietams 115 savo šautu
vu ir du kulkasvaidžius.

Tai jau ne pirmas Man
chukuo kareivių perėji
mas per sieną ir atsidavi
mas į Sovietų globą. Pa
gal pirmesnius praneši
mus, daugelis nuo japonų 
pabėgančių kareiviu pra
šosi j Sovietų Raudonąją 
Armiją.

TERORIZUOJA PERŠAUTO POWELLIO MOTINĄ, 
KAD ATMESTŲ JO ADVOKATUS

BI R M INGHAM, Alaba-1 Advokatas Leibowitz sali
ma. — Antrininkas šerifas šio 29 d. pareiškė, kad jis 
Dewitt Truss sausio 29 d. netlki šerifų pasakoms, būk

WASH INGTON, sausio 
29.—Jungtinės M a i n i erių 
Unijos suvažiavimui įteikta 
eilė lokalų rezoliucijų, rei
kalaujančių į kurt Farmerių- 
Darbo Partiją. St. Nicho
las, Pa., 2764-tas lokalas sa
vo rezoliucijoj sako, kad jau 
kelių valstijų organizuoti | 
darbininkai stipriai pasisa-j 
kė už Darbo Partiją. Tas 
lokalas primena, kad šalyje 
auga fašizmo pavojus ir jį l« x v j. r i| “tiesioginiai auklėja” abidvi slmj Žmogžudį Locba į kapitalistų partijos, repub- 
likonai ir demokratai.

Panašios rezoliucijos yra 
suvažiavimui priduotos nuo 
'Bicknell, Ind., Blaine, Ohio, 
Barrackville, W. Va., ir ki
tų Mainierių Unijos lokalų.

Už Industrines Unijas
I

Tarp rezoliucijų skaitlin
giausios yra tos, kurios už
giriu industrinį unijizmą 
prieš atskiras amatines uni
jas, ir pritaria J. L. Lewi- 
sui, Jungt. Mainierių Uni
jos prezidentui, kad jis dar
buojasi už vieningas stam
bias industrines unijas.

Suvažiavime kol kas dau
giausia laiko užėmė delega
tų reikalavimai, kad unijos 
centras sugrąžintų savival
dybę mainierių distriktams; 
kad jie galėtų patys išsi
rinkti sau viršininkus ir at-

JOLIET, Ill. — Jaunas 
kalinys James Day sausio 
28 d. britvos geležėle papjo
vė Richardą Loebą, 30 me- 

i tų amžiaus, žmogžudį tur- 
i čių sūnų, buvusį Chicagos 
Universiteto studentą.

Jiedu susimušė kalėjimo 
I prausykloj, kada, kaip Day 
i sako, Loebas bandė atlikti 
su juo “sodomišką” lytišką 
susinešimą. Britvos geležė
lę tada turėjęs Loebas, bet 
Day jį par mušęs ant žemės 
ir atėmęs ją iš Loebo. Ta
da Day 56-šiais rėžimais su
pjaustė Loebą, kuris del to 
ir mirė, nežiūrint ant grei
tųjų padarytos jam opera
cijos.

Loeb 1924 m. gegužės 21

“Didžiausia Teismiška 
Vagystė” Amerikoje 
WASHINGTON.— Jung- 

tinių Valstijų žemdirbystės 
ministeris Wallace sausio 
28 d. pareiškė, kad šalies 
Augščiausias Teismas atli
ko, turbūt, didžiausią Ame
rikos istorijoj vagystę, ka
da šis teismas nusprendė 
sugrąžint $200,000,000 mo
kesčių savininkams malūnų, 
audyklų ir kitų kompanijų, i d. sykiu su kitu universite- 
Tie taksai 
pagal AAA žemdirbystės pagrobė Bobby 
tvarkymo įstatymą, 
Augščiausias Teismas pa- ■ išpirkimo 
naikino, apšaukdamas 
“priešingu” konstitucijai.

Ministeris Wallace sako, į 
kačT minimos kompanijos' 
savo mokesčius valdžiai jau!

stovus, kuriuos paskutiniais 
laikais skirdavo centras. 
Apskričių savivaldybei prie
šinosi tik vienas delegatas, 
kuris sakė, kad tai esą “rau- 7 v
donųjų sumanymas,” kurie, 
girdi, ir čia šiandien dar
buojasi, skleisdami “Dailv 
Workerj.”

Už Tinkamą Socialę 
Apdraudą

Didžiausio unijos lakola 
5509-to delegatas John F. 
Sloan iš Westville, Ill., savo 
kalboj reikalavo, kad šis 
mainierių suvažiavimas už- 
girtų Frazier-Lundeen įneš
tą kongresui bilių clelei dar
bininku ir bedarbiu tinka
mos socialės apdraudos. Jis 
nurodė, kad Rosevelto “vi
suomeniško u ž t i k r inimo” 
programa nežada jokios tik
ros naudos bedarbiams ir 
nusenusiems darbininkams. 
Sloan kreipė ^ęiųėsį j tai, 
kad jau daugelio valstijų; 
Darbo Federacijos parėmė 
šį apdraudos bilių.

Unijos sekretorius T. J. 
Kennedy pareiškė, kad uni
jos viršininkai savo raporte 
užgyrė Roosevelto “užtikri
nimą” tik kaipo pradžią, 
nors tas “užtikrinimas” nė
ra tinkamas ir reikėtų išlei
sti naujų įstatymų įvedimui 
geresnės socialės apdrau
dos.

Skelbimai Parodo Vai, 
gių Gausybę Sovietuose

MASKVA. — Sovietinis 
Maisto Trustas ded*1 ; “Pra
vda”, “Izviestijas” ir kitus 
laikraščius didelius skelbi
mus visokių valgiu, kurių 
galima gauti įvairiose tos 
įstaigos krautuvėse. Šie 
skelbimai liudija apie jau 
turimą Sovietuose didelę 
gausybę visokiu maisto pro
duktu. *

paskelbė išmislą, būk Jose- Ozie Powell norįs atsimest 
nuo dabartiniu savo advo-phine Powell norinti pava- Wu Leibowitz sako: J 1 1 2 * * 1 1 1 *•ryt dabartinius advokatus

jos sūnaus Ozie Powellio,
Scottsboro negro jaunuolio, genų dalis iššauta ir jis
kuriam šerifas Sandlin per
šovė galvą, bevežant aštuo
nis scottsboriečius iš Deca
tur į Birmingham kalėjimą.

i Tie advokatai yra S.S. Lei- 
I bowitz ir Watts, kurie gi
na Scottsboro jaunuolius 
vardu bendro apgynimo ko
miteto.

Šerifas Truss skleidžia 
gandus, būk peršautasis 
Ozie Powell pats kaltinąs 
advokatą Leibowitzą del sa
vo nelaimės. Bet jau žino
ma, kad tas jaunuolis dar 
pereitą penktadienį, bevež
ant jį į Birmighamą, griež
tai atmetė šerifo Blalocko 
įkalbinėjimus atsisakyt nuo 
dabartinių advokatų, o pri-

“Dabar jie įmetė jį (Pow- 
ellį) į kalėjimą, nors jo sme-

kenčia skausmus. Tuo tar
pu jie pasiima tą moteriškę 
(jo motiną) ir gąsdina ją, 
verčia, kad ji darytų tokius 
pareiškimus. Aš netikiu, 
kad ji padarė tą pareiški
mą,” kurį skelbia šerifas 
Truss.

buvo sumokėti j to studentu N. Leopoldu
Franksą, 

kurį už kurį reikalavo $10,000 
ir tuo tarpu jį 

j j. nužudė.
, Vaikžudžiai buvo kaltina
mi, kad jie taipgi naudojo

■ vaiką išgamiškiems savo ly- 
buvo atsiėmusios iš publi- i tlskl“s, Patenkinti ir 
kos, kuriai del tu mokesčiu I !v™ Ą.^nkino, daryda-
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buvo pabrangintos produk-j 
tų kainos.

Wallace privedė skaitli
nes, kaip gausiai Augščiau
sias Teismas dabar apdova- vo nuteisti visą amžių kalė-1 sukilėlius studentus prie Te-

Visą Aigiptą Apima Studentą ir Minių 
Sukilimai prieš Anglijos Viešpatavimą

DECATUR, Ala.—Sausio 
29 d. tapo paliuosuotas neg
ras berniukas Ernst Merri- 
wether, pasiuntinys tarp 
vienos vaistinės ir kalėjimo. 
Jis buvo suimtas ir kanki
namas, kad prisipažintų, 
būk jis atnešęs į kalėjimą ir 
pardavęs Ozie Powelliui pei
lį. Policija neturėjo nei ma
žiausio įrodymo, kp*^ Powell 
gavęs tą peilį iš Merriwe- 
therio. V

Šerifas Sandlin vis -tebė? 
šneka, būk “baltieji bijVb 
padarę sumoksią paliųo- 
suot” aštuonis Scottsboro 
negrus jaunuolius, beve^mt 
juos, iš Decatur į Birmipg- 
hamo kalėjimą.
■...................................................... - — „ .i

i Sovietų Mokslininkai Atgaivino Vabalus 
mus,” tarp kurių augščiau-i Y I f Tw I ♦ • n AAA MA <
sion vieton statė verstinoj VCZlUkUS UZSalUSlUS DCF 3,000 Meti! 
kareiviavimo įvedimą ir at- ' . M Cu*

Nazių Diktatūros Trejų siimt tokius, kokius paskirs O'i i* — teisėjas Callahan. Del to at-
nleiŲ OUkaktUVeS sisakymo Blalock taip užsi-

teisėjas Callahan. Del to at-

rūstino, kad kirto Powelliui 
į veidą, o šis .besigindamas 
peiliuku įpjovė Blšlockui į

BERLYNAS.— Sausio 30
d. sukako treji metai nuo . -- ,iv
Hitlerio diktatūros įvedimo kaklą.. Tuomet šerifas San- 
Vokietijoj. Sukaktuvėms dlin ir paleido revolverio 
minėt maršavo gatvėmis kulką Powelliui į galvą.
25,000 nazių smopininkų; “ ““
kalbėjo Hitleris ir kiti apie 
fašistų valdžios “laimėji-i

i mi “moksliškus bandymus” 
ir gėrėdamiesi jo kančio
mis.

Užtai Loeb ir Leopold bu-

Cairo. — Studentų ir ki
tų aigiptiečių maištai prieš 
Angliją, pagal sausio 29 d. 
pranešimus, eina ne tik 
šiauriniame Aigipte, bet 
skleidžiasi ir visam krašte.

Trečiadienį anglų polici
jai ir kareiviams užpuolus

nojo kompanijas šalies iž- ti.
do lėšomis. Taip antai, i ----------------
medvilnės (bovelnos) audv- homn
klos-verpyklos 1929 metais,1 ^0,eS MKHŲ UdlU* 
geraisiais laikais, turėjo 
$30,000,000 pelno išviso, o 
dabar Augščiausias Teis
mas joms vien mokesčiu at
gal sugrąžina $51,000,000. 
Panašiai ir mėsos apdirbi
mo ir kitos kompanijos da
bar gausią iš valdžios atgal 
daugiau mokesčiu, noo-u jos 
1929 metais turėjo pelno iš 
viso.

kratai prieš Rooseveltą

Japonai Siekia Padaryt
Chiniją Savo Kolonija

P E I P ING. — Kultūrinė 
Chiniios Išvadavimo Sąjun-

MACON, Georgia.— Sau
sio 29 d. suvažiavo 3,500 
pietinių demokratų politi
kierių, kurie vadinasi “žo
lių šaknimis”, tai yra, “tik
riausiais” demokratais. Jie 
rėkavo, kad prezidentas 
Rooseveltas su savo refor
momis prirengiąs kelią “ko
munizmui/ ir pasmerkė N- 
RA ir AAA.

Savo kandidatu į prezi
dentus šiemetiniams rinki- 

“žolėšakniai” pa-ga išleido pareiškimą, kad mams tie 
patenkinti dabartinius Ja- siskyrė fašistinį Georgijos 
ponijos reikalavimus tai valstijos gubernatorių E. 
reikštų Chiniiai visiškai ne- Talmage.
tekti nepriklausomybės ir suvažiavimą jie neįsileido 
tapt Japonijos kolonija.

Į šį demokratų

nei vieno negro.

šmirkščia tą skystimą ant 
demonstrantų. Taip juos 
nudažius, galima būsią per 
kelias dienas pažinti, katrie 
jau ir pirmiau dalyvavę iš
stojimuose prieš Angliją.

Damanhour’e sukilėliai iš
ardė gelžkelio bėgius ir ak
menimis daužė traukinį, ku
riuo valdžia vežė kūną vie
no Mansuroj užmušto aigip- 
tiečio mokinio.

Pereitą savaitę anglų po
licija nušovė bent tris stu
dentus.

Visos augštosios mokyk-

| ologijos Kolegijos, tapo su
žeista apie 100 studentų. 
Kova siautė dvi valandas; 
studentai gynėsi plytomis ir 
akmenimis ir sužeidė 20 po
licininkų. D e m o nstrantai 
užpuolė ir išdaužė policijos 
viršininko butą.

Policija įsitaisė neišplauja- los Aigipte uždarytos pagal 
mo rašalo pumpas, kuriomis anglų vyriausybės įsakymą.

Gumos Darbininkų 
“Sėdėjimo” Streikas

AKRON, Ohio.—Nuo pe
reito antradienio sėdi prie 
mašinų ir atsisako dirbt 1,- 
200 automobilių ratų gumų 
darbininkų. Tuo būdu jie 
streikuoja prieš Firestone 
kompanijos pasimojimus 
panaikint darbininkų uniją 
ir jos vieton įbrukt kompa- 

I nišką unijėlę.

Pašalpų Darbam Iš- 
leisią $2,000,000,000
WASHINGTON. — Jung- 

tinių Valstijų pinigyno mi
nisteris Morgenthau sako, 
kad valdžia per dvyliką mė
nesių nuo š.m. liepos 1 d. ke
tina išleist $2,000,000,000 
viešiems PWA pašalpiniams 
darbams.

Tai yra labai mažai, im- vių išvijo būrį mandžūrų- 
ant domėn kokius 14 milio-1 japonų kariškių iš Orahodo- 
nų bedarbių. | gos.

griebimą teisės Vokietijai 
įsisteigt galingą karo laivy
ną, c

Kaip naziai per trejus 
metus nupuldė šalies finan
sus ir ūkų rodo didelė stoka 
net paprastų maisto pro
duktų ir naujos valstybinės 
skolos—20 bilionų markių.

Tai buvo treji metai kru
vino teroro prieš darbinin
kų klasę, kitataučius ir pa
žangius inteligentus, o kar
tu ir tamsioji naktis vokie
čių mokslui ir kultūrai.

Japonai-Mandžurai Vėl Isi- 
briovė j Liaudies Mongoliją

ULAN BATOR, sausio 29. 
—Trys dienos atgal šeši ja- 
ponai-mandžūrai k a r eiviai 
perėjo iš Manchukuo per 
sieną į Liaudišką Išlaukinę 
Mongoliją ir pusantros va
landos šaudė į Mongolijos 
pasienio sargybinius, iki 
mongolai įsiveržėlius lau
kan išvijo.

Pirmiaus Manchukuo-ja
ponų kareiviai nuiminėjo 
rubežiaus iškabas.

Pereitą sekmadienį 100 Iš
laukinės Mongolijos kara

MASKVA.—Sovietų Mok- šalus.
siu Akademija sausio 29 d.
paskelbė, kad jos moksliniu- tų kietai įšalusios žemės tai 
kai atgaivino vabalus ir ma- sovietiniai mokslininkai ir 
žiukus vėžius, kurie buvo iškasė sustingusius vėžiukus 
užšalę per paskutinius 3,000 ir įvairius vabalus, ir po ipa- 
metų. žiausiai 3,000 metų juos ^is

Tie gyviai buvo iškasti iš numirusių prikėlė.
15-20 pėdų gilumo šalčiau
siam e Sibiro ruože. Per gyviai išnaujo normaliai gy- 
trumputę vasarą ten žemė‘vena, poruojasi ir vaikus 
atšyla ir atsileidžia tiktai veda. Kokiu būdu jie tapo 
kokias šešias pėdas, o giliau atgaivinti, bus toliau pa- 
pasilieka visada kietai su- skelbta.

Iš tokios tūkstančiais me-

n
Juos atgaivinus, dabar ,tįe

Hitlerio Įstatai prieš $2,249,178,375 Buvu- 
Žydus Vengrijoje r šių Kareivių Bonams

WASHINGTON.— Prifflį 
dentas Rooseveltas kreipusi 
į kongresą, kad paskirtų 
$2,249,178,375 buvusių ka
reivių bonams a^nkett 
Bet juk kongresas jau nu
balsavo išleist valstybės pa
skolos “bondsus,” kurie bus 
išdalinti karo vetęranamš 
vietoj jų bonų. Tuos bond
sus ex-kareiviai galėsią is- 
sikeist pinigais bile pašte 
apie š. m. liepos mėnesį*

Arauca, Colombia.— Au
dra apvertė 26 policininkų

BUDAPEST.— Vengrijos 
teisdarystės ministeris už
draudė vienam vokiečiui gy
ventojui susituokt su žydai
te. Taigi Vengrijoj prade
da pritaikyt Hitlerio įsta
tymus, išleistus prieš žydus 
Vokietijoj.

Brooklyn, N. Y.— Badu 
mirė dvi bedarbės senės se
serys dvynukės, May Ready 
ir Katrė Morehousiene, 82 
Morgan St. Jos buvo 65 m. valtį ant Meta upės. Vis'
amžiaus. ijie prigėrė.
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tines organizacijas, kaip Socialistų Par
tija ir Amerikos Darbo Federacija.

Pasitaiko, kad, nepaisant didžiausio at
sargumo, judošių įlenda ir į Komunistų 
Partiją. Mūsų partija tokius sutvėri
mus be pasigailėjimo išgrūda laukan ir 
jų vardus paskelbia viešai. Dar ir jų 
paveikslus įdeda, idant darbininkai juos 
pažintų ir jų saugotųsi, kaip baisios li
gos. v af

Mes sakome: nekaltos Kom. Partija, 
Soc. Partija ir Amerikos Darbo Federa
cijos unijos. Prieš judošius-šnipus rei
kia visiems griežtai kovoti visur.

Mūsų Draugai Graikijoje

Naujas Socializmo Laimėjimas
----------------- n—............

Sb. Bostono “Darbininkas” ir 
I “The Catholic Worker”
Katalikų leidžiamas angliškas laikraš

tis “The Catholic Worker” už sausio mė
nesį (1936) sako: “Katalikai neturi jokio 
bendro fronto su William R. Hearst. At
viras laiškas atmeta Hearsto pasiūlymus 
katalikams.” Toliau sakoma:

Skirtumas yra tame, kad Markso pasekė
jai yra pakankamai sąžiniški laikytis to 
mokslo, kurį jie laiko teisingu. Jūs gi, kaip 
ir visi fašistai, esate grynas pragmatistas. 
Naudingumas jums pavaduoja moralybę. li
ne taip, kaip tūli pragmatistai, kurie pri
pažįsta naudingumą del bendro gero: jūs 
pripažįstate tik tokį naudingumą, koks yra 
naudingas jums (Hearstui).

Jei loska, ponas Hearstai, katalikai pa
kankamai sunkiai turi darbuotis, kad kiti 
juos suprastų. Neapsunkink jų daugiau. 
Pasilik savo pusėj tvoros; varyk pats vie
nas savo purviną darbą; daryk viską, kad 
uždegus pasaulį gaisru; šūkauk ir staugk 
apie ‘mano šalis, teisinga ar neteisinga’; 
palaikyk išnaudojimą darbininkų; palaikyk 
viską, kas tik yra blogo šiandien pasaulyje, 
kaip kad tu ir darai; bet, susimildamas, ne
bandyk įtikinti pasauli, kad katalikai turi 
ką nors bendro su tavo bjauriomis avantiū
romis.

Visi nuoširdūs ir švarios sąžinės žmo
nės išreiškia didžiausią pagarbą Graiki
jos revoliuciniams darbininkams. Jų ko
va labai sunki. Komunistų Partija bai
siausiai persekiojama. Daugelis komu
nistų buvo sušaudyta. Stačiai stebėtis 
reikia, kad tokiose sąlygose gali išsilai
kyti ir veikti Graikijos Komunistų Par
tija. O ji išsilaiko ir veikia!

Štai ir šiomis dienomis įvykusiuose par
lamento rinkimuose, kurie buvo pravesti 
po karaliaus ir fašistų diktatūra, Komu
nistų Partija statė kandidatus (veikiau
sia kitu vardu) ir išrinko net šešiolika 
draugų į parlamentą. Ką valdžia su jais 
padarys, tai kitas klausimas. Bet. svar
bu, kad mūsų draugai graikai didvyriš
kai veikia.

Nieko nesigirdėt apie veikimą Graiki
jos Socialistų Partijos, Ji veikiausia vi
sai nedalyvavo rinkimuose, o jeigu daly
vavo, tai nepravarė nė vieno atstovo.

Nori Pabėgti nuo Atsakomybės už 
Šmeižtą

Labai neteisingai, labai nešvariai Chi- 
cagos “Naujienų” redaktorius apšmeižė 
Komunistų Partijos Lietuvių Centro 
Biurą. Sausio 20 d. “Naujienose” Gri
gaitis rašė sekamai (cituojame jį žodis 
žodin):

Nuo pirmų dienų susitvė- 
rimo Sovietų Sąjungos ir 
iki šių dienų visos politinės 
teisės priklausė darbinin
kams ir darbo valstiečiams. 
Tik jie tyrėjo teisę rinkt ir 
būti išrinktiems į sovietą, ir 
būt kitų masinių organiza
cijų nariu, kur taip pat 
rinkimo teisės, kaip ir įsto
jimo teisės, priklausė vien 
tik darbininkams ir darbo 
valstiečiams.

Tik jiems vieniems gali
ma buvo mokytis ir eit 
mokslus. Mokslas aprūpin
davo darbo žmonių vaikus. 
Jei kur ir prasiskverbdavo

buotojai.
Ant šito pamato jau bu

vo išleisti keli Sovietų val
džios įstatymai, suteikian
tieji buvusiems Sovietų 
priešams (kurie dabar sto
jo ant Sovietų platformos 
ir kovoja už- socializmą) po
litines teises. Tik ant šito 
pamato galima buvo praplė
sti Sovietų demokratiją.

Ir tik ant šito pamato 
Sov. vyriausybė 29-XII-35 m. 
priėmė naują nutarimą, ku
riuo suteikiama buvusių So
vietų priešų—tėvų vaikams 
teisę įstot į aukštesnes mo
kyklas ir technikumus. Da

bar jie, kaip perauklėti, ta
pę sovietiniais žmonėmis, 
turi lygias teises įstot į auk
štąsias mokslo įstaigas.

Kuomet visam kapitalisti
niam pasaulyj varžoma ir 
siaurinama žmogaus politi
nės teisės, Sovietų Sąjun
goj, dėka socializmo laimėji
mui, vis labiau plečiama So
vietų demokratija.

Tai naujas socializmo lai- 
jmėjimas. Tai naujas žings- 
jnis prie beklasinės, šviesios 
ir laimingos visuomenės.

Tik dėka bolševistinės 
kovos su darbo žmonių prie
šais buvo pasiekta tokie 
vaisiai.

Juraitis.
7-1-36 m.

sypsenos

buožiškas elementas, tai iš-
šifravus jį vydavo lauk, nes 
kitaip ir negalėjo būt. Jis
ir ten varydavo žalingą 
darba. Kenkdavo. Prieš 
buožes ir buržuaziją buvo 
nukreiptos visos jėgos, kaip 
prieš kontr-revoliucinį gai
valu, v

Tik kovoj su jais galima 
buvo išlaikyt Spalio užka
riavimus, tik kovoj su buo
žėmis Sovietų Sąjungoj 
triumfuoja socializmo lai
mėjimas, kuris veda prie 
klasių išnykimo, prie nau
jos socialistinės beklasinės 
s a n tvarkos-socializmo. So
cializmas laimėjo. Buržua-

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Didelės šermenys
Keliaujantis agentas ap

sinakvojo viename mažo 
miestelio viešbuty. Ant ry
tojaus viešbučio savininkas 
teiravosi svečio apie tai, 
kaip jis miegojęs.

“Visai negalėjau užmig
ti,” tarė agentas.

“Kas tam per priežas
tis?”

“Radau negyvą blakę po 
pagalviu.”

“Tai kas čia tokio bai-

Apie Stilsono Kauciją
Klausimas:

Gerb. “L.” Red.—Kiek 
mums yra žinoma, tai už 
Juozą Stilsoną buvo uždėta 
apie .$10,000 kaucija. Kas 
dabar su ta kaucija atsiti
ko, kada Stilsonas tapo su
areštuotas: ar ji žūva, ar 
ją galės atgauti darbininkų 
judėjimas? V. S.

Atsakymas:

| ma šėrininkų stoja už vieny
bę. Na, o direktorių daugu
ma susideda iš tų, kurie 
griežtai nusistatę prieš 
LDD (opozicijos) vienybę 

j su ALDLD. Todėl jie grie
biasi visokių būdų, kad prie 
tos vienybės neprileidus. 
Jie matomai įsivaizdina, kad 

'juo toliau suvažiavimas bus 
i atidėtas, tuo geriau jie susi- 
mobilizuos suvažiavimo už
kariavimui. Ar tas jiems pa
vyks, tai reikia labai abejo- 

; ti.

saus?”
“Ta blakė turėjo neišpa

sakytai dideles šermenis,” 
skundėsi agentas.

Liksi Tu Tik Vienas.
Airis apsinakvojo tuščia

me name, kuriame būk vai- 
dindavosi. Apie vidurnaktį 
jis išgirdo balsą:

“Esava tik mudu šiame 
tuščiame name.”

Pašokęs, airis sušuko:
“Kaip greit aš susirasiu 

savo kitą čeveryką, liksi tu 
čia tik vienas!”

Surinko J. Šilingas.

Pasakyta Hearstui sūriai ir riebiai. Jo 
visi darbai pavadinti purvinais ir bjau
riais.

Na, bet kaip elgiasi So. Bostono lietu
vių kunigti leidžiamas “Darbininkas?” 

'’Kaip tik priešingai. “Darbininko”'redak
toriai pagatavi- Hearstui šventojo vardą 
duoti. Hearsto purvini laikraščiai tar
nauja jiems ne tik žinių, bet ir įkvėpimo 
šaltiniu. Žinote, kaip visus tuos bjaurius 
ir purvinus straipsnius apie Sovietų Są
jungą So. Bostono “Darbininkas” persi
spausdino iš Hearsto laikraščių. Kiek
viena Hearsto paleista šlykštybė prieš 
komunistus yra pazalatinama ir pakarto
jama “Darbininke.”

Ką dabar pasakys “Darbininko” redak
toriai? Ar jie atsisveikins su Hearstu, 
kurį šitaip aštriai pasmerkė angliškas 
“The Catholic Worker?” žiūrėsime, ar 
jie turės užtenkamai drąsos ir sąžinės.

Tolaus Sutvėrimus Socialistai Tari 
Vyt Laukan

Amerikos Laikraštininkų Gildijos ofi- 
cialis organas “The Guild Reporter” (va- 

. sario 1, 1936), plačiai rašo apie pralai
mėjimą streiko Gildijos narių, kurie dir
ba prie Newarko “Ledger.” Naujas lai
kraščio savininkas pasiuntė savo gaiva
lus į Gildijos kuopą, ją sukaneveikė ir 
streiką sulaužė. Ir štai ką sako “The 
Guild Reporter”:

Jojo gudriai pravestoje kampanijoje pasi
imti Gildijos kuopą, Newhouso (savininko) 
vyriausiu agentu buvo Philip Hochstein, vy
riausias jojo trijų laikraščių redaktorius. 
Hochstein per eilę metų buvo nariu Socia
listų Partijos ir didžiuojasi, kad jis rašyda
vo darbininkiškas žinias senajam ‘Socialist 
Call.’ Tikimasi, kad jis tebėra Socialistų 
Partijos narys. Hochstein pilniausiai pa
naudojo savo pažinimą darbininkiškos or
ganizacijos kovai prieš Gildiją iš vidaus.
Jeigu tiesa,’kad Hochstein tebėra So

cialistų Partijos nariu, tai jisai turėtų 
būfi išgrūstas laukan be jokių ceremoni
jų. Tokiems streiklaužiams neturėtų bū
ti vietos jokioj darbininkiškoj organiza
cijoj bei partijoj.

Aną dieną “Laisvėje” buvo pranešta, 
kad Amerikos Darbo Federacijos eilėse 
Hartford, Conn., tapo sugauti du darbda
vių Šnipai ir provokatoriai. Jie tuojaus 
tapo išgrūsti laukan iš unijų.

* • Šiuos faktus paduodame, idant darbi
ninkai žinotų, kad valdžios ir darbdavių 
agentai skverbiasi net į tokias reformis-

Norėdami prisivilioti “sklokininkus,” ko
munistai apsimetė, kad ir jie darbuojasi, 
kad būtu paliuo,suolas Butkus-Stjlsonaš, ku
ri prieš pat Kalėdas suėmė federalės val
džios agentai. Bet bimbinis ‘‘centro biu
ras” ėmė reikalauti, kad tam tikslui suren
kamos aukos būtu pavestos ‘‘tarptautinio 
gynimo” (International Defense, komunistu 
valdoma organizacija) kontrolėm

Toliau “centro biuras” ėmė reikalauti, 
kad i Butkaus gelbėjimo komitetą būtų pri
imti komunistų partijos atstovai...

“Laisvėje” parodėme, kad šitie “reika
lavimai” yra paties Grigaičio išgalvoti, 
kad Centro Biuras tokiu reikalavimu nie- 
kados niekam nestatė. Reikalavome, 
kad Grigaitis arba įrodytų savo primeti
mą Centro Biurui, arba pasiliks visuome
nės akyse melagiu.

Ką į tai atsako Grigaitis? Ar jis fak
tais įrodo, kur ir kada Centro Biuras rei
kalavo, kad renkamos aukos būtų paves
tos Tarptautiniam Darbininkų Apsigyni
mui? Ne, nurodo. “Naujienose” sausio 
27 d. jis duoda mums atsakymą. Jis ne
paremia faktais savo melo prieš Centro 
Biurą. Neturi faktų. Nepacituoja nė 
vieno žodžio nė iš vieno Centro Biuro pa
reiškimo Stilsono reikalų, kur būtų sta
toma Stilsono komitetui tokie reikalavi
mai.

Tai ką jis daro? Jis griebiasi kreivos 
demagogijos ir bando pabėgti nuo atsa
komybės. Jis suranda, kad “Laisvės” 
vietinėse žiniose sausio 6 d., aprašant ma
sinį mitingą, buvę pasakyta:

Draugai Bimba ir Prūseika nurodė, kaip 
apsigynimo dalykai turėtų būti sujungti su 
masinėmis organizacijomis, kaip Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas, nes tik jos'ga
li tinkamai tuo reikalu rūpintis.

Ir šaukia Grigaitis, kad jis jau priki
bo prie Centro Biuro. Kur to žmogaus 
protas ir sąžinė? Centro Biuras išleido 
pareiškimą. Tą pareiškimą Grigaitis kri- 
tikavo-smerkė ir sakė (kaip parodo virš 
paduota citata), kad Centro Biuras rei
kalauja aukas pavesti T.D.A. kontrolėm 
Gi dabar, vietoj pacituoti tą Centro Biu
ro pareiškimą, jisai surado, būk masi
niam susirinkime Prūseika ir Bimba ką 
ten pasiūlę ir jau kaltina Centro Biurą. 
Ar bereikia nesąžiniškesnės demagogi
jos? Ar bereikia geresnio įrodymo, kaip 
neteisingai Grigaitis apšmeižė Centro 
Biurą?

Antra, net korespondencijoj apie Prū- 
seikos ir Bimbos išsireiškimus Brookly- 

no masiniam susirinkime ar yra kas nors

zija, kaip mieste, taip ir 
kaime sumušta. Dalis, kol 
kas dar nedidelė, jų socia
listinės statybos procese 
persiauklėja, tampa visos 
socialistinės tėvynės sąži
ningais piliečiais, socialisti
nės statybos dalyviais.

Tas tik galima buvo pa
siekt per aštrią kovą, kurio
je jie buvo sumušti ir pa
galiau pritraukti prie socia
lizmo statymo ir perauklėti.

Ir dabar, kuomet socializ
mo statyba Sovietų Sąjun
goj laimėjo, kuomet priešas 
liko sutriuškintas, kuomet 
kovoj už socializmą buvusie
ji Sovietų priešai (kai ku
rie) persjauklėjo, tai galima 
buvo pakeist kas link jų at
sinešim ą, pažiūras. Dabar 
tokius žmones galima pri
imt į bendrą darbo šeimą.

Ir Sovietų valdžia to siek
dama (beklasinės visuome
nės) duoda buvusiems darbo 
žmonių priešams tapt sąži
ningais darbuotojo1’~

Juk prie socializmo bus 
visi žmonės—sąžiningi dar-

Panašių klausimų jau ke- j 
liūs yra gavus “Laisvės” Re
dakcija. Mes pasiteiravome 
pas lietuvių darbininkų ma-1 
sines organizacijas, ar ką 
nors jos daro šiuo reikalu. 
Amerikos Lietuviu Darbi-, 
ninku Literatūros Draugi-' 
jos sekretorius drg. Šoloms-1 
kas atsakė,.kad “belos” at
gavimu yra rūpinamasi.' A
LDLD yra stambiausia lie
tuvių darbininkų organiza
cija. Be to, su ja, tikima, 
greitai apsijungs LDD. Tuo 
būdu ALDLD yra vienatinė 
organizacija, kuri šiame at
sitikime gali atstovėti visą 
ta darbininkų judėjimą, ku- 

i ris anais metais užstatė už 
l Stilsoną $10,000 kaucijos.

Ar pavyks valdžią priver
sti kauciją sugrąžinti, tai 
dabar dar nieko negalima 
pasakyti. Kaip viskas pasi- 

j baigs, mūsų skaitytojai bus 
| tinkamai informuoti.

Šiuo tarpu, tačiaus, mes 
visi pirmiausia turime rū
pintis Stilsono išlaisvinimu. 
Kaip tik jo greitesniam iš-

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ
SVEIKATA

SLOGA ANT VIDURIŲ
Drauge daktare, turiu jums 

didelio pasitikėjimo, tai ir vėl 
kreipiuos į jus. Jau bus virš 
2 metų, kaip jūsų patarimus 
pildau. Pirmiau sverdavau 
205 svarus, buvau išbalusi, 
silpna ir nie jokios ambicijos 
neturėjau, bet kada, su jūsų 
patarimais, permainiau valgį, 
tai pasidariau kita moteris.

Esu 42 metų ir dabar sve
riu 175 svarus. Valgau viską, 
kas nesugadinta. Pusryčiams 
porą kietai virtų kiaušinių, 
ypatingai trynius. Džiovintų 
slyvų be cukraus, citraus sun
kos, apelsino sunkos arba po
midorų sunkos. Pietums žalių 
daržovių visokių, su pienu. 
Vakarienei valgau viską, kas

maistas visuomet labai daug 
reiškia! Gyvenkite taip ir to
liau.

Sakote, Jums kai kada už
eina lyg ir kokia vidurių slo
ga, influenza ar kas. Nebūti
nai influenza, nors influenza 
neretai ir pasireiškia žarnų 
įdegimu. Bet tada pakyla tem
peratūra, esti karščio. Sergi, 
lyg ir šiltinėmis. Jums, ma
nau, taip rimtai neesti.

Jums veikiausia taip sau už
eina kokis vidurių susijaudi
nimas, gal kartais nuo kokio 
nepatinkamo valgio. Esti ir 
gerų valgių, kurie kartais ken
kia tūliems ypatingai jaut
riems asmenims. Paimti tada 
ricinos aliejaus esti ir visai ne
blogas daiktas; vienu kartu iš-

Drg. M. N. Tuchačevskis, 
Sovietų Sąjungos apsigy
nimo komisaro pagelbi- 
ninkas. Jis raportavo Cen 
traliniam Kon>itetui, kad 
1936 metais bus išleista 
14,000,000,00Q rublių So-

laisvinimui mūsų judėjimas 
reikalauja, kad būtų įkurtas 
platus bendro fronto komi
tetas. Kol kas Strazdas ir 
Jankauskas su ta mūsų pro
pozicija nesiskaito. Tas pa
rodo, kiek jiems terūpi pat-1 
sai Stilsono išlaisvinimas.

Nori Daugiau Informacijų 
Apie Vienybę

valo kokias erzinamas nuosė
das, ir tada pasidaro vidu
riuose tvarkiau. Paskui kele
tą dienu vartokite tiktai obuo
lius, ypač jei Jūs viduriuojate. 
Sutarkuokite gražiai obuolius 
ir valgykite tą obuolių tyrę. 
Per dieną galite ir 10 svarų 
obuolių taip suvartoti, arba ir 

! da daugiau, šiaip nieko tada 
nevartokite, jokių vaistų ir 
net vandens negerkite. Ta 

(obuolių tyrė suteiks Jums ir 
drėgmės ir kiek stiprumo. 
Kai, už dienos-kitos, viduriavi
mas sumažėjo, ir jau beveik 
nebeskauda, tai pamažėl pra
dėkite ir šiaip ko valgyti. 
Grįžkite prie savo paprastos 
dijetos; gamtinių, nesugadintų 
valgių.

Kai skauda, gerai dėti ir 
karšti kompresai ar taip kokie 
karšti daiktai prie pilvo.

Liuosuojamų vaistų šiaip ve- 
ly niekad nevartokite: tokie 

kad taip gražiai pasitai-, vaistai da labiau išdrožia, su
silpnina vidurius. Vidurių plė-

pagaminta: mėsos, žuvų, sriu
bos, vieną keptą su lupyno
mis bulvę, čielo grūdo duonos, 
truputį sviesto ir pieno. Ir 
nupuoliau 30 svarų. Niekad 
taip gerai nesijaučiau. Pasi
dariau smagi, drūta. Veidas 
raudonas, ir taip pilna ambi-

| ei jos.
Bet dar ve man neviskas, 

kaip reikėtų. Per pastaruo
sius 5 metus jau tretį kartą 
pagaunu kokį tai šaltį į vi-' 
durius, gal žarnų influenza. 
Ir tada man per kelias dienas 
vidurius gelia ir strėnas labai 

sumeti- skauda, kad beveik turiu gu- 
. Viduriai tada silpni, vi-

Klausimas:
Draugai, paaiškinkite per 

“Laisvę,” kokiais i 
mais “Naujosios Gadynės" lėti, 
bendrovės direktoriai atidė- duriuoja, dažnai varo laukan, 
jo šėrininkų suvažiavimą, apetitas pagenda. Ar gerai ta- 
ktirį jie patys buvo sušau- da paimti ricinos viduriams iš- 
kę vienybės klausimo išrisi-(valyti? 
mui ?

Senas Skaitytojas.
ATSAKYMAS

Labai gražiai Jums ačiū,
Atsakymas: Drauge, kad pranešėt apie sa-

Tie butkiniai direktoriai sėt, pasidarėt gyvesnė, jaunes-
vietų krašto apsigynimui. | pamatė, kad didelė daugu- nė, lengvesnė. Taip, Drauge,

pasakyta apie .aukų pavedimą Tarptau
tiniam Darb. Apsigynimui? Nėra nė žo
džio. Taigi, ir vėl Grigaitis įklimpo į 
naują melą, bandydamas pabėgti nuo se
no.

Tas aiškiai parodo, kad čia mes turi-" 
me reikalą su žmogum, kuriam visi

. įrankiai yra pateisinami prieš mūsų ju
dėjimą. Kuomet visur auga tarpe socia
listų ir komunistų dvasia draugiškumo, 
tai Grigaitis, kaip pasamdytas, griebiasi 
pačių kraštutiniausių priemonių to drau
giškumo suardymui. Kam iš to nauda? 
Tik jau ne darbininkams.

vėms sutvirtėti daug padeda 
maisto vitaminai, ypač vitami-
nas B. Jo yra kiaušinio try
niuose, kepenyse, liesoj kiau
lienoj, o ypač grūduose, čielo 
grūdo duonoj, mielėse. Kram
tykite kviečio grūdų po žiups
nelį kada-nekada. Džiovintų 
mielių imkite po 5—10 table- 

' čių prieš valgį.
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Komunistų Internacionalo Vado Atsaky 
*» mas Hitlerio Agentui Ponui Ribbentropui

Džordano Bruno nužudymo is
toriją, žvėriškų “šakių” istori
ją, kuriomis pakeldavo nelai
mingus žmones Jono Žiauriojo 
laikais. Ir tada buvo budeliu su

rinkas. Jis visai rimtai 
fašistinį siutimą kaip * 
cijos pavyzdį” visoms 
tautoms.

(Dr/7. G. Dimitroro interviu 
spaudos atstovams).

Fašistų laikraštyj “Felkišer 
Beobachter” (1935-XII-18) Hit
lerio “ypatingasis įgaliotinis” 
užsienio politikos klausimais 

gfon-Ribbentropas patalpino laiš
ką anglų politikui lordui Ade
nui of Hartvud atsakydamas į 
anglų juristų reikalavimą, ku
lis buvo per jį adresuotas as
meniškai
vokiečių advokatą Hansą L i te
na. *

lykai. Fašizmas—esmėje tai 
sauvalė. Tai stambiojo kapitalo 
samdinių ginkluotos gaujos sau
valė, kurie pavergia didžiulę 
liaudies daugumą ne tik apla
mai išnaudotojų mažumos nau
dai, bet kaip tik labiausiai gro
buoniškų išnaudotojų naudai.

to d

pojo galvas, ir tada buvo savų 
Ribbentropų, kurie garbino šią 
“savotišką teisės sistemą.” Bet 
gi žinoma, kad liaudis su dulkė
mis sumaišė šią sistemą, .ji be 
gailesčio išvijo tuos, kas buvo 
šios sistemos nešėjais. Ir prirei
kė buržuazinės visuomenės dva
sinio išsigimimo ir visų puvan-jK.. * 4 J/ ~ z-. i l 1 . O IliU lAOl).' II U II > loll IJUVclIl-as gi per teises sistema, be ,

. 4 ,, i • >• < cio kapitalizmo puvėsiu, kad vėldar atatinkami vokiečiu tau- . : . . . ..

Hitleriui, paliuosuoti
tos “dvasiai” ir “natūraliems 
jausmams,” kuri devynioms de
šimtosioms tos tautos atėmė pa
prasčiausias politines teises?

Tame laiške Ribbentropas iš-1 Kas gi čia per teisės sistema,
kelia eilę tezių: pirma, kad da-|kuri kalėjimuose ir koncentra- 

♦bartinis vokiečių režimas yra cijos
savotiška teisinė sistema, kuri čių tautos žiedą? Kas gi tai per 
atatinka vokiečių tautos “dva-į teisės sistema, kurioj, pačio 
šiai” ir jos
mams” ; antra, kad vokiečių fa-į darę nieku 
šistų atėjimas prie

* 1933 m. sausio 30 d. yra “revo
liucija”; trečia, kad istorinė vo
kiečių fašizmo misija yra išgel- Ribbentropas paremia reikalin- 
bėti civilizaciją, ir pagaliau,1 gumą pakeisti Vokietijoj seną 

eketvirta, kad jis, Ribbentropas, teisinę santvarką tuo, kad, jo 
padėjo paliuosuoti Dimitrovą, 
del ko jis dabar labai gailisi.

Ribbentropas pareiškia pasi
gailėjimo, kad vokieč’.ų vyriau
sybė parodė “geraširdystę” sa
vo laiku paliuosavus Dimitrovą.

Pasiremdamas draugo Dimit- 
rovo pranešimu Komunistų In
ternacionalo VII kongrese, kurį 
ponas Ribbentropas šlykščiai 
iškreipia, jis rašo: “ši uoliai 
išdirbta programa yra Dimitro- 
vo paliuosavimo rezultatas, t. y. 
liberalinės britų pasaulėžiūros ir 
vokiečių geraširdystės ir miela-

■ širdystės rezultatas.”
žemiau mes talpinam draugo 

Dimitrovo atsakymą į spaudos 
atstovų klausimus, kurie šiuo 
reikalu pas jį kreipėsi.

lageriuose vokie-

“dva-Į teisės sistema, kurioj, ] 
natūraliems jaus-j Ribbentropo žodžiais, laiko už- 

nekaltus žmonos, 
valdžios j kaip Liteną, tik todėl, kad pas 

juos kitas, negu pas p. Ribben- 
tropą, “dvasinis nusistatymas”?

t Klausimas. Kokia jūsų nuo
monė apie hitlerinio diplomato 
Ribbentropo laišką anglų lor
dai Allenui, laišką, kuris buvo 
paskelbtas oficialiam Vokietijos. 
vyriausybės organe “Felkišer I 
Beobachtf r” gruodžio 18 d. at-' 
sakant į anglų juristų asmenis-1 
kai Hitleriui adresuotą reikalą-! 

evimą paliuosuoti vokiečių advo-!
katą. Liteną?

Dimitrovas. P. Ribbentropas ! 
neišstoja savo asmens vardu. 
Asmeniškos Ribbentropo nuo
monės turi mažai vertės. Rib
bentropo laiškas—tai oficialus 
Vokietijos vyriausybės pareiški
mas, kuri bando pateisinti ne
paprastas piktadarystes, kurios 
pakėlė protestų bangą visam 
civilizuotam pasaulyj. Ribben
tropo lūpomis kalba nepažabo
tas Vokietijos fašizmas, kuris 
jieško Anglijos visuomenės nuo
monės paramos kaip politinių 
fašizmo priešų sunaikinimui, 
taip ir savo avantiuristiniems 
karo planams, šis laiškas ne at
sitiktinai pasirodo tuo momentu, 

•kada visam pasaulyj dori žmo
nės pasipiktinę niekšingu vokie
čių komunisto Klauso nužudy
mu ir kada bado katastrofos 
akyvaizdoj, kurion fašizmas 
įstūmė Vokietijos darbo mases, 
Vokietijos fašistai nepaprastai 
sustiprino terorą visoje šalyje. 
Viešai išstodamas ginti bude

lius, veikiančius su kirviu, jų 
bendrininkas lakiruotose diplo
mato pirštinėse savo laišku es
mėje meta pirštinę viso pasau
lio visuomeninei nuomonei.

Klausimas. Ką jūs manote del 
Ribbentropo tvirtinimo, kad 
dabartinis Vokietijos režimas 
yra savotiška teisinė sistema, 

^kuri atatinka “vokiečių tautos 
natūraliems jausmams” ir jos 
/‘dvasiai?”

Dimitrovas, šis Ribbentropo 
tvirtinimas yra pats sunkiausias 
didžiosios vokiečių tautos įžeidi
mas. Kiek cinizmo reikia turėti 
ir su kokia “niešiška” neapy
kanta reikia žiūrėti į žmones, 
kuriems tiesioginiai adresuotas 
Ribbentropo laiškas, kad pasi
rodyti su tokios rūšies tvirti
nimais. Fašizmas ir teisės siste-, 
ma—du, visai nesuderinami da-'

žodžiais, “ir Adolfą Hitlerį gali
ma būtų bausti tais pačiais pa
ragrafais” baudžiamojo kodek
so, kaip ir kitus mirtinguosius. 
Tačiau tokia sistema, kurioj 
kiekvienas fašistinis žmogžudis 
už savo piktadarystes negali
būti teisiamas nė jokio teismo 

s nė jokiais paragrafais,—tai ir 
j yra sauvalės sistema. Tai—val- 
' dančių kriminalistų režimas.

Nebus perdaug pasakyti, kad 
■ Ribbentropo “savotiška teisinė 
sistema“ stovi arčiau prie Ame
rikos gangsterių “sistemos,” ku
rie terorizuoja Jungtinių Ame
rikos Valstijų gyventojus, negu 
prie bet kokios kitos veikiančios 
teisinės sistemos. Kokia teisinė 
sistema gali apimti, pavyzdžiui, 
provokacinį reichstago padegi
mą, kurį įvykdė Vokietijos fa
šistai? Tegu pamėgina unifi
kuota vokiečių Tiesės akademi
ja, kurios medžiagą p. Ribben- 
tropas išanksto pažada nusiųsti 
lordui Allenui, pagrįsti išeinant 
iš teisės sistemos šį provakaci- 
nį aktą, kuris jo iniciatorių 
planais davė progos suruošti vi
są eilę Baltramiejaus naktų. 
Nė jokia “teisės sistema” Rib- 
bentropai nepajėgs pagrįsti to
kio žingsnio, kaip visai nekaltų 
žmonių areštavimas ir jų teisi
mas kaltinant juos padegus 
reichstagą, tada, kai visas pa
saulis žino, kad reichstagas bu
vo padegtas valdžioj esantiems 
fašistams pavedus ir jiems va
dovaujant.

Tegu pamėgina vokiečių Tei
sės akademija juridiškai pagrįs
ti taip dažnai fašišfų prakti
kuojamas žudynes iš pasalų ar
ba skaitlingus atsitikimus žudy
nių “mėginant pabėgti,” arba 
mirties sprendimus antifašis
tams, remiantis sufalsifikuotais 
dokumentais ir papirktais liū- 
dininkais. Tegu ji pamėgina pa
teisinti kankinimų ir inkvizici
jos sistemą, kuriuos fašistiniai 
budeliai vartoja prieš kalina
mus komunistus, socialdemokra
tus ir kitus antifašistus. Tegu 
p. Ribbentropas paaiškina, j ko
kias teisės sistemos normas su
talpinti tokius veiksmus, kaip 
nužudymas čecroslovakų terito
rijoj vokiečių profes. Lessingo, 
kurį įvykdė fašistas, kaip kru
vinos 30 birželio žudynės, kaip 
generolo Šleicherio ir 
nos nužudymas, kajp 
smogikų sušaudymas? 
mitiniai pogromai ir 
persekiojimai, kurie
blogiausius puslapius iš 
zicijos laikų, iš hugenotų laikų? 
O sterilizacija? Kokios rūšies 
teisės sistemoj leistini tokie 
niekšingi aktai? O vakchanalija 
viešai deginant nemirtingus 
žmogaus minties ir žmogaus ge
li i jo kurinius?

Taip, tokia “savotiška teisės 
sistema” turėjo istorijoj pre
cedentų tamsiuos viduramžiuos; 
ikišiol ji iššaukia pasibaisėjimą 

į pas tuos, kas tyrinėja kankini- 
1 mų, laužų, “eretikų” deginimo,

atgaivinti šią sistemą ir ap„i lo
dinti kraštą, kuris pasauliui da
vė Marksą ir Engelsą, Gėtę, 
Šillerį, Vagnerį ir Heinę. Istori
jos teismas nebus švelnesnis 
tiems, kas pakele kaip šių die-j 
nų simbolį ešafotą ir kirvį toj 
epochoj, kada šeštojoj žemės ru
tulio dalyje jau dega penkia
kampė žvaigždė su pjautuvo ir 
plaktuko emblema.

Klausimas. Kaip jūs įvertina
te Ribbentropo pareiškimą, kad 
“revoliucijos neišsprendžiamos 
teismo organuose ir suderinus 
tai su paprastomis teisės nor
momis ?”

Diniil voras. Visai teisingai, 
kad revoliucijos nesprendžiamos 
nei teismo salėse, nei remiantis 
paprastomis teisės normomis. 
Tačiau p. Ribbentropas, many
damas, kad jis čia atrado raktą 
vokiečių fašizmo piktadarysčių 
pateisinimui, praleido vieną 
“menkniekį.” Tame ir dalykas,

1933 metais 30 nausio prie val
džios nebuvo jokia revoliucija, 
žinoma, kad kiekviena tikra re
voliucija reiškia valdžios penė
jimą iš vienos klasės rankų į ki
tos klasės rankas. Vokietijoj gi 
buržuazija kaip klasė, kaip bu
vo, taip ir pasiliko prie valdžios. 
Kapitalistinė sistema paliko ne
liesta. Pasikeitė tik tas, kad pil
nais šeimininkais pasidarė patys 
reakcingieji, patys šovinistiniai 
ir labiausiai imperialistiniai fi
nansinio kapitalo sluogsniai, ku
rie nepaprastai padidino kapi
talistinį išnaudojimą ir jungą. 
Politinė falsifikacija nepadės 
Ribbentropui. Jis mano, kad . 
priklyjuodamas ant fašistinio ; 
reakcinio siutimo žodžių “nacio
nalsocialistinė revoliucija” juos
telę, tuo pačiu pateisir|; fašisti
nį terorą. Fašistiniam diploma
tui nesuprasti, kad tikros revo
liucijos, kaip jos žiaurios nebū
tų, nereikalauja pateisinimo, 
nes jos kelia liaudį, kuri tas re
voliucijas daro, o, vadinas, ir 
žmoniją bendrai į aukštesnį 
žmonijos civilizacijos laipsnį. 
Gi kruvina fašistine vakchana
lija todėl ir negali būt niekieno 
pateisinta, nes ji didžiąją vokie
čių tautą pažemina iki barba
riškumo laipsnio.

Fašistinė legenda apie nacio
nalsocialistinę revoliuciją lig- 
šiol buvo daugiausia dalykas vi
daus vartojimui, kurio pareiga 
buvo suklaidinti mases ir pa
keisti jiems trūkstančios tau
kus, mėsą ir kiaušinius. Da
bar hit 1 e r i n i s komivojažeris 
Ribbentropas mėgina šią supu
vusią prekę išmesti į Europos

jo žmo- 
dešimčiu 
0 antise- 
katalikų 
primena 

inkvi-

N(igalima be šypsenos skaity
ti tokios rūšies Ribbentropo j 
tvirtinimus, kaip kad tai, jog 
garsūs nacionalsocialistinės re-i 
voliucijos metodai “neturi nieko | 
panašaus istorijoj” ir “griežtai 
prieštarauja žiaurioms barbar
iškiems metodams, su kuriais 
revoliucijos buvo vedamos pas 
kitas kultūringo pasaulio tau-

I tas”, kad jie padeda “išlaikyti 
etinius ir moralinius tautos pa
matus”. Visa tai tokie begė
diško melo rekordai, kad į juos 
dargi atsakyti nereikia. Ištik
tųjų tai fašistinis nematyto aki- 
pl ėš i šk ūmo * ‘ pa vyzd is”.

Klausimas. Kaip jūs žiūrite į 
Ribbentropo pareiškimą, kad is
torinė Vokietijos fašizmo misija 
yra civilizacijos išgelbėjimas?

Dimitrovas. Taip pat, kaip 
žiūrėčiau į Amerikos gengsto-

siūlo rių pareiškimą, jeigu .jie pasi- 
revoliu- imtų misiją gelbėti žmoniją nuo 
kitoms banditizmo. Kaip žinom, Vo

kietijos fašistai savo smūgius 
kreipia prieš visą tai, kas ne
šioja savyje žmonijos progreso 
antspaudą, laisvos, minties, ne- 

' priklausomos kūrybos antspau- 
I dą, prieš visus tuos, kas nėra 
fašistu. Bet kitaip ir būt ne
gali, nes fašizmas—negailestin
giausias žmonijos progreso ir 
civilizacijos priešas, jame įkū
nytas labiausiai laukinis ir ne
pažabotas fanatizmas. Jis nu
kreipia pirmoj eilėj savo smū
gius prieš darbininkų judėjimą 
ir ypatingai prieš komunizmą, 
nes komunizmas yra pasaulinio 
darbininkų judėjimo avangar
das, nes jis yra naujos civiliza
cijos nešėjas, nos komunizmas, 
kaip žinomas francūzų rašyto
jas Andre Gido nesenai išsireiš
kė, “yra viso pasaulio tautų 
bendras tikslas”.

nentus net buržujų tarpe nepa
darė didelio pasikeitimo. Iš 
stambių politikų tiktai Orlando 
prisiuntė Mussoliniui laišką, iš
reikšdamas savo ištikimybę.

Fašistų spauda ir agitatoriai 
sąmoningai kursto italus prieš 
kitas šalis ir visas vidaus bėdas 
verčia ant Tautų Lygos sank
cijų. Nebuvimas viešos priešfa- 
šistinės spaudos neleidžia paro
dyti tą, kad fašistai už tai at
sako, kad sankcijos nėra prie-

Puslapis Trečias.

iniesčionys galutinai susisolida-j jis atsako už jos kančias, jau 
rizavo su fašistais. Bet reikia j sklaidosi ir vis daugiau nepasi- 
atžymėt tą, kad pas fašistų opo- Į tenkinimo ir kritikos auga prieš >i.... i.— ...... ....................

Tuom kartu kasdien Italijos 
vidujinė padėtis darosi vis blo
gesnė. Kasdien mažėja aukso 
valiuta. Dar metai laiko atgal 
auksas ir kitos brangenybės su
darė 7 miliardus lirų, o dabar 
jau nėra nei du ir pusė miliar- 
do. Kiekviena 10 dienu/ karo 
Italijai atseina nemažiau 200,- 
000,000 lirų auksu, i/es pasek
mėje aviganei 
popi'eros lira,

nepasitikėjimo J 
ssienyje Italija į

žastimi vargo, kad už tai atsa- viską turi auksu apmokėti. Ita-

Žinios Apie Karą
Laiškas iš Italijos

Italijos karas su Ethiopija 
yra logiškas tęsinys vidaus ir 
užsienio fašistų politikos. Ir 

. todėl karo rezultatai yra surišti 
su fašistinio režimo likimu. 
Kaip ilgai karas tęsis, pasakyti 
sunku, veik negalima. Italija 
yra karo padėtyje. Kitokiose 
sąlygose, kada karas yra už 

Į 2,000 kilometrų atstume, karas, 
kuriam fašistai stengiasi pri
duoti kolonialio pobūdžio, galėjo 
ii- nepaliesti vidaus reikalus, vi
daus padėtį, kada dalis armijos 
yra pasiųsta į kitą kontinentą 
kariauti. Bet šis karas visame 
Italijos vidaus gyvenime jaučia
mas giliai ir plačiai, sudarė su
pratimą, kad karas yra čia pat 
ant Italijos sienos.

ko fašistinis režimas ir jo karo ]jja ’j . \.
avantiūra. Kurstymas italų • versta importuoti aliejų, anglį, 
prieš kitas šalis, dramatiškas medžią, čigūną, plieną, varį ir 
rinkimas apsivedimo aukso žie- kitką iŠ užsienio, o dabar karo 
du, auksinių daiktų vis tai yra metu turi tris kartus tą padi- 
fašistinės demagogijos arsena-1 0 ypatingai įvežimą ža
las, nukreipimui atydos nuo tik-; liadaikčių, reikalingų vedimui 
rų dalykų ir bandymas uždegti karo, 
patriotinius jausmus. Sukeltas 
Šurnas rinkimui senų gelžgalių 
ir aukso žiedų, yra paprastas

j fašistų blofas. Pasekmėje mėne- 
! šio propagandos ir fašistų besi- 
j lankymo į žmonių privatinius 
I namus visoje Italijoje surinkta 
aukso už 36 milionus lirų, kas 
negali padengti nei pusantros 
dienos fašistų karo išlaidų 
Ethiopijoj.

Nežiūrint, kad fašistų agita
cija yra ant augščiausio laips
nio, bet patriotinis ūpas mažė
ja. Nepaisant viso fašistų šu- 
mo, kiekvienas žino, kad nėra 
pasikėsinimo ant Italijos žemės. 
Fašistų režimas sistemačiai vis 
daugiau reikalauja nuo darbi
ninku auku del tolimo ir nesu- *■

ir paprastu laiku yra pri-

du, ;
fašistinės demagogijos

Gretimai su nykstančiu auksu 
i ir kitomis brangenybėmis smar
kiai puola žemyn ir popieri
nės liros vertė. Karas reikalau
ja didelių išlaidų, o tas priver
čia daugiau gaminti popierinių 
pinigų. Nuo karo pradžios po
pierinė lira nupuolė daugiau, 
kaip 40 nuoš., o tas atvedė prie 
didelio padidėjimo kainų ant vi
sų tavorų savo šalyje, prie 
naujo didelio realio numušimo 
darbininkų uždarbio ir apsunki
nimo gyvenimo. Biednėjimas ir 
skurdas su kiekviena diena vis 
daugiau auga. Darbininkai gy
vena šaltuose kambariuose, iš 
priežasties stokos anglies.

Afrikos avantiūra buvo pra
dėta vyriausiai vidaus reikalų 
sumetimais. Nedarbo augimas, •

(Tąsa 5 pusi.)

įmetu jie tylėję, bijoję ir savo I 
Į šešėlio, štai italai prakalbėjo. 
Ant gatvių, valgyklose, užeigo
se, gatvekariuose, gelžkelių va
gonuose, skutyklose visur—atsi
palaidavo liežuviai. “Vidutinis 
italas” i 
tinį režimą ir patį Mussolinį. 
Atvirai girdėjosi kalbos, kad 
“mums šis karas nereikalingas,” 
kad “Ethiopijos užkariavimas 
yra paprasta avantiūra,” kadi 
jos gamtiniai turtai, kurie būk ■ 
ten yra ir be kurių Italija nega- i prantamo karo. Mintys, kad vi- 

‘neištirti ir gal jų vi- i sas svietas kenkia Italijai, kad 
Siuntimas kareivių į I 

Afriką buvo pilnas scenų pana- į 
šių, kaip 1905 m. kai caras 
siuntė kareivius į Mandžuriją. j 
Entuziazmas, apie kurį tiek 
daug rašė italų fašistų spauda, I 
buvo tiktai tų laikraštininkų 
vaidentuvėje.

Karas prasidėjo. Pirmose die-.
grąžino sus- j 

pardytą 1896 metais Italijos, 
garbę.” Adowa paimta, kur -10 
metų atgal ethiopai apsupo ita
lų generolo Barateri armiją, su
mušė, veik visai sunaikino. 
Charakteringa tas, kad nepai
sant italų laikraščių šauksmo, 
plakatų, italai nepaisanti, šalti 
linkui “tautos garbės.’ Kada ju- 
džiuose rodė tikrus paveikslus, 
rodančius italų puolimą ant 
Adowa, tai žiūrėtojai pasiliko 
šalti. Tik retai kas plojo, jie 
buvo ilgi, atskirų asmenų, kad 
iššaukus publikos plojimus. Ne
apolio mieste paėmimas Adowos 
buvo praneštas aikštėje, kur bu- į 
vo 2,0Q0 žmonių, ir čia plojo tik 
saujelė fašistinio jaunimo, susi
rinkusio aplinkui tribūną, iš ku
rios tas pranešimas padarytas. 
Kas liečia minią, tai ji tylėjo, 
neplojo.

Nei ypatingai šaukiančios iš 
karo lauko žinios, nei žinia, kada 
italų štabo papirkti keli ethio- 
pų vadai su būreliais savo ka
reivių perėjo pas italus, nei spe
cialių fašistų korespondentų ap
rašymai iš karo lauko nudažy
tomis varsomis, kurie dirba va
dovystėje propagandos ministe- 
rio Gano, negalėjo iššaukti italų 
entuziazmą. Tiesa, Mussolini 
vieną dieną iššaukė dešimts 
milionu 
buvo po 
fabrikų, 
gų.

ūpas
Italiją pradėjo veikti Tautų Ly
gos sankcijos. Prasidėjo sunku
mas. Fašistinė spauda pradėjo 
manevruoti, kad atrodo, jog ji 
užmiršo, kad Italija yra ant 
Ethiopijos užpuolike, kad ji su
laužė Tautų Lygos taisykles. 
Spauda nesigailėjo spalvų tam, 
kad įrodžius, kad Italija yra 
auka, kad ant jos padarytas 
baisus užpuolimas, kurį organi
zavo Anglija. Italijos miesčio- 
nys buvo sukrėsti, kada jie vie
ną dieną sužinojo, kad 51 šalis 
vienbalsiai išstojo prieš Italiją 
Tautų Lygoje. Iš karto jie į tą 
žinią atsakė: “Teisinga, ar ne, 
bet vis vien Italija mano tėvy
nė.” Buvo atsitikimai, kada at
rodė, kad “vidutiniai italai”—

pradėjo kritikuoti fašis-

V. Į sai nėra.

Ypatingai interesingas evoliu-[ nose italų ginklai 
cijos pasikeitimas “vidutinio, 
italo” jau nuo karo pradžios. 
Iki rugsėjo 1935 metų, per 9 
mėnesius, kada fašistinė spau
da visaip įrodinėjo reikalingu
mą užkariavimo Ethiopijos, 
“vidutinis italas” užsilaikė šal
tai. Ethiopija jam atrodė toli
mas kraštas ir fašistų tikrini
mai. kad ją reikia užkariauti del 
“Italijos ateities labo,” del pra
plėtimo kolonijų, atrodė svetimi. 
Per tuos devynis mėnesius fa
šistai siuntė į Afriką armiją, 
karo medžiagas, bet tas nelietė 
jo reikalus. Jis nepaisančiai at
sinešė į vedamas derybas Gene- 
voje į Edeno atvažiavimą, Pa
ryžiaus konferenciją ir tt. Nuo 
vidaus rugsėjo jo ūpas visai pa
sikeitė. Kaip Mussolinis sakė, 
kad jie pamatė, jog karas pra
sideda. Mobilizacija ir susida
rius karinė atmosfera aplinkui 
Italija sudomino “vidutinį ita
lą.” Nuo laiko, kada Mussolinis 
atmetė taikos kelią, “vidutinis 
italas” įsitikino, kad karas neiš
vengiamas, kad neišvengiamos 
aukos.

Tuom laiku italus, kaip sako, 
negalima buvo pažinti. Per 13

John D. Rockefelleris, 96 metų amžiaus bilionierius. 
Sakoma, kad gyvena mote rišku pienu. Jis yra galva 
Standard Oil Co. ir pasižy mejęs darb. išnaudotojas.

dieną
italų į aikštes, bet tai 
prievarta 
mokyklų

išvarymas iš 
ir kitu istai- 4- K

pasikeitė, kada prieš

MARTOS VILKIENES DIVORSAS
......ir ................................................ ------------------ ■:

“Laisvė” Per Gegužės Mėnesį 
TIK UŽ VIENĄ DOLERĮ

Balandžio mėnesį šiais metais sukanka 25 metai, kaip 
leidžiama “Laisvė”. Minėdama savo Jubilėjų, gegu
žės mėnesį “Laisvė” išeis kasdieną 8 puslapių. Bus 
turininga gerais raštais, moksliniais straipsniais, dai
liąja literatūra, prozoje ir poezijoje. Bus duodama 
“Laisvės” 25 metų gyvavimo istorija, bus pabriežta 
jos svarba Amerikos lietuvių istorijoje ir “Laisvės” 
rolė darbininkų judėjime. Todėl gegužės mėnesio 
“Laisvės” laidos bus labai svarbu persiskaityti ir 
turėti jas po ranka visuomet, kaipo didelės reikšmės 
dokumentus.

MARTOS VILKIENĖS DIVORSAS
Knyga Iš Apie 300 Puslapių

Tai bus originališka apysaka iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo. Ją patieks mums pasižymėjęs rašytojas

MIKAS RASODA
garsiojo scenai patiekto veikalo “Spartako”; taipgi 
apysakos “Slekerio”, ir vėlesnio kūrinio “Povilo 
Kurie skaitė viršui minėtus Miko Rasodos veika- 
laukia “Martos Vilkienės Divorso.” Nes rašyto- 
mokėjimu apipiešti charakterių, sugabumu atvaiz-

Autorius 
autorius 
Jurkos”. 
lūs, visi 
jas, savo
dinti gyvenimo sąlygas buržuazijos ir darbininkų; savo giliu 
supratimu klasinių santikių, gražia, lengva ir turtinga kalba 
savo raštus jis daro veidrodžiais mūsų gyvenimo, 
jo raštai žavčja skaitytojaus sielą savo nepaprastu žingei
dumu. Jo raštai—apysakos nėra kokios apstrakčios fan
tazijos, ale tikri vaizdai surinkti iš realaus gyvenimo.

Todėl

“Martos Vilkienės Divorsas” bus dar Įspūdingesnis ir 
už Augščiau Suminėtus Rasodos Veikalus

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

gegužės mėnesiui už $1.00.

Jau Laikas Rinkti “Laisvei”
Gegužines Prenumeratas

Prašome draugų darbuotis, kad gauti “Laisvei” kuo dau
giausia Gegužinių bei Jubilėjinių prenumeratų. Kurie gaunate 
gegužinių prenumeratų arba, kurie patys manote užsirašyti, pra
šome tuojau siųsti mokesti ūžtas prenumeratas sekamu antrašu:

427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y

-------- J—
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“Stilsono Išliuosavimui

BLOGAI IR TAIP—IR TAIP

IŠ

$ 100.00.

kalbėtojas buvo vaikučius lietuvių
................................1 ... A___ .. I .inMirk/vo TV/Tz^lzirlzA

nistinj veikimą šioj šalyj.

KRIKŠČIONYBE

i

AR STEBUKLAI PAGYDO?Mūsų Poetų Kampelis

Ji labai

KAIP TAPTI J. V. PILIEČIU?

kapitalistinės

Rep.

»
R

kviečiama 
prisidėti

padary- 
čia pa- 

svarbcs-

das, 
ir padalys autoritetingus pra-

Co., 
$1; 
ka-

tėvą, 
galinti 
kitur.

Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimu 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

Labai naudinga knyga, kuri aiškina, kaip atsiran
da stebuklai, kam jie reikalingi, kur ir kokios yra 
stebuklingos vietos, 
stebuklai 
ronuotus.

S. Blinstrub, $3; Market, 10

Kodėl yra kalbama, kad būk 
pagydo paraližiuotus, aklus, kurčius, ir

Moore, kuris

Klausimai ir atsakymai lietuvių ir anglų kalbose, su 
priedu naujų pakeitimų pilietybės įstatymų

Knygutė patogi nešiotis kišeniuje, kaina 25c. šj mėnesį 15c.

REIKALAUKITE JOS TUO J AUS.

TĄ KNYGĄ PARAŠE R. MLZARA
64' puslapių, kaina 15c.; šį mėnesį 10c.

naudinga perskaityti laisvamaniams ir ti
kintiems, nes yra gausybė faktų, stebuklų klausimu.

i v o
į dabartinę Komunistų Partijos i 
politiką ir tuojautinius darbi-j 
ninku reikalus, už kuriuos da-| 
bar kovojama. Po jo kalbai!

Hudson, Mass.
mačy, dėžę saldainių; Per
kins Square Market, duoną ir 
keikus; So. Boston 
duoną ir keikus;
Market, krekės;

DARBININKŲ KALENDORIUS 
METAMS
Gerų straipsnių iš politikos,

KOMUNISTŲ programa
Prašalinimui Karų ir fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ.

Puslapis Ketvirtas. LAISVI Penktad., Sausio 31, 1936

BOSTONO ŽINIOS
B VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS  ______________________

-Mhsų Pagelba Butkaus- Sjimą—kad karas yra ne- 
ingas. Bet čia, mat, 

esąs kapitalistinio teismo pa
neigdamas, pažeminimas jo 
garbės, kad nuteistasis į kalė
jimą nenuėjo kalėti. Taigi, 
reikią parodyti tokiems “nusi- 

i kalteliams”, kad jie nedrįstų 
priešintis ponų autoritetui; 
kaltas, ar ne kaltas—jeigu nu- 

: teistas, cik kalėti. Tas, Mi- 
, chelsono manymu, yra daro
ma nevien kapitalistinių teis

ynų, bet ir “kitų teismų.”
Labai vykusiai Michelsonas 

j išaiškino, kodėl Tautų Lyga 
i nepravedė aliejaus sankcijų 

Tai esą pavyz- 
dis, kaip kapitalistiniai valdo
nai palaiko tarp savęs vieny
bę. Kuomet Mussolinis nuėjo 
skersti nekaltu žmonių Ethio- c- v

w Sausio 26 d., So. Bostono 
Lietuvių Svetainėje įvyko ben- 

(dros prakalbos išliuosavimui 
j drg. Butkaus-Stilsono, kuris 
j tžtpo įkaitintas už prieškarinį 
veikimą. Kalbėjo B. F. Ktu

I bilius, newyorkietis Jankaus- 
/ kas, Taraška ir “Keleivio” re

daktorius Michelsonas. Pirmi
ninkavo N. Januška, žmonių

• atsilankė pilna svetainė, au- 
•kų surinkta $57.17.

Kalbėtojai pasakė neblogas prieš Italija.
'prakalbas, laikydamiesi maž
daug temoje, prieš karą, už 
bendrą frontą ir už išliuosavi- 
mą kalinio, bet kiekvienas vis
gi turėjo savotiškas ypatybes. 
B. F. Kubilius, kaipo kunigas, 
nepraleido progos kartais pa
reklamuoti religinį biznį bei 
pasigirti savo mokslingumu. 
*Jam ir Kristus, ir Leninas, ir 
Įįutkus reiškia tą patį; politi

ška, jo manymu, nereikalingas no šie karo ,.... .
dalykas, nes technokratija ge- todėl buvo tartasi 
•įfau valdytų pasaulį. Tik ap- gazolino, aliejaus, 
•gailestavo, kad valdžia nepri- • Italijon.
.ėmė technokratų planų, ku-,kad jau čia bus blogai ne vi 
£j|ais būk tai galima išganyti ‘ “• *
jjipsaulį. Paaiškino, ką reiš
kia posakis, “kaip danguj, 
taip ir ant žemės”—jei durnas 
•esi ant žemės, tai durnium bū
si ir danguj. Vienok šį sykį 
Kubilius geriau pakalbėjo, ne-

kitados.
Jankauskas smulkmeniškai 

atpasakojo apie Butkaus su
areštavimą ir tas priežastis, už 
įtarias jis tapo areštuotas. Pa
baigoj savo kalbos verkiančiu

• Balsu prašė ištiesti pagelbos 
’ rankas, duoti aukų.

A *' aitkavo, bet i
* •^kJalisimą, kas tas aukas pa

ims ir kaip ir kur jas perduos. 
Kadangi sklokininkai bando 
patys vieni viską kontroliuoti 
ir nesirūpina sudaryti plates- 

i* njp bendrą iš įvairių sriovių 
t komitetą, tad ne visi nori jiem 
; pasitikėti. Todėl, galimas

šalys bandė neva būti priešių- ’ 
gos Mussoliniui, ir jos perina-j 
te, kad be gazolino italai ne-: 
įveiks Ethiopijos, nes italų ka-, 
ras ten varomas mašinomis:; 
orlaiviais, tankais. Be gazoli-.

Programą išpildys Ateities 
žiedo vaikų choras ir George 
Martino orkestrą. Prasidės 
7 :30 vakare. Įžanga 40c. Bus 
suloštas veikalas. Ateikite visi 
ir atsiveskite savo draugus.

nieriai per geltonlapius gyrė
si, kad jie suorganizuosią savo 
demonstracijas iš patriotinių ir 
buvusių kareivių organizacijų, 
bet jokių demonstracijų jie 
nesurengė. Virš 2600 publi
ka susirinko pagerbti didįjį 
pasaulio darbininkų vadą, Ru
sijos liaudies išliuosuotoją, 
Leniną. Pilna žemutinė salė 
ir pilni balkonai žmonių aty- 
džiai klausėsi kalbėtojų, plojo 
už kiekvieną kovingesnį išsi
reiškimą, priėmė rezoliucijas 
už paliuosavimą Scottsboro 
jaunuolių, už paliuosavimą 
Thaclmano ir pasiuntė pasvei
kinimą Tom Mooney.

Kas Parėmė Vaikų 
Mokyklėlę

Tu fabrikantams vergavai, 
Turtuoliams auginai iždus, 
Pat sau tik išmaldą gavai

Buvai perdaug jiem nuolai
dus !

Dabar jau dirbti negali,
Dabar blogai, labai blogai....
Dėlto kad žmonės dar kvaili— 

Pas fabrikantus pinigai!
Atliktas Kriukis.

Nauja Literatūra
............................... ................ .......................... . ................................. ' — ——----------------»

Tuojau jsigykit ir skaitykit šias labai svarbias ir 
tik dabar išleistas knygas:

Pakalbėjo, padainavo, 
Pamylėjo, pabučiavo,

Kad gyventi būt gražiau. 
Capt—kišenių j piniginę, 
žiūriu—;ten jau dešimtinė

Pinigų yra mažiau!
A. K.

1936
Tai turiningas kūrinys.
abelno mokslo ir sveikatos klausimais. Iliustruotas 
paveikslais žymiausių pasaulio revoliucionierių ir 
mokslininkų. Taipgi yra atvaizdų iš statybos ir iš 
industrijos. Puikiai priruošta informacijiniais davi
niais iš geografijos, gamtos, istorijos ir kitų mokslų.

KNYGA 144 PUSLAPIŲ. KAINA 25 CENTAI.

biznierių, kadangi 
mūsų reikalus.
dieną buvo prastas 
publikos susirinko 
Programą išpildė 

, po va-

mūsų
remia

Nors tą
oras, bet

7 (nemažai. __ o___ _
aitijos distiikto oi ga-| ateities žiedo chorelis, 

t a i • i i i n i i 1

Ateities žiedo draugijėlės 
vakarienė sausio 19 buvo pa
sekminga pasidėkavojant mū
sų rėmėjams, kurie atsilankė 
bei suaukojo įvairių maisto 
reikmenų ir pinigų palaiky
mui vaikų mokyklėlės, žemiau 
telpa vardai mūsų rėmėjų, 
kuriem rengėjai yra labai dė
kingi už paramą ir prašo vi
suomenės reikale kreiptis prie 

i šių
Visi pil-'jic 

ui entuziazmo ir pasišventimo 
komu n. idėjai.

Naujosios Anglijos Komu
nistu P; .......................
nizatoiius Phil krankfeld sa- i cį0VyStc drg. Elenos žukaus- 

inti odukcijoj apibudino | Reikia pasakyti, kad
i drg. žūkauskiutė chorelį pui- 
,'kiai išmokino ir dabar visiems 
malonu išgirsti vaikučius dai
nuojant darbininkiškas daine
les lietuviškai ir angliškai. Ji 
yra gabi mokytoja. Jaunuolis 

| Zauga pagrajino ant didelės 
Į armonikos; Helen Jenkus pa- 
I skambino ant piano. Taipgi 
i buvo deklamacijų. Publikai 
i programas patiko.

Buvo pakviestas mokytojas

LIETUVA
1935 METAIS

Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 
Smetonos Diktatūrą 

Parašė FREDAS ABEKAS
KNYGA IŠ 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

Ši knygelė turi daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit:

Mussolinis suriko, 
vien 

jam pačiam, bet ir kapitalisti
nei .Italijai ir pačiam Vatika
nui. Tas, girdi, iššauks re
voliuciją Italijoj, nes pralai
mėję karą ir netekę daug sa
vo kareivių, italai nušluos ne 
tik Mussolinį bet ir 1 
ir sykiu patį šventą 
Tuomet revoliucija 
persimesti Anglijon ir 
Pamatę tai, Tautų Lygos po
nai atidėjo sankcijas ir pali-1 
ko Mussoliniui liuosas rankas 
Ethiopijoj toliau žudyti tos 

žmonės šalies gyventojus. Dar dau- 
daugelis statė 'giau, Francija pasiūlė atiduo-,

Italijai beine^’mus apie Leniną ir komu- šie mūsų rėmėjai:

šio mitingo pa-
skaudus smūgis1 Jonas Krukonis pasakyti kele

tą žodžių. Jis gabiai mokina 
i kalbos ir

1 rašybos. • Mokytojas pagyrė 
■savo mokinius, kad gerai mo- 
( kinasi ir patarė tėvams, kurie 
’ dar neleido savo vaikų čionai

Pricipialis J
Earl Browder, generalis Ame
rikos Komunistų Partijos sek
retorius. Kuomet jis pasirodė 
ant estrados, publika sukėlė 
jam dideles ovacijas, atsisto-'mokytis, kad leistų juos sykiu 
darni ir ilgai plodami iš' su kitais ir duotų jiems progą 
džiaugsmo, kad šis, Kansas išmokti gerai lietuviškai, .ži- 
valstijoj gimęs darbininkų va- noma, vaikučiai sykiu pripras 
das, dalyvauja šiame mitinge ir prie darbininkų judėjimo.

Daiktais ir pinigais aukojo

ALDLD 2 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Sausio 22 d. atsibuvo ALD 
LD 2-ros kuopos mėnesinis su
sirinkimas. Šis susirinkimas 
buvo pavyzdingas ir gyvas. 
Nariai svarstė draugiškai or- 
ganiacijos reikalus; 
ta labai gerų tarimų, 
žymėsiu padarytus
nius tarimus. Pirmas: Centro 
komiteto laiškas ir balsavimo 
blanka vienybės klausimu 
ALDLD ir LDD. Už vienybę 
pasisakyta vienbalsiai. Kitas 
tarimas, tai nutarta surengti 
teatras kuopos naudai.

Trečias, buvo apkalbama 
bendro fronto reikalas. Po ap
kalbėjimo nutarta 
kitas organizacijas, 
jas prie surengimo 
prakalbų advokatei 
iš Lawrence, Mass.,

ti visą Ethiopiją 
karo. Taip kapitalizmo vieš
pačiai palaiko tarp savęs vie
nybę, kuomet darbo žmonės 
išsiskirstę į įvairias frakcijas 
tarp savęs riejasi, kas kapita
lizmui tik ir pageidaujama.

Mes, sako Michelsonas, tu- 
daiktas, kad kai kurie auko-; rėtum pasimokinti bent iš 
tojai nesiskubino su didesnėm > žvirblių, kurie nors mažyčiai, 
aukom. Kuomet nėra bendros bet kaip užpuola didelį vana- 
kontrolės, daugelis mano, kad tai veja jį iš savo apylin- 
tais pinigais gali būti palai-j didžiausiu smarkumu, 
komas žalingas Strazdo ir jo Nors žvirbliai tarp savęs kar- 

v kompanijos priešvienybinis tais pasipeša, ir kits kitam pa- 
Į darbas, todėl vieni aukoja ma-'Raušį pralupa, bet kuomet pa- 

žai, o kiti ir nieko. Buvo irjjunta vanagą, visi, kaip vic- 
į tokių, kurie sakė, kad aukas (nas, puola savo bendrą prie- 
’ reikia pasiųsti drg. Butkaus įšą ir nuveja jį. Taip ir žmo- 
* šeimynai, kuri tikrai prižiūrės, nės, girdi, turėtų vieningai pul- 

kad pinigai būtų išleisti But- ti savo išnaudotojus ir veikti iš 
i, o ne kam ■ vien, kuomet jiems pavojus grę- 
sklokininkai i sįa>

Michelsonas, tačiau, nepa-

nistinj veikimą šioj šalyj. W. Marcinkus, šoldcrį; F.
Per ovacijas sulindo ir po- Kvetkauskas, hamę; J. Vaš- 

jlicmanai tarpduryje pasiklau-' kis, P. Ketvirtis, Strand Cafe, 
syti. Policmanų buvo labai p0 25c; J. Klimas, 20c; G. 
daug koridoriuose, bet į vidų švelnis, pyragą; W. Lepeška, 
tik retkarčiais įlįsdavo. Gai dų keikus; B. Boben, keiką; 
jiem buvo uždrausta klausytis, 'Šidlauskas 5 pantes ice cream; 
kad “neiškryptų iš kelio.

Drg. Browderis pasirodė la-J svarų sukraus; G. Masilionis, 
pai gabiu kalbėtoju. Trum
pais, skaudžiais sakiniais

kitam. Vienok 
•fiu tuomi nesutinka.

; - Drg. Taraška, nuo liet, ko- miršo socialistus pareklamuo- 
>munistų pusės, pasakė labai ti. Prisimindamas apie terorą 
.Jiuoseklią kalbą, ne vien už Floridoj, kur kukluksai su po- 
;:j)aliuosavimą Butkaus, bet sy-jicjjos pagelba išvežė tris vy- 
•Jdu ir už reikalą tuojaus ko- J 

;^yoti prieš gręsiantį naują pa- 
:-saulinį karą. Jis nurodė, kad 
—fcutkaus suareštavimas reiškia

* --^augantį reakcijos pasimojimą 
išnaikinti savo vidujinį priešą 
NIr—sąmoningus darbininkus ir 
.oJų vadus, kurie priešinasi žmo- 
.."Jiių skerdynėms. Faktais ir 
skaitlinėmis nurodė, kiek Am

erikos magnatai pasidarė pel- 
£J1O karo laiku ir kaip jie ap- 
;Šmugeliavo valdžią, nusukda- 

k taksus, vienok jie šiandien 
B -yra liuosi. Varnas varnui 
įB i akies nekerta. Valdžia tik 
y -'ddrbininkus puola, nors jie

7 tojuos skriaudos valdžiai ne- 
•’padarė, kaip sukčiai kapitalis- 
i4,tai.
i ‘Paskutinis kalbėtojas, St. 

| c Michelsonas, nuosekliai ir at- 
i. atrinkamais pavyzdžiais nuro-

i ' Ld$, kaip kapitalistai moka lai- 
‘ikjĮtis vienybės prieš darbinin- 

kijs, ir kaip nelogiškai val
džia pasielgė įkalindama But-

Pats prez. Rooseveltas ir____
. kongresas nesenai pasisakė ’ duoti 
Apries karą, o. dabar i

ir įkalina už tą patį! buvo

rus į mišką, nuplakė ir karš
ta smala aptepė, jis pažymėjo, 
kad tik 
paskelbė 
yra, kad 
Work e ris

-------- V ---------- — ,
1 $2; Martins Furniture Co., 

jis j lempą; Fannuel Fruit Exchan- 
mušė darbininkų priešus be'ge, obuolius; Golden Grain 
atodairos. Ypač kliuvo fašiz- j Bakery, keiką; Cabit’s Phar- 
mo ramsčiams, llearstui, AI 
Smithui, kun. Coughlinui ir jų 
visai kompanijai. Pašiepė Smi- 
tho prakalbą Washingtone 
apie “bolševizmo pavojų Ame
rikai.” Sakė, Smithas dedasi 
dideliu gynėju Amerikos kon
stitucijos, vėliavos ir Nepri- 
k 1 a u s o mybės deklaracijos, I 
bet Amerikos vėliava nėra 
Smitho rūšies išnaudotojų vė
liava; jie tik slapstosi už Am
erikos vėliavos, o tikroji jų 
vėliava yra juoda Wall Stry- 
to vėliava. Nurodė svarba 
suorganizavimo naujosios Am
erikos darbininkų ir farme- 
rių partijos, kuri būsianti ge
riausias atsakymas visiems 
šios šalies reakcionieriams. 
Publika gausiu plojimu prita
rė kalbėtojui, ir reiškė pasi-j 
piktinimą llearstui baubimui 
kiekvieną sykį, kuomet tik bu-

Market, 
Transfer 

P. Pagojus, 
bulkutes; J. Jakštas, šolderį;
W. Jakštas, 2 kenus kopūstų; 
Quincy Cash Market, keiką; 
Sullivan’s Bottle Liquor 
$1; International Cafe, 
Janush Market, cukrų ir 
vą; Kvedaravičienė, 50c.

Ačiū jiems visiems.
Rep.

socialistų laikraščiai 
šią žinią. Faktas gi 

komunistų Daily 
pirmas apie tai ap

rašė. Taigi, visi kalbam apie 
bendrus frontus, bet tuo pa
čiu sykiu, be reikalo save sta
tom aukščiau kitų. Rodos, ga
lima būtų to išvengti. Bendrin- vo minimas llearsto vardas, 
kim savo jėgas nuoširdžiai, be . Mitingas užbaigtas sudaina- 
pasigyrimų, kad reikalinga vimu Internacionalo.'2600 bal- 
vienybė galėtų kuogreičiau' sų choras, 
tarp mūsų pražydėti.

Dunda.

Lenino Minėjimas-Smū-; 
gis Reakcionieriams

visa publika, griau
smingai traukė darbininkišką 

i himną, kumščias iškūlę augš- 
tyn, pasiryžę visi kaip vienas 

■kovoti už darbo klasės pasi- 
j liuosavimą 
vergijos.

Didžioj Bostono Symphony i 
Hali, sausio 26 d., įvyko mil
žiniškas Lenino minėjimo mi
tingas. Hearsto geltonlapiai 
ir reakcionieriai net iš kailio 
nerdamiesi agitavo, kad ne- 

i komunistams

Bendras LDS 
Parengimas

Vasario 2 d., 376 Broadway, 
-------- —,J komunistams leidimo So. Bostone įvyksta 
suima'šiam mitingui, vienok leidimas1 LDS. 225 ir 62 kp.

► gautas. Po to reakcio-mas, vakarienė

AUKSO KALNAI 
Ant aukso kalnų gyveni, 
Amerikoj, gana ilgai; 
Čia ponai pinigų pilni, 

Bet kurgi tavo pinigai ? 
Tau liepė dirbti ir kentėt, 
Nes čia visiem esą progų 
Patapt biznieriais, praturtėt, 

Turėti kalnus pinigų!
Tu dirbai sunkiai, kai arklys, 
Visokius darbus atlikai, 
Buvai darbštus, ne tinginys, 

Bet kas senatvėje likai?. . .
Nors ir bandei gal praturtėt, 
Taupei grašius, skurdai, 

vargai;
Dabar po tiltu reik sėdėt,— 

Tai kurgi tavo pinigai?
Tu nežinai, tu nežinai. . . 
Nežino to ir daug kitų— 
Kad aukso kalnai čia senai 

Ant apgavystės pamatų!
Keno tie mūrai,. fabrikai,

bendras Kur dirba tūkstančiai žmonių, 
parengi- Kur tu (sveikatą palikai,— ' 
muzika.! Ar ne saujalės tinginių?

kreiptis į 
kviečiant 

bendrai 
Bušiutei 

kuri bu
vo Trečiajam Amerikos Kon
grese prieš karą ir fašizmą 
Clevelande, kad išduotų iš to 
kongreso raportą.

Ketvirtas, tai nutarta rengti 
dienraščio “Laisvės” jubilėji- 
nis balius, šį balių rengs ben
drai ALDLD kuop. “Laisvės” 
vajininkai, ir bus 
kitos organizacijos
prie to bendro rengimo. Ma
noma tą balių padaryti di
džiausiu, koks kada yra buvęs 
tarp lietuvių Bostone.

Komisija išrinkta tam dar
bui iš 10 ypatų.

Jeigu toks entuziazmas pa
siliks pas draugus bei drau
ges, koks buvo šiame susirin- 
me, tai pasekmės užtikrintos.

Tylunjs.

Sausio 25 d. įvyko TDA 20 
kuopos vakarienė su šokiais. 
Publikos būtų buvę daugiau, jei 
oras būtų buvęs ne tokis šaltas 
ir ne slidus kelias, kuriuo au
tomobiliai negalėjo važiuoti. 
Bet viskas išėjo gerai ir liks 
keletas dolerių kuopai pelno. 
Gaspadinės Z. Vadvilavičienė, 
D. Jenkauskienė ir N. Adamo- 

| nienė pagamino skanią vakarie
nę, kuri publikai patiko. Tu
rėjom puikiausią orkestrą, ku
ri šokikams patiko.

Bevakarieniaujant, d. Leo, 
Bostono Distrikto komiteto na
rys, pasakė gerą prakalbėlę, 
aiškindamas šių dienų darbinin
kų kovas ir prašė publikos su
mesti TDA aukų. Surinkta $4 
su centais. Drg. M. Paplauskie
nė, geriausia šitos organizaci
jos narė, aukojo $2, už kuriuos 
tapo papirkta įvairių daiktų .ir 
leista išlaimąjimui. Ant to pa
daryta $6. Ačiū draugei už au
ką ir garbė visiems, kurie re- 
miat TDA ir podraug tuos dar
bininkų klasės reikalų gynėjus, 
kurie aukoja savo gyvenimą už 
mūsų bendrus reikalus.

Viso TDA kuopoj narių tu
rim JO ir visi geram stovyj. Se
kretorius d. A. Sikorskis gerai 
darbuojasi, išrinkdamas iš na- 

( rių duokles.

KRIKŠČIONYBE
IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?

Parašė A. M. METELIONIS.
Puikus rinkinys faktų, kaip tai: Vergų sąstatas ir jų 
kovos. Stebuklų laukimas. “Išganytojo atėjimas.” Ti
kėjimai Romos Imperijoj. Barbarų užplūdimas, žmo
nių “lyginimas.” Nakalti pradėjimai. Apie krikščio
nių persekiojimą. Romos sudeginimas. Tamsybės am
žiai. tKryžeiviai. Raganos. Inkvizicija. Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus Naktis. Liuteris ir darbo 

žmonės ir kiti žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

KOMUNIZMAS?
Paraše A. BIMBA.

Brošiūra aiškina kas išvaduos žmoniją iš kapitalisti
nės priespaudos. Drg. Bimba aiškina, jog Marksiz- 
mas-Leninizmas yra mokslas, kurio vaduojantis žmo
nija pasiliuosiuos. O kunigas S. Kneižis pasakoja, 

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ IŠ 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 
SOVIETŲP SĄJUNGĄ

Parašė MARGARETA UNDŽ1ENĖ.
Atsakinėjimai į tuos klausimus, kuriuos žmonės Įklau
sė Undžienės jai važinėjant su prakalbomis, grįžus 

iš Sovietų Sąjungos.
KNYGELĖ 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y,
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LAISVOJI SAKYKLA
Pasigelbekime Vieni Kitiem 
Prieš Gyvenimo Naštą Ko

voti, o Bus Mūsų Sąžinė 
Ramesnė.

Kiekvienas apsireiškimas mū
sų gyvenime, kuris pasunkina 
gyvenimo naštą, būna gvildena
mas tikslu nusikratyti tos sun
kios gyvenimo naštos. Atsiran
da begaliniai daug rodadavėjų, 
kaip atsikratyti nuo tos sunkios 
gyvenimo naštos. Tarp tųjų ro
dadavėjų yra neabejotinai tei
singų, sveikų nurodymų, bet 
suvarginto žmogaus, nešėjo gy
venimo naštos—protas, nebepa
jėgia įkainuoti, kuriais keliais 
einant gali numesti tąją sunke
nybę nuo savo pečių.

Pavyzdin, paimkim ligas. 
Kiek jos pasaulyje žmonių į 
anapus grabo nuvarė; jaunų, 
pilname gyvenime, staiga suser
ga ir numiršta, šiandien visos 
tos ligos, baisios ligos, mirtinos 
ligos jau nebebaisios. Epidemi
jos sutabdytos. Nežiūrint, kad 
dauguma žmonių vis dar nema
to ligų priežasties; bet gydyto
jo ranka prailgino visiems žmo
nėms gyvenimo metus. Jei žmo
nės patys susidomėtų savo svei
kata, savos šeimynos sveikata, 
tai žmonija sveikatingumo klau
sime pažengtų pirmyn iki nesva
joto, neįsivaizdinto laipsnio. Be
veik kiekvienas žmogus taptų 
šimtmetinis. Mokslas medicinos 
jau pasiekė tas žinias apie ilg- 
amžį. Mokslas medicinos dar 
toliaus nužengė. Gydytojai su 
pagelba maisto medžiagos rūšių 
ir tam tikra apystova, gali ta
ve augalotu, kupinu neįveikia
mos energijos, sveiku, grakštų 
ir gražiu padaryti, žodžiu, suvis 
kitą rasę žmonių išvystyti, iš
auklėti. Reikia tik žmones supa
žindinti su mokslo šakomis apie 
eugeniką, apie hygijieną ir sani
tariją, apie maistą ir maisto 
rūšis, apie kokybę ir kiekybę 
maisto medžiagos.

Vienas dalykas žmoniją truk
do nuo pirmynžangos, tai jų ti- 
kybiniai-religiniai į s įtikinimai. 
Tikyba surakino protą žmo
gaus ir neleidžia jam laisvai, 
drąsiai pasižiūrėti tikrenybei į 
akis. Baimė dievams nusidėti; 
tiems dievams, kuriuos jis pats 
savo vaizduotėje sutvėrė, ir sa
va ranka išskaptavo jų išvaiz
dą—nelyginant, kaip maža mer
gaitė, kuri pasidaro iš skudu
rų lėlę ir įsivaizduoja, kad toji 
lėlė yra tai jos kūdikis. Supa, 
glamonėja, bučiuoja ir bara sa
vo lėlę!

Laikas jau ir lietuviams iš
augti iš tos mažos mergaitės 
įsivaizduotės. Nėra tai lengvas 
uždavinys, kuris tūkstančiais 
metų yra žmonėse įgyvendintas, 
bet kur yra noras, ten randasi 
ir išeitis.

Lietuva, tapus nepriklausoma 
valstybe, nei nepasijuto, kaip 
davė žingsnį atgal, ačiū kunigų 
įtekmei ant liaudies.

Ir tik kada pristeigta tapo 
Lietuvoje klioštorių ir dvasinių 
seminarijų ir kunigas kapelio
nas globoti pradėjo Lietuvos 
mokyklą, ir majiachų ir manas- 
kų privaišinta tūkstančiais, — 
tada tik pasijuto Lietuvos pi
lietis, kad sykiu su nepriklau
somos valstybės įsteigimu, įsi
galėjo kunigai ir ponai, ir jo— 
piliečio, gyvenimo našta dido
kai pasunkėjo. Tada jis pradė
jo aimanuoti ir dejuoti po sun
kia gyvenimo našta.

Kad atremti tą negerą, kad 
palengvinti gyvenimo naštą, su: 
tverta ir legalizuota: Laisvama
niu Etinės-Kultūros Draugija ir 
išsiplėtė jos skyriai po visą Lie
tuvą, ir net organą “Laisvoji 
Mintis” įsigijo. Bet čia susidū
rė su didele sunkenybe—pati 
draugija neturtinga, neturi lė
šų; skyriai irgi biedni, negal iš
plėsti veikmes ir įkūnyti sie
kius. Kai kurie drąsesni skyriai 
kreipėsi į amerikiečius lietuvius 
maldaudami paramos. Taip, kai 
kurie skyriai tapo paremti pini- 
giškai per amerikiečius ir tie 
skyriai Lietuvoje sutvirtėjo.
Lietuvoje randasi 40 skyrių, <

amerikiečiai sušelpė tik ketu
ris ar penkis skyrius; gi 35 
skyriai Lietuvoje mėgina savo 
jėgomis veikti. Tas pats darosi 
ir su prenumerata “Laisvajai 
Minčiai,” nežiūrint, kad prenu
merata tik $1.00 metams—ame
rikietis lietuvis nesiskubina už
siprenumeruoti. čia tai jau ne
sveikas apsireiškimas. Tik ne
žinia, kaip pavadinti: apsileidi
mas, nebojimas, nerangumas, 
ar lėtumas.

Jei nors tūkstantis atsirastai 
Amerikoje lietuvių, kurie užsi
prenumeruotų “Laisvąją Mintį” 
šiems metams, tai ne tik sau 
naudą turėtų, bet sykiu ir ne
mažą paramą suteiktų “Lais
vajai Minčiai”.

Tad nevilkindamas ilgiau, už
siprenumeruok “Laisvąją Min
ti”

D r. A. L. Graičūnas.

LAIŠKAS IŠ ITALIJOS
(Tąsa iš 3-čio puslp.)

krachas kooperatyvės demago
gijos ir padidėjęs ekonominis 
krizis reikalavo nutraukti aty- 
dą nuo vidaus bėdų, reikalavo 
bandyti sugerti bedarbių armiją 
pagelba mobilizacijos, išsiunti
mo į Afriką ir padidinimo karo 
industrijos darbų. 1935 metais 
atėjo galas visiems fašistų pa
žadams ir grūmojo pasiekti 
laipsnį, kuriame susidarė fašis
tų režimui pavojus. Nuo 1929 
metų, tai yra pradžios krizio 
kapitalistiniame pasauly, Muss
olini darė visokius manevrus, 
vartojo receptus ir bandė įro
dyti fašizmo gyvumą. Blofu už
sibaigė jo pažadai apie apsausi- 
nimą didelių plotų žemės ir su
teikimą jų bežemiams valstie
čiams. Ant apsausintos žemės 
apgyvendino tik 7,000 žmonių, 
o tas apsausinimas valstybei 
kainavo šimtus milionų lirų. 
Tuščiu tarškėjimu užsibaigė ir 
bandymas panaikinti nedarbo 
padėtį. Kas metai bedarbių skai
čius vis augo, mažėjo uždarbis į 
dirbančiųjų, susitraukė darbo j 
laikas į savaitę iki 40 valandų,' 
dabar dar daugiau sumažėjo at
lyginimas į valandą. Nuramini
mui augančio nepasitenkinimo, 
bedarbių, vargstančių valstiečių 
ir valstiečių bežemių, del užbo- 
vijimo nuvargintų žmonių fa
šistai ir sudarė pasakas apie di
delius gamtinius Ethiopijos tur-j 
tus. Pradėjo šaukti, kad visus j 
vidaus vargus ir nedateklius ga
lima prašalinti u ž k a r ia vus 
Ethiopiją. Per kelis mėnesius j 
laiko fašistų spauda šaukė, kaip1: 
yra dideli ir derlingi Ethiopijos 
laukai, kaip ten yra geras oras, 
kiek žemėje aukso, anglies, ge
ležies ir kitų metalų... Vidaus 
padėtis pastūmėjo Mussolini į 
užsienio avantiūrą, pradėti vy
kinti gyveniman tą, ką per dau
gelį metų fašistų spauda moki
no, kad tik karo pagelba gali
ma išrišti ginčus, kad garbė yra 
ginklais versti į “civilizaciją” 
laukinius žmones, kad Italijai 
yra reikalingos kolonijos.

Bet tas niekaip neatatinka 
italų liaudies nusistatymui. Vie
nok, nuolatinis ir sistematinis! 
karinis muštravimas, teatrališ
kos fašistų parodijos, šauks
mai apie italų liaudies nenuga- 

’lėjimą ir didelis apsiginklavi
mas nuo galvos iki kojų, juod- 
marškinių teroras ir bandymas 
pamėgdžioti senovinius Romos į 
didvyrius darė savo. Fašistai Į 
karo dvasioje auklėjo jaunimą,! 
vertė visą liuosą laiką praleisti 
kariniuose bandymuose; tokiose 
sąlygose išaugęs jaunimas, ne
žinantis Italijos armijos likimo 
pereito imperialistinio karo me
tu, entuziastiškai priėmė Mus- 
solinio pradėtą karą prieš Ethi
opiją. šis karas išaugęs iš ne
išrišamų vidaus priešingumų, 
paruoštas sistemačiu fašistų 
veikimu ir spaudos. Mussolini 
pareiškė, kad “Italija eis tik 
pirmyn, kad sustoti jau negali.” 
Jas reikalinga fašistams, kad 
gelbėjus save iš pavojaus.

Fašizmas, pradėdamas karą 
prieš'*Ethiopiją, laikinai atstūmė

visą eilę vidaus klausimų nuo 
išsprendimo. Bet trijų mėnesių 
karo eisena parodė, kad fašistų 
išskaitliavimai buvo klaidingi. 
Kaip pirmiau sakėme, piniginė 
našta pasidarė nepakeliama, 
vargas ir kančios, kuriose gyve
na italų liaudis, nuolatos auga. 
Prie to, italų armija Ethiopijoj 
pirmyn eina čerapoko greitumu, 
niekaip negali laimėti taip rei
kalingas fašistams pergales. 
Grįžusių iš Ethiopijos pasako
jimai pilni žinių, kad italų ar
mijoje eina sujudimas, auga 
nepaklusnumas, prieš tai fašis
tai žiauriai kovoja, kareivių ka
rinis ūpas mažėja, kuris dirbti
nai buvo fašistų sukeltas. Mus
solini atšaukė vyriausią karo 
vadą fašistinį generolą De Bo
no. Į jo vietą paskyrė seną ge
nerolą Badoglio, kuris turi įta
kos tarpe senų oficierių ir susi
rišęs su karalium. Tą fašistai 
padarė tam, kad labiau susiri
šus su senos armijos kadrais.

Karas Italijos su Ethiopiją 
labai daug jėgų reikalauja. Ka
ro lauke nepasisekimai vertė, 
fašistus j ieškoti kompromisų su 
kitais imperialistais. Bet fašis
tai žino, kad kompromisas reikš
tų baigimą karo, grąžinimą į 
Italiją armijos, padidėjimą be
darbių armijos bent dviem mi- 
lionais, o tas fašistų režimui 
nieko gero nesiūlo.

D. Kaprarola

Easton, Pa.
Lenino Mirties Paminėjimas

Sekmadienį, 26 d. sausio, Ko
munistų Partijos vietinė sekci
ja buvo surengus paminėjimą 
mirties to didžio darbininkų 
klasės vado d. Lenino. Kalbė
jo d. Woods iš Philadelphia, Pa. 
Tai talentingas kalbėtojas ir la 
bai pataiko į darbininkų jaus
mus. Jis jau nepirmu kartu 
kalbėjo Eastone ir visuomet pa
daro nemažą įspūdį. Jo kalba 
daugiausia atitiko minėtam su
sirinkimui. Daugiausiai nu
švietė, kokį kelią turi darbinin
kai pasirinkti ateities kovoms 
prieš fašizmą, prieš karą, prieš 
visus kaip mažesnius taip dides
nius pasimojimus valdančios 
klasės prieš darbininkus. Jis 
ragino sudaryti darbininkų ben
drą frontą, kad geriau atrėmus 
visus tuos pasimojimus.

Mitingą atidarius pirmininkui, 
d. Tilvikui, keletą žodžių tarė d. 
Weaver, socialistas. Nors jis 
Socialistų Partijos oficialiai ne
atstovavo, tačiaus jis, tariant 
jo paties žodžiais, “kaipo darbi
ninkas ir kaipo socialistas, no
riu išreikšti savo gilią pagarbą 
tam dideliam pasaulio proleta
riato vadui d. Leninui.... ” Ir
toliau d. Weaver ragino suda
ryti bendrą frontą visų darbi
ninkų prieš savo bendrą priešą. 
Jo kalba buvo pasveikinta gau
siais aplodismentais.

Mitingas galėjo būti skaitlin- 
gesnis publika, bet kadangi oras 
buvo labai šaltas, tai sulaikė 
nemažai darbininkų nuo daly
vavimo. Tačiaus atsišaukus pir
mininkui aukų parėmimui Ko
munistų Partijos surinkta net 
$16.60. Tai gausi auka ir Par
tija išreiškia didelį padėkos žo
dį savo rėmėjams. Parduota ne
mažai literatūros ir “Sunday 
Worker”. Mitingą galima skai
tyti pasekmingu.

“Sunday Worker” Puikiai 
Platinasi

Pirmos laidos “Sunday Work
er” parsitraukta 150 kopijų ir 
jos išplatinta. Dabartiniu lai
kotarpiu traukiama po 50 ko
pijų bet vis pritrūksta ir pri- 
seis orderį padidinti. Tie drau
gai, kurie užsisakė iškalno ir 
negavo, malonėkite atleisti, nes 
pritrūko kopijų. Ateityje bus 
visi aprūpinti. Kiekvienas dar
bininkas privalo užsisakyti 
“Sunday Worker”. Jeigu patys 
negalit angliškai skaityti, tai 
nusipirkite savo vaikams bei gi
minėms ir pažįstamiems. Tai 
puikiausis sekmadienio laikraš
tis. Pilnas įvairių žinių, apy

sakų, paveikslų, dviejų puslapių 
moterių skyrius, vaikams “co
mics” ir tt. žodžiu daug piii- 
kesnis už buržuazinius “sunday 
papers,” o pagarsinimų visai 
jame mažai. Kaina tik 5 cen
tai. Metams $2. Paduokite už
sakymus tuojau. Užsakymus pri- 
duokite d. Tilvikienei, 1116 
Jackson St., arba per ALDLD 
13 kp. narius. Laikraštis bus 
nuneštas jūsų stubon.

ALDLD 13 kp. už Vienybę
Sausio 21 d. buvo laikomas 

ALDLD 13 kp. susirinkimas, 
kur specialiai buvo svarstomas 
vienybės LDD su ALDLD klau
simas. Visi dalyvavusieji na
riai nuoširdžiai pasisakė už vie
nybę. Net nariai, kurie delei 
darbo negalėjo dalyvauti susi
rinkime, prisiuntė savo žodį 
“už”. Kada ėjo balsavimas, visi 
pasisakė “už” vienbalsiai. Tai 
puiku, kad draugai ir draugės 
įvertino darbininkų vienybės 
reikalingumą. Pasidalinę, mes 
žūsime, susivieniję — tapsime 
pergalėtojais!

Baisūs šalčiai
Prasidedant su baisia sniego 

audra, kuri mūsų miestą ir vi
są apielinkę užpustė 19 d. sau
sio, uždarė kelius, sulaikė visą 
veik judėjimą, dar prisidėjo ir 
baisūs šalčiai. 23 d. sausio ter
mometras nupuolė net iki 6 
laipsnių žemiau zero. Tai pačia
me miesto centre. Nekuriose 
vietose buvo net 16 laipsnių že
miau zero. Daugiausiai nukentė
jo bedarbiai, ir PWA darbinin
kai. Sulyg pranešimo “Easton 
Express” tai daugelis surasta 
pusgyvių sušalusių darbininkų, 
kurie vyko darban ir liko už
pustyti. Prisiėjo nekuriem bai
siame šaltyj nakvoti atvirame 
ore. Taipgi sušalo lietuvis, P 
WA darbininkas, 65 metų. Ka
dangi to žmogaus nepažinau 
asmeniniai, o pavardę “Easton 
Express” padavė labai žargo- 
niškai, tai prašau kitų kores
pondentų, kurie daugiau žino 
apie tą įvykį, plačiau parašyti.

Draugiška Pastaba ir 
Pataisymas

Keletas ypatų manęs klausi
nėjo, kas tokis pfer vienas tas 
“Avron Koten”, apie kurį tilpo 
d. žibutės korespondencija 
“Laisvės” No. 23. Ten pažymė
ta, kad tas asmuo buvo areštuo
tas už lapelių dalinimą, ir tt. 
Perskaitę žmonės žingeidauja, 
kas tai per naujas veikėjas at
sirado ir tam panašiai. Panag
rinėjus dalyką, paaiškėjo, kad 
minimas “Avron Koten,” yra 
niekas kitas, kaip senai mums 
žinomas buvęs kunigas, “Re
verend” Paul Cotton, čia pa
prastai jį vadina “reverend” 
Cotton. O pas mūsų draugą ko
respondentą išėjo “Avron Ko
ten.” Lyg visai nepažįstamas 
žmogus. Kitur vėl pavardė Seif- 
fert parašyta Sifort, o buvęs 
majoras Roberts pavadintas 
Robertson’u.

Taigi šiuomi klaidą atitai
sau ir manau, kad d. žibutė ne
įsižeis, bet ateityje bus atsar
gesnė. Aišku, kad mums, atei
viams, sunku su anglų gramati
ka, bet lengvas daiktas papra
šyti by draugą, kuris maždaug 
daugiau susipažinęs, bei pačių. 
amerikonų, o jie suteiks tikrų! 
informacijų, kaip “suspelyti” 
teisingai, o ne žargoniškai.

E ug e n i j a.
I—

Scranton, Pa. 1
Šią apielinkę aplankė dideli 

vėjai, sniegas ir šalčiai. Sausio 
19 d. prisnigo virš 22 colių. Per 
porą dienų buvo sulaikytas vi
sokis judėjimas, iki biskį pra
kasė sniegą. Bedarbiai taipgi 
gavo padirbėti keletą dienų prie 
.sniego kasimo. Bet sniego mies
te krūvos dar vis tebestovi.

Čia sušalo vienas žmogus, 
lenkas. Jis buvo gavęs prie W 
PA darbų už sargą. Policija at
rado trečią dieną sniegu jižpus- 
tytą. O kitas mainieris, slavų 
tautos, 8 vaikų tėvas, britva pa-

sipjovė. Jis dirbo mainose už 
lėberį. Mažai uždirbo. Na, o 
vieną dieną bosas duoda jam 
dešimts dienų “vakacijų” dėlto, 
kad anglyj rado daug akmenų.

i Po to vargšas ir nusižudė, Ži- 
I noma, tai negeras apsireiški- 
į mas. Darbininkai ne žudytis tu
ri, ale kovoti prieš skurd/. ir 
sunkumus.

WPA Darbininkas.

New Britain, Conn.
Pas mus lankėsi Jonas Or- 

manas LDS Jaunuolių Komi
teto narys ir M. Guoba, kana
dietis. Juodu kalbėjo sureng
tose prakalbose per ALDLD 

lir LDS kuopas sausio 26 die
ną. Ormanas aiškino apie So
vietų Sąjungos jaunuolių pir- 

jmynžangą, o M. Guoba apie 
[Lietuvo ūkininkų vargus, bė
das ir sykiu atsišaukė į susi
rinkusius paramos del “Dar
bininkų žodžio” raidžių sta
tomos mašinos, kurią kanadie
čiai trokšta įsigyti del parau
kesnio ir pigesnio išleidimo 
laikraščio. Tam reikalui suau- 
kavo kelis dol., sekamai: A. 
Bakevičia 1 dol., šuopienė, 

Išuopys. V. T. Yokimas, Kim
čius (bitininkas), Z. Yasekas, 
A, ir K. Remeičiai po 50 cen
tų : J. Aukščiūnas, M. Pen- 
kaitienė, J. ščebeda, Eva Va
laitienė ir A. Stakas (pavar-j 
dė nelabai aiški,—V.) po 25 
centus: ALDLD kuopa pridėjo 
2 dol; su smulkiom susidarė 
$7.29. Aukotojam ačiū už pa
ramą; Į prakalbas žmonių ne
suėjo tiek, kiek galėjo sueti, o 

bus neišgarsinimo priežas-Į tai 
tis.

Vikutis.

Elizabeth, N. J
Sausio 24 d. įvyko masinis i 

mitingas paminėjimui Lenino 
mirties. Kalbėtoja L. Davis nu
rodinėjo nuveiktus Lenino dar- Į 
bus. Nors Leninas mir“, bet jo 
darbai, sakė kalbėtoja, nemirš
ta. štai Rusijos liaudis, eidama 
Lenino nurodytu keliu, šiandien 
steigia naują tvarką.

Buvo garsinta, kad masiniam 
mitinge bus ir koncertinė pro
grama, dainuosiąs Bangos Cho
ras ir kitos meno spėkos daly
vausiančios. Bet to 
negerai. Nereikia 
negalima duoti.

nebuvo. Tai 
garsinti, ko

Ukrinus.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
V-<s*, Baltimore, Md.—Del vi

sos eilės priežasčių, draugo ko
respondencijos apie tas patrio
tiškas iškilmes nesunaudosime. 
Ačiū už nuolatinį bendradarbia
vimą.

Kuosai, Elizabeth, 
Prūseika “Laisvėje”

N. J 
nedirba.

Pa.—ApieŽibutei, . Easton, 
sušalusį žmogų pažymėjo d. Eu
genija savo korespondencijoj, 
na, o apie Nezabitausko eilėraš
čius—įtalpinsimo d. Pranskaus 
straipsnį “Literatūra ir Menas” 
skyriuj. Pagalinus, juk ne ko
respondencijoj tokius dalykus, 
kaip Nezabitausko eilėraščiai, 
rašyti.

--------------- . t

Kom. Veteranui.—“Kas Pasi-j 
darė su 12-tu ALDLD Apskri-j 
čiu?” straipsnelio nesunaudosi-! 
me. Sekantį sekmadienį Įvyksta] 
to apskričio konferencija, tai I 
ten ir reikalinga surasti tam
atsakymas. Ten bus d. šoloms- 
kas, ALDLD ..CK sekretorius. 
Drg. straipsnęlyj nėra praktiš
kų sumanymų, o tiktai agitacija 
ir bendras pabarimas. Tuo da-' 
tykų nepataisysim. Už šypsenas . 
ačiū—perdavėm ‘šypsenų’ tvar
kytojui.

Ukrinui, Elizabeth, N. J. — 
Draugo korespondencija tilpo 
“L.” už sausio mėn. 29 d. Berei- 
kalo nekantravote.

J. Pacauskui, Lost Creek, Pa. 
—Ačiū už rašinėlį, bet nesunau-

dėsime jo. Neverta su tais žmo- mas išrišo. Kiekvienas Šiandien 
nėmis eiti į diskusijas tuo klau- mato, kaip gyvuoja jų ir rrtDsų 
simu, kadangi tai jau gyveni-1 organizacija. J

w NAUJOJE VIETOJE "Ša

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

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mųsį 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygy^ą- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

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

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

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

arti Grand St. •«l
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

t r>r r

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

I M

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS U*.,,
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirktai

Šis didelis nupiginimas tik trumpaiti’ 
laikui, tuojau naudokitės proga. “°

Tat

Whiskey A Blend 
ALL STRAIGHT WHiiKItt

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

TEL. STAGG 2-5043 *’

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

•-------------------------------------------- ------------------------------- ----------------------------------------  --------------- rr> X
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.

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.

I
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Detroito Žinios Hudson, Mass
Pasekmingas Susirinkimas 

J Sausio 18 dieną Įvyko Al. D L 
D 52 kuopos susirinkimas, tu
rintis geros reikšmės, nes su 
pradžia metų gavom Į kuopą 
naują narį. 'Taipgi nauja skait
linė narių dalyvavo. Išrinktas 

V visas komitetas 1936 metams.

Sausio u d. Įvyko Liet. 
Laisvės Pašaipiuos Draugijos 
metinis mitingas. Iš metinių 
raportų paaiškėjo, draugija 
gyvuoja gerai. Narių turi 112. 
Pinigų ižde $5,287.72. šiame 
•"usii inkime nutarta padaryti 
vajų per šešis mėnesius. Per 
tą laiką jaunuoliai bus priima
mi be jokio Įstojimo.

Kalbėta apie ALDLD ir 
LDD vienybę. Už vienybę opo
zicijos žmonės pasisakė visi, 
o j savo svetainę nei kojos ne- 
kėlėte. Pav., naujų metų iš- 
vakarėje buvo šokiai iki 2 vai. 
ryto. Opozicijos žmonės savo 
kambariuose nieko neturėjo, 
bet ir pas mus niekas iš jų ne
buvo. O kuomet jie rengia 
ką nors, tai mus kviečia. Tu-i 
retumet dalyvauti bendrai su 

| mumis ir pradėti viską bendrai
savo suaugu- dirbti.

Svetainės valdyba 
metams išrinkta 
draugiškų 
tume visi 
komitetui, 
ros.

Metinė

Baltimore, Md. Rumford, Me

ferendumo blanku, susirinkusie
ji vienbalsiai su entuziazmu 
užjfyrė tokį brangų klausimą 
darbininkiškam judėjime.

Beje, vieną dalyką negaliu 
praleisti nepažymėjęs. Kuomet 
Detroite viešpatavo begailestin- 
ga bedarbė, tai ji atsiliepė ant 
mūsų Organizacijų. Buvo fi
nansiniu trūkumu, o organiza- 
tyvis veikimas turėjo eiti sa\o 
keliu. Tuomet daugiau pasitu
rinti finansiniai draugai, atjau
čiant tą viską, paskolino pini
gų. Praslinkus trims metams, 
iždai sustiprėjo, o apie atlygini
mą skolų nieko neprisimenama, 
nes kožnais metais mainos ko- ., . f mitetai, užima \ tetas nauji 
žmonės, mažai domės kreipda
mi į Skolas, o skolintojai ko-, 
kiais Jai išrokavimais nedavė; 
reikalavimų, kad jiems atlygint, Į 
bet netiesioginiai pradėjo misi-! 
skųsti.*Šiame susirinkime buvo 
pakeltas šis klausimas ir po ap-> 
kalbėjijtio, nutarta atsileisti su

Į draugais tariant širdingą ačiū j 
už praeities jų nuoširdumą.

Darbų Sumažėjimas
Per praeitų pora metu auto-j 

mobilių pramonėj darbai ėjo! 
vidutiniai, bet pradžioj 1936; 
pusėtinai sumažėjo, o padidč- į 
jo bedarbių eilės. Visa viltis,’ 
kad pavasarį pagerės darbai, ; 
bet daug negalima tikėti, nes į

su kasdieniniu pagerėjimu tech- į cino turto turi virš $40,000. 
nikos daug mažiau žmonių bus Skolos—$12,000. Gryno turto 
reJHalinga negu metai tam at-j—$28,125.37. Narių—450. Su- 
galf*Kita priežastis didesnės be- Jspenduotų narių yra 60. Taigi 
darbesf tai vertimas darbinin
kus dijįiti ilgas valandas. Kuo
met metai atgal dirbo 8 valan
das į dieną, tai šiais metais tu
ri dirbti dešimts ir 12 valandų, 
todėl automobilių pramonės dar
bininkams yra viena išeitis: 
stoti į liniją ir kovoti už trum
pas valandas.
‘ Aido Choro Bankietas

Sausjp 19 dieną Aido Choras 
turėjo pasilinksminimo ir vaišių 
vakarą. Neturėjo daug pašali
nių svečių, nes kviesti tik choro 
nariai ir didžiumoj tie, kurie 
gelbsti įvairiais reikalais. Pasi
rodo, kad mūsų aidiečiai ne vien 
tik dainuoti ii- lošti moka, bet 
moka ir svečius priimti, nes to
kiame pokilyj jaunuoliai, kaip 
merginos taip ir vaikinai, netu
rėjo progbs daug linksmintis, 
nes vieniems reikėjo patarnau
ti prie stalų, kiti virtuvėj dir
bo. Labiausiai man gaila buvo 
tos jaunuolės, kuri per visą lai
ką buvo “chek room” prie dra
panų iSUavinėjimo.

./o/?es.

nių buvo mažiau, negu turėjo 
būt. Papeikimas reikia duoti 
tiems, kurie del šalto oro nepri- 

I buvo į taip svarbų mitingą.
‘j Buvo pusėtinai parduota

I “Sunday Workerio” ir šiaip li-
* teratūros. Taipgi išnešta protes

to rezoliucija prieš Alabamos 
užpuolikus ant Scottsboro ber-

■ niūkų. Publika viskuo buvo pa
tenkinta.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Sausio 8 d. Amalgameitų uni
jos 218 lokalo įvyko valdybos 
rinkimas 1936 metams. Daugu
ma balsų tapo išrinkti šie: pirm. 
P. Jaras, vice-pirm. V. Pečiulis, 
nutarimų rašt. K. žvinglis, ižd. 
A. Zablackas, maršalka, I. Bub- 
nis. Taipgi buvo renkama ir kiti 
komitetai. J Ekzekutyvę Tarybą 
išrinkta 12-ka: O. Miliauckas, 
V. Pečiulis, W. Zvinkauskas, P. 
Vaitiekūnas, K. Pilipauckas, V. 
Suiza, O. Jonaitis (Kur dau
giau?—Red.). Į Joint Boardą: 
išrinkta dešimts: A. Paulionis, 
Ig. Letkauckas, V. Suiza, V. 
Pečiulis, St. šaluska, J. Kur- 

, lis. Viršminėti asmenys, didžiu- 
j moj, yra šalininkai fašizmo, del- 
: to ir nepavyko įtraukti 218-tą 
lokalą į Lygą Kovai Prieš Ka
rą ir Fašizmą. Pav. ALDLD 
25 kp. delegatam atsilankius ir 
pakvietus lokalą prisidėti bei 
paremti tą darbą, kurį veda pa
minėtoji Lyga, gero atbalsio ne
rado. Buvo atsilankęs atstovas 
ir nuo pačios Lygos ir jis aiš
kiai išdėstė reikalingumą vi
siems organizuotiems darbinin
kams prisidėti prie kovos prieš 
fašizmą ir karą. Bet ir tas ne- 

, įtikino.
Todėl, gerbiamieji 218 loka

lo valdyba ir kitų komitetų na
riai! Užimdami savo vietas, 
meskitčs į darbą. Nesilaikykite 
tos nuomonės, būk partijos ir 
bendras frontas nereikalinga. 
Reikalinga visiems bendrai ko

Pas mus nieko naujo, tik 
bai šalta. Sausio 26 d. LDS 
kp. laikė mėnesinį susirinkimą. 
Atsilankė nemažai narių. Nau
ja valdyba užėmė vietą. Linkė
tina jai pasekmingiausiai dar
buotis, o labiausiai kuopos or
ganizatoriui Vazniui, kad jis 
pralenktų Puidoką gavime nau
jų narių, nors labai sunkus dar
bas Puidoką pralenkti, nes ir 
šiame kuopos susirinkime jis 
atnešė apie 9 ar 10 naujų na
rių aplikacijų. Daug jaunuolių. 
Už tai Puidokai priklauso dide
lis padėkos žodis, kad jis gali 
prieiti prie jaunimo. LDy 28 
kp. į trejerius metus savo gy
vavimo išaugo į virš 70 narių. 
Tame skaičiuj—„30 jaunuolių.

Turime vieną ligonį—Kazi
mierą Matūzą. Ligonių lankyto
jų pareiga tinkamai aplankyti 
sergančius narius. ,

Mūsų protokolo sekretorė yra 
L. šarkaitė, čia gimusi ir au
gusi, bet gražiai protokolus lie
tuvių kalboj surašo. Kreditas 
priklauso tėvams ir jai.

Tą pačią dieną laikytas ALD 
LD susirinkimas. Draugė Kie- 
lienė atidarė susirinkimą. Buvo 
svarstoma bėgantieji reikalai. 
Vienbalsiai užgirta ALDLD ir 
LDD vienybės sutartis. Taipgi 
perrinkta valdyba.

Darbai pas mus eina silpnai. 
Kurie dar dirba, tai šiaip taip 
skursta, o kuriuos atleidžia, tai 
jau išnaųjo darbas gauti nėra 
vilties. Pas mus šimtai bedar
bių, o pragyvenimas toks bran-• 
gus.

V eis i e jis kis.

. . PAIN-EXPELLER ”Įrašykite juos įl 
priklauso 
skirtu m o 
politinių 
turi du

Mokėdamas 50 centų į 
uoklių, gauni $6 pa-Į

giją. Čia 
moterys, be

Įsitikinimu. Draugija

šiems 
iš gabių ir 

asmenų. Mes turė- 
šėrininkai padėti 

o pasekmės bus ge-;

i (imia

svetainės vakarie-
irgęs) ir $150 po- nė įvyks 9 dieną vasario, sek-* 
Antram skyriuj rei- madienį. Prasidės 4:30 vai. j 
;ti 75c. mėnesiui, po pietų ir trauksis iki vėlu-' 
rgęs, gauni $9, o po-

Draugija 
rus darbo

visuomet 
žmonių

inkta: pirm.—M. Kaz- 
vice-pirm.—I. Lazaus
ku sekrt.—T. Arlaus- 

rašt.—K. Statkus, 
iždo 

M. 
Gri-

l.as, finansų 
iždininku—I. šaskauskas, 
globėjai—A. Saslavičius ir 
Arlauskienė, maršalka—M.

Vasario I 1 d. yra rengiamos 
. Ormanui prakalbos. Jos bus 
įbai Įdomios, todėl malonėkite 
isi susirinkti ir pasiklausyti.

S’iixii'ih kini c Buvęs.

Worcester, Mass
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Broliškos Draugijos susirinki
mas Įvyko (Kada?—“L.” 7?ed.).| 
Buvo išduotas raportas iš vi
sų metų veiklos. Skambėjo 
pusėtinai gerai. Draugija ab-

viso 510. Metinis Draugijos 
balius ir šokiai įvyks vasario 
15 d. Visi nariai turės pasi- 
mokėti už įžangos tikietą 50 
c., nepaisant, ar kurie bus su
sirinkime, ar ne. Draugija 
pasiėmė parduoti $7 vertės 
štampų naudai Lietuvos politi
nių kalinių. E. Davidonienė 
ir A. Serbentą pardavinėja. 
Kurie draugai išgalite, pasi-

Nuo Reumatiškų SkausmQ 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

mos. Bus skanių valgių ir 
graži koncertinė programa. 
Prašome vietinius ir apielin- 
kės lietuvius darbininkus da
lyvauti.

Aido Choro ruošiama ope
rete “Tamyla” bus perstatyta 
jau neužilgo—vasario 23 die
ną, kai 7:30 vai. vak. Pama
tykite taip puikią operetę. Vi
si aktoriai yra parinkti geri. 
Atsilankę, b.ūsite užganėdinti.

Jūreivis.

Scranton, Pa
iršiuomi pranešu Scrantono 

apielinkės visuomenei, kad čia 
atvyks d. D. M. šolomskas ir voti prieš karą ir fašizmą, nes 
pabuvos kokias 2-3 dienas, tai pavojus visiems ir jums pa

vasario 2 d. atsibus ALDLD tiems, kadangi ir jūs esate dar-
12 apskričio konferencija. Po bininkais.

‘ konferencijos bus prakalbos. 
Prakalbų pradžia 6 v. v.

Vasario 3-4 d d. yra šaukia
mas susirinkimas delei bendro 
fronto. Komunistai ir simpati- 
kai taip ir tie draugai, kurie 
tik pritaria darbininkiškam 
judėjimui, raginami dalyvau
ti. Pradžia 7 v. v., svetainėje 
po num. 341 West Market St.

Iš priežasties ALDLD 12-to 
apskričio konferencijos, ne
įvyks ALDLD 30 kuopos susi
rinkimas. Jis nukeltas ant 9 
d. vasario.

ALDLD Korespondentas.

Remkime tuos planus, kuriuos 
padarė Trečiasis Kongresas Ko
vai prieš Karą ir Fašizmą.

K. Mikolaitis.

HARTFORD, CONN

J. Klenianskas.

Wilkes Barre, Pa

Waterbury, Conn
Waterburieciu Moterų 

Domei

Iš

Sausio 26 d. buvo laikytas 
masinis mitingas paminėjimui 
Lenino mirties. Kalbėjo Ch. 
Spencer ir vietinis, S. Nelson. 
Abu nurodė Lenino darbus, jo 
mokslo reikšmę darbininkams. 
Buvo ir koncertinis programė- 
lis, kurį išpildė Wyoming mer
ginų oktetas. Sudainavo apie 4 
skambias daineles. Susirinki
mas buvo pradėtas ir baigtas 
“Internacionalu.” Mitinge žmo-

KAM REIKIA ŽOLIŲ
Pupleiškių, Ramunėlių, Valierijonų, 
Pelūno, Šantmečių, Kadagių uogų, 
Lisninkų, Čiobrelių, šalavijų, Našle
lių, Senėsų, Trukžolių, šaruočio, Lie
pos žiedų, Dievinmečių, Gumbažolių 
ir kitokių. Atsiųskit 35c, o gausit 
bile kokių žolių. Atsiųskit 10c, 
gausit surašą žolių.

M. ZUKAITIS
SPENCERPORT, N. Y.

o

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

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kintas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn. N. Y.

SKAITYKH IR PLATIN
KTT “LAISVE”

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš
valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.— 
HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky
rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš
valymui ir sutvarkymui 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.

Svetainės reikalu įvyko me
tinis susirinkimas visų šėrinin- 
kų ir draugijų, kurie prie sve
tainės priklauso. Paaiškėjo, 
kad apmokėjus visas bilas dar 
lieka virš trys šimtai dolerių 
pelno už pereitus metus. Ko
miteto raportas priimtas vien
balsiai. Reikia pažymėti, kad 
pereitais metais turėjome vie
ną komitete žmogų iš opozici
jos ir jis labai prastai dirbo 
svetainės naudai. O šiemet iš 
opozicijos nei vienas neapsi
ėmė, nors ir buvo jų keli su
sirinkime. Man išrodo, taip 
negerai, draugai.

Laisves Choro Susirinkimo

Susirinkimas įvyko sausio 
16 d. Sulyg visais raportais 
pasirodė, kad choras tūlose 
srityse veikė neprastai. Opere
tės “Tamyla” vaidinimo ko
misija pranešė, kad mokina
mas! gerai. Aktoriai į pamo
kas lankosi, bet dalis choris
tų—ne. Tai negerai. Jei nesi- 

i lankys į pamokas, kad ir da
lis, tai nebus galima gerai su
lošti. Tūli choristai, asmeniš
kus reikalus stato pirmiau 
choro ir todėl, nesilanko į pa-

Daug yra kalbama ir rašoma mokas. Tūlos mergaitės, cho- 
apie moteris ir jų veikimą ir ristės, kuomet buvo jaunos, 
reikalingumą sutveri ALDLD, klausė tėvų, tai ir buvo arti 
moterų kuopas, tad ir waterbu-1 darbininkiško judėjimo, la- 
rietės moterys tuo reikalu susi- biau rūpinosi organizacijų 
domėjo. Tam tikslui čia ruošia--reikalais. O dabar, pasieku- 
mas platus moterų susirinki-• sįos jau 21 metus amžiaus ar 
mas, kur bus svarstoma klau-1 daugiau, nutolsta nuo to. At- 
simas, kokius planus ateičiai siminkit, draugės, kad tuo jūs 
darysime, ką veiksime.

šis susirinkimas yra šaukia
mas vasario 2 d., 2:30 p. p., 
775 Bank St. Nuoširdžiai kvie- prieš mūsų visų akis: “Tamy- 
čiame dalyvauti visas moteris,- 
darbininkes, šeimininkes ir ki-'mas koncertas, 
tokias drauges ir pažįstamas.

Komisija.

i ir sau blogo darote, ne tiktai 
judėjimui. Nepamirškite, kad 
dabar yra du svarbūs dalykai

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knyg» 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinson* 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiu* 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesi* 

vi) bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

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

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

šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite
Ne Būtleginta ar Truckers Anglis

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

svoris, 2000 svarų į toną.

ŠAUKITE
STERLING 3-4700 &$ i O-50Nut 1 w

Painters and Carpenters

los” pamokos ir bendrai rengia- 
kuris įvyks 

sekmadienį, vasario 2 dieną, 
2 v. p. p., Foot Guard Hall, 
165 High St.

Taisome ir maliavojame namus iŠ vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street Brooklyn N Y

P. BIELIAUSKAS 
R831 76th Street, Woodhaven N Y

Tel Foxcroft •-6tOJ

Tai Ethiopijos miestelis Dessye, kurį Italijos fašistai bombardavo iš 
oro bombomis. Labai daug ethiopų—kareivių ir civilių gyventojų— 

buvo išžudyta. Čionai buvo sunaikinta ir1 Švedijos Raudonojo Kryžiaus 
ligoninė ir berods devyni daktarai ir slaugės užmušta.

Narys.

Minersville, Pa.
ALDLD 14 kp. susirinkimas 

įvyko sausio 25 d. Nors nes
kaitlingas, bet jis buvo gyvas. 
Vienbalsiai užgirta ALDLD su 
LDD vienijimosi sutartis. Mūsų 
kuopos nariai sveikina LDD na
rius, stojančius už vienybę ir 
paduodam jiem savo brolišką 
ranką.

Narė.

Thomas, West. Va
21 d. sausio, naktį, staiga už

ėjo čionai dideli pusnys ir šal
tis. Vietomis užpustė kelius 
taip, kad nebuvo galima perva
žiuoti. Daug padarė nuostolių. 
Vandens dūdos trukdinėjo. Vie
tos seni žmonės sako, kad ne
pamena jie tokių šalčių.

C has. Strauss.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir 
greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. 1 

Ml _ I Zins g y d y m u i i
iv Kraujo, Odos ir1

Nervų Ligų, Slogų 
.TO \ / ir Chroniškų Skau
tu, JflSk I dūlių. Abelno Nu- 
® <■£»* / silpimo, Nervų Iš-
k WI/Z sisėmimo, Skilvio 

ir Žarnų Ligų, He- 
SsSSbfc morrhoidų bei Ki
tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priešas-, 
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia- 1 
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 
kintas.
Mano
Kraujo 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i 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.

nesveikumas bus jums išaiš-

IŠlygos Yra Prieinamos
Tyrimai, Laboratoriniai Iš-

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Skaitytojų Balsai
Kaip Aš Tapau “Laisves” 

Skaitytojas?
Apleidau Lietuvą sulaukęs 21 

metų amžiaus. Apsigyvenau Lie- 
pojaus mieste, Latvijoj. Pasitai
kė man surasti gerų draugų. 
Bešnekučiuojant, p r i s iminėm, 
,kad reikalinga p a rsitraukti 
mums iš Prūsų kitokių (ne ti- 
kybiškų) knygelių ir tai pada
rėm.

* Neilgai trukus po to susitvė
rė kuopelė, vardu “Rūtų Vaini
kėlis.’’ Prisiėjo man dirbtuvėj 
dirbti su vienu šnipu, vardu 
čypis. Vis daugiausiai kalbėjo-

* me apie politiką ir nuėjom į 
minėtos kuopelės susirinkimą. 
Atlaikėm susirinkimą, padaina-, 
vom ir atsisveikinom. Neilgai' 
trukus, užpuola mano gyvenimą '

* caro žandarai. Išverčia viską, 
bet nieko neradę, paima vieną 
laišką ir adresų ir liepia man 
rytoj ateit į raštinę. Kas tau 
ten jiems eis! Nuėjau pas savo 
bosą ir pasakiau, kame dalykas: 
ir kas mane išdavė. Tuomet pa-! 
sileidau į Ameriką.

New Yorke pribuvau pas sa-! 
f vo brolį. Pirmiausia man į akį 

krito “Vien. Lietuvninkų’’ ir 
nabašninkė “Lietuva.“ Neilgai
man teko gyventi New Yorke.1 
Parsikrausčiau į Cliffside, N. 
J, Buvo tuomet jis visai mažas 
miestelis, apie 5-6 šeimynos. 
Man čia begyvenant, po kiek 
laiko, atsirado daugiau lietuvių, j 
Pamaniau, kad čia jau galima 
kas nors pradėti, na, tai ir su-

• tvėriau Šv. Pranciškaus drau-!
gystę, kuri ir dabar dar gyvuo
ja.

Po kiek laiko atsiranda ir K.
Steponavičius. Sutartinai vei
kiam. Cliffsidė buvo garsi. Da
bar ji apleista, veikimas silpnu
tis. |

Dabar pakalbėsiu, kaip aš pa
stojau “Laisvės“ skaitytoju. Bu
vo taip. Užeina pas mane mano 
giminaitis J. Undžius. Sako jis 
man, kad, girdi, mes ųprim iš-i 
leisti laikraštį “Laisvę”. Prenu-I 
*merata būsianti $2. Padėjau. 
jam du doleriu ir palinkėjau! 
geros laimės. Na, ir po kiek lai
ko ateina pirmas numeris “Lai
svės“, o aš dar vis buvau kata
likas. Nieko blogo joje neran- 

e du. Na, ir per tą laiką nepra
leidau nei vieno numerio per 
tuos 25 metus neskaitęs. Kadan
gi “Laisvė“ man daug padėjo 
mano gyvenime, tai aš aukoju 
jai $25 jo sidabriniam jubilėjuj 
ir linkiu jai gyvuoti ir šviesti 
darbininkus.

M. Mažeika, Cliffside, N. J.

* Uruguay Neturi Jokių 
Įrodymų Prieš SSRS

GENEVA. — Tautų Ly- 
gos Tarybos specialė komisi-; 
ja priėmė rezoliuciją, kur 
pareiškia jog Uruguayans |

* valdžia atsisako duoti įro-1 
dymų, kuom Sovietų atsto-1

* vybė nusikalto Uruguayui,' 
kad to krašto valdžia nu
traukė diplomatinius ryšius 
su Sovietų Sąjunga.

Į rezoliuciją taipgi įrašy
ta, jog Sovietų delegatui 
Litvinovui užtenka to, kad

* Uruguayus atsisako patiek- 
» ti faktus įrodymui kaltini

mų prieš Sovietus; lai 
viešoji pasaulio nuomonė 
sprendžia, katroj pusėj yra 
teisybė!

New Yorko Times kores- 
f pondentas C. K. Streit del 

to rašo, jog tarp Europos 
diplomatų viešpatauja su- 

4 pratimas, kad Uruguay ne
turi jokių faktų prieš So
vietų Sąjungą, todėl ir atsi
sako įrodyt pirmesnius pri
metimus, būk Sovietai per

* savo atstovą Uruguayuj 
“kurstę ir pinigiškai rėmę”

* sukilimus Pietinės Ameri
kos šalyse.

LAISVE Puslapis Septintas
X . « ‘ o. - 
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LOKAUTAS PRIEŠ MARI
NINKŲ UNIJOS NARIUS

WASHINGTON. — Mari
ninkų Federacijos vadas 
Harry Bridges ir Tarptau
tinės Jūrininkų Unijos va
dovybė reikalauja, kad pre
zidento Roosevelto valdžia 
ištirtų laivų kompanijų 
smurtą prieš unijistus laivų 
darbininkus vakar iniame 
Amerikos pakraštyje. Jos 
nesilaiko sutarčių ir vis ar
šiau persekioja veiklius uni
jistus.

Nuo šio pirmadienio tos

kompanijos pradeda lokau
tą, ypač prieš Marininkų 
Federacijos narius, atsisa- 
kydamos duot jiems darbo.

Kelios dienos pirmiau de
šinieji vadai Tarptautinės 
Jūrininkų Unijos buvo įsa
kę savo lokalams išstoti iš 
Marininkų Federacijos to
dėl, kad ji esanti “komunis
tinė.” Tuom jie davė drą
sos kompanijoms.

Laivų savininkai jau se
nai reikalauja išmest revo
liucinį marininkų vadą H. 
Bridges iš unijos.

20,000,000 Amerikiečių 
Gyvena Vien iš Pašalpų

WAS HINGTON. — Vy- 
riausias valdiškų pašalpų 
administratorius H. L. Hop
kins sausio 29 d. pasakė 
grupei demokratų senato
rių, kad pernai sausio mė
nesį Jungtinėse Valstijose 
gyveno vien tik iš pašalpų 
virš 20 milionų žmonių. Da
bar, pasak Hopkinso, daly
kas “biskutį pagerėjęs,” ta- 
čiaus pašalpoms prisieina ir 
dabar išleisti beveik tiek

pat, kaip metai atgal. ROCHESTER, N. Y.

Tuom p. Hopkins netiesio-' B?s *s<?u°tas.1 1 ...__ |trecio Prieškarinio kongreso, ketvir

tainėje, po L.D.S. 11 kp. mitingo, tad 
ateikite išgirsti svarbaus rapor-

Sekr. A. Pullin.
(26-27)

giniai užginčijo skleidžia- tadienį, 6 d. yasario,^ Gedemino sve- 
mus paskutiniu laiku valdiš
kus blofus, kad “bedarbė 
mažėjanti.”

visi 
to.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PRANEŠIMA! IŠ KITUR

CHESTER, PA.
A.L.D.L.D. 30 kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioję, 2 d. vasario, 2:30 vai. 
po pietų, Lietuvių Kliube, 4th ir 
Upland gatvių. Visi nariai dalyvau
kite laiku, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyti. 1

Sekr. N. Dudonis.
(26-27)

vai. vakare. Kadangi vasario 2 čia 
atsibus ALDLD 12 apskričio Jconfe- 
rencija ir drg. šolomskas dalyvaus 

. joje, tai po užbaigos konferencijos 
; bus prakalbos. Dlegatai įsitčmykife, 
kad konferencija perkelta nuo D’
Aquino svetainės į French Roof sve
tainę. Vasario 3 d. šolomskas kai-' 
bės apie Septinto Kongreso raportą, 
kongreso tarimus ir rezoliucijas, J. 
Siauruko svet., 341 W. Market St., 
7 vai. vakare. Tad kviečiam visus lie
tuvius dalyvauti šiose svarbiose pra
kalbose.

Kviečia Komitetas.
(25-26)

Pasekmės Balsavimų Centro Komiteto 1936-1937 m.
Kandidatai J Centro Komitetą || Kandidatai Į Alternatus
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ALDLD Centro Komiteto ir Alternatų balsavimuo
se dalyvavo 92 kuopos su 1,277 narių.

Į Centro Komitetą sekami kandidatai gavo balsų: 
J-. Kaškiaučius—1,140; D. M. šolomskas—1,- 

0o4; A. Bimba—1,046; S. Sasnauskienė—957; O. Dep- 
sienė—822; A. Gilmanas—813; P. Pakalniškis—804; 
A. A. Liddeikienė—785; V. J. Senkevičius—665; V. 
J. Valaitis—633; J. Kairys—507 ir J. Didžiūnas—432 
balsų. Išrinkti yra: J. J. Kaškiaučins, D. M. šoloms
kas, A. Bimba, S. Sasnauskiene, O. Depsienė, A. Gil
manas, P. Pakalniškis, A. A. Lideikiene ir V. J. 
Senkevičius.

Į CK alternatus sekamai gavo balsų: B. šalinaitė 
—1,084; J. Bimba—777;' J. Strižauskas—611; M. Sen-

kevičiutė—576; M. Bepirščiutė—559; P. Šolomskas— 
473; P. Beeis—384; J. Potiene-—196 ir Geo Jamisonas 
—136 balsų. Išrinkti yra sekami alternatai: B. Šali
naitė, J. Bimba, J. Strižauskas ir M. Senkevičiutė.

D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius.

ALDLD 1 kuopos išrinkta komisija 20 d. gruodžio 
patikrino balsus ir surado teisingai suskaitytus, kaip 
čionai ir yra skelbiami.

ALDLD 1 kp. Komisija:
K. Levanas,
J. Kovas.

P. S. Pavienių narių balsavo 5, jų balsavimai pa- I balsavimą; (b) K. Sinko; (c) M. Motužes; (d) J. 
duoti ir pažimėti raidėmis, (a) rodo J. A. Jarome I Shagov ir (e) S. Milikowski.

PITTSBURGH, PA.
ALDLD Ketvirtas Apskritys 

Rengia Bankietą Spaudos 
Naudai

Nedėlioję, vasario 2, Liberty sve
tainėje, 1322 Reedsdale St., N. S., 
ALDLD Ketvirtas Apskritys rengia 
gražų bankietą. Tai bus nepapras
tas bankietas. Bus skanių valgių ir 
pakankamai alučio tik’už 50 centų 
įžangos. Taipgi bus lietuviška mu
zika delei pasišokimo.

Tad visi kviečiami šiame bankiete 
dalyvauti. Užtikriname, gražiai lai
ką praleisti ir padarysite naudingą 
darbą—paremsite mūsų spaudą, “Vil
nį” ir “Laisvę”. Tie du dienraščiai 
per ilgus laikus tarnauja darbininkų 
klasei, todėl mes turime ir juos kiek 
daugiau paremti.

Dar sykį užkviečiame širdingai 
bankiete dalyvauti. Praneškite savo 
gentims 'ir kaimynams.

ALDLD 4 Apskr. Komitetas.
(26-27)

DETROIT, MICH.
Šaunus Programas ir Šokiai :
Vasario 2 d. 6:30 vai. vakare Lie

tuvių svetainėje ant 25-tos ir Ver-' 
nor įvyks šaunus parengimas, bus

i sulošta vienveiksmė komedija “Bur
bulas”. Muzikalė programa ir gra
žuolių šokiai. Po programai šokiai 

: abejose svetainėse. Vakaras bus įdo
mus ir puikus. Visus kviečiame da
lyvauti. Rengia Lietuvių Radio Kliu- 
bas. įžanga tik 25c.

(26-27)

DETROIT, MICH.
Vasario 2 d. 1 vai. po pietų, 4097 

Porter St. įvyks LDS 21 kp. susi
rinkimas. Visi nariai dalyvaukite ir 
naujus aplikantus stengkitės įrašyti.

Alvinas.
(26-27)

I ■ 'I --------------------
PHILADELPHIA, PA.

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. rengia svarbias pra

kalbas drg. M. Guobai, iš Kanados, 
subatoj, 1 d. vasario, 6:30 vai. vaka
re .Lietuvių Taut. Namo svetainėje, 
Drg. M. Guoba yra važinėjęs po 
visą Lietuvą ir Sovietų Sąjungą, jis 
daug ką svarbaus turės mums pa
sakyti apie darbininkų gyvenimą to
se šalyse, taipgi jis pasakys mums 
apie Kanadoje gyvenančius lietuvius 
darbininkus, tad visi kviečiami daly
vauti ir išgirsti svečią.

Kviečia Valdyba.
(26-27)

HARTFORD, CONN.
Trys dideli chorai bendrai rengia 

puikų koncertą, nedėlioję, 2 d. vasa
rio, Foot Guard Hall, 165 High St., 
2 vai. po pietų. Tie trys chorai yra 
sekami: Žydų Choras, Rusų-Ukrainų 
ir Laisvės Choras. Chorai dainuos 
bendrai ir pavieniai; bus mandolinų 
orkestrą, smuiko solo, ir kitų. Kvie
čiam iš Hartfordo ir iš apielinkės vi
sus lietuvius ir kitataučius skaitlin
gai dalyvauti. Įžanga iš kalno 35c., 
prie durų 40c. Tikietus galima gau
ti pas bile choro narį.

Komisija.
(26-27)

EASTON, PA.
Pranešimas visiems lietuviams dar

bininkams! Nedėlioję, 2 d. vasario, 
yra rengiamos svarbios prakalbos 
Penn Auditorium, 147 So. 4th St. 
Bus keletas žymių kalbėtojų, F. J. 
Gorman kalbės už darbo partiją; Ch. 
Ervin nuo Amalgameitų Clothing 
Workers Union, ir W. Trumbull nuo 
Silk Workers Unijos. Gera proga vi
siems išgirsti svarbių žinių nuo šių 
gorų kalbėtojų. šis mitingas pir- 
miaus buvo pranešta, bet iš priežas
ties blogo oro buvo atidėtas iki 2 d. 
vasario.

Prakalbų Mylėtojas.
(25-26)

Cortlamdt 7-4305

Lietuviška Informaciją 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo 
Įstaiga

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graboriųs (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.
NEWARK, N. J.

Newarko Lietuvių Sąryšio metinis
susirinkimas įvyks pirmadienį,

ura

Tel. Virginia 7-4499

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, kitokių

metų, 
lykų

«> : ■ 1HI

T. D. Apsigynimo 9-tos kuopos su- vasario, 8 vai. vakare, Lietuvių 
sirinkimas įvyks sekmadieni, 2 d.

• vasario, 2 vai. po pietų, Liaudies Na
me, 735 Fairmount Ave.

šitas susirinkimas bus vienas iš 
svarbiausių metinių susirinkimų.

Bus valdybos raportas iš metinio 
j veikimo ir bus naujos valdybos rin- 
■ kimas, tad visi nariai yra kviečiami 
i dalyvauti ir atsiveskite naujų narių 
prirašyti.

• Sekr. B. Ramanauskienė.
(26-27)

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10 :30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną

Tel.: Algonquin 4-8294

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

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to 
kio dydžio, kc 
kio 
ma.

pageidauji 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park 

ir Chauncey stočių BMT I^-ne 
BROOKLYN, N. Y.

TeL: Gienmore 5-6191

3 d. 
sve- 
Visi
nes 

1936

tainėje, 180 New York Avė. 
delegatai būtinai dalyvaukite, 
bus renkama nauja valdyba del

Taipgi bus ir kitų svarbių da- 
apsvarstymui.

Sekr. S. Gaubienė.
(25-26)

SCRANTON, PA.
Svarbios žinios serantoniečiams! 

Nedėlioję, 2 d. vasario čia kalbės 
drg. D. M. Šolomskas, iš Brooklyno, 
svarbioj temoj: Bendro Fronto Klau
simu. Prakalbos įvyks French Roof 
Svetainėje, 1610 Washburn St., 6

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.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Ne 
kada

Kas norite medaus prisiųsti 
jums į namus, rašykite bitinin

kui adresuodami sekamai:

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery Street

NO. ABINGTON, MASS.
Kaina 5 svarai $1.26 

už 10 svarų $2.25

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

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

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 1
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIŲS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIŲS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Barry P. Shalins 
(JALINSKAS) 

Lietuvis Graboriųs
Suteikiam Garbingas Lai- 
dętuyes uepąisant kaštų.
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šerpienų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway, 
Woodhaven, L. I

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

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

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI
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New Yorko-New Jersey Sklo-1 
kininky Apskričio Konferen-! 
cija už Vienybę

East New Yorke Lietuviu Dresmeikeriai Susirūpinę
Vaiku Mokyklėlė Kontraktą Sistema

4 26 d. sausio Newark, N. J., 
įvyko skaitlinga Lietuvių Dar
bininkų Draugijos pirmo aps
kričio konferencija. Prie kon
ferencijos išanksto mobiliza- 

• vosi kaip vienybės šalininkai, 
taip ir lietuviški
čiai. Konferencijoj 
viršų vienybės šalininkai, 
visų trijų 
delegatais buvo griežti vieny
bės šalininkai — penki iš 7 kuo
pos, keturi iš antros kuopos 
ir 3 iš Richmond Hill kuopos. 
O vienybės’ priešų buvo tik
vienas. Konferencijai pirmi-1 
ninkavo II. Burke, new .-irk ie
tis.

kuopos vaikų mo- 
l.š priežasties didelių

mažai vaikučių atsilankė, bot 
nemažai yra pasižadėję mo-

lovestonie- 
paemė

mokyklėlės
2 vai. po pie-

kuopų i tainėje, 2 156 Pitkin Ave.,;
Brooklyn, N. Y. Kviečiame vi
sus tėvus atsivesti savo vaiku
čius į šią mokyklą, kur jie ga- i

i lės pramokt lietuvių kalbą.

Teisėjas Sako--Raudonoji 
Netinka Būti Motina

Sakoma, apribavimas kont- 
raktorių ir nustatymas mokes
čių už darbus skalės pačių1 
darbų išdavėjų įstaigose yra! 
pamatiniai reikalavimai, kurie! 
turės būti įrašyti į sekamą su-, 
tartį.

Tuo tarpu dresmeikeriai, ir 
tie, kurie netiesioginiai bus pa
liesti to streiko, jau persiima 
streiko ūpu. Ir ne stebėtina. 
Tai yra didžiausias amatas vi
soj valstijoj, daro 750 milionų 
metinės apyvartos ir samdo 
105,000 darbininkų šiame did-! 
miestyje ir apielinkėj.

Kalbėdamas unijos streiko

Konferencija, balsų didžiu
ma, užgyrė perintų metų Cen
tro Komiteto didžiumos veiki
me) vienybės klausimu ir pri
ėmė sekamo turinio rezoliuci-

liam 
man, 
Joiįvt

1 loch-

i viniai

“LDD Pirmo jo A p 
konferencija, įvykusi 
26 d., 1936 m., 180
York Ave., Newark, N. 
sisako už LDD pereitų 
Centro Komiteto 
pareiškimą vienybė 
ir užgiriu “N.G.” N

Grossman pareiškė, .jog ji 
turinti teisės juos mokinti ko
munizmo. Teisėjas pasakė:

nu

nitingui Julius 
generalis dresmeikerių 
Boardo manadžeris nu
kali pamatiniai reikala- 
turi būti įdėti sutartim 

<o, kad nors pereita su- 
ta-tartis turėjo.geru punktu,

sausio

• i’“- i menu 
metų i doktrinomis.

didžiumos
is klausimu kams.”

Komunistė netinka auklėti 
Ji persiėmė komunis- 
ateistinėmis ir 1WW 

Jai neleisime to
kius įsitikinimus perduoti vai-

dangi darbų davėjai nėra 
siogini ai atsakom in gi

tį suvienijimui LDD su ALD

Vaikų tėvas, Warren Eaton, 
lyg (Jrossmano nusistatymo,

Priėmimas šios rezoliucijos 
yra didelis smūgis Jankausko 
vadovaujamam 
Centro 
kad tas
džiumos svarbia tįsiame 
apskrityj.

kų globėjo teisę, kadangi jis 
‘‘nori išauklėti religiškai ir 
amerikoniškai.”

dabartiniam
Komitetui. Pasirodo, 
komitetas neturi di-

LDD

’ K. Steponavičius bandė pra- 
varyt rezoliuciją, užginančią 
dabartinę Strazdo redaguoja
mą “Naująją Gadynę.” Bet 
jojo triūsas nuėjo veltui. Kon
ferencija užgyrė sekamą d. 
Kuodžio patiektą rezoliuciją:

“LDD 1 Apskričio Konfe
rencija reikalauja tęsi diskusi
jas ‘Naujojoj Gadynėj’ vieny
bes klausimu iki LDD suvažia
vimo ir kad ‘Naujoji Gadyne’ 
būtų vedama ta linija, kaip 
buvo prie senojo redaktoriaus 
drg. L. Prūseikos, ir tik ta iš-j

į®'

Sausio 31

by Mail
If our check or 

hloneiį Order does if!
rį<EEP,„n,

fc^BUSHWICKl
SAVINGS BANK

•n

dies MOkyklos 136 name, Ed-1 
gecombe Avenue ir 135 th St.

Sunnysidėj Daugiau Evikcijy
Pereitą šeštadienį buvo iš

mesta iš namų Mrs. Thai, da
bar vėl gręsia bent dvi evik- 
cijos. Įsakyta išsikraustyti 
daktarui Samuel Steinman ir 
Roderigo Del Peso. Tos apie-1

mortgičių streiką, kadangi

namų vertę. Mortgičių savi
ninkais yra stambios Rockefcl-

Sunnysidės gyventojai pro-

Mrs. Thai namuose, 
policijos kišimąsi į evik- 
Jie nurodo, kad ta yra 
šerifo pareiga ir kad

PARENGIMAI
NEW YORK, N. Y.

Rusų Bedarbių Tarybos didelis pa-

8 vai. vakare, Independent House
wreckers Union Hali, 35 East 2nd 
Street. Programą išpildys Ukrainą 
dramatiška grupe su veikalu “D’/.ia- 
nitorius”, taipgi dalyvaus Brooklyno 
Aido Choras, taipgi bus ir kitos me
no spėkos. Po 
Kviečiam visus

programų bus šokiai, 
liet u v i ils ir kilataii

Komisija.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N

susirinkimas
Įv.yks pirniadieni, 3 d. vasario, 8 vai. 
vakaro, “Laisves” raštinėje, 427 Lo
rimor St. Visi nariai malonėkite da
lyvauti laiku ir atsiveskite naujų 
draugų į kuopą prirašyti.

A. Baltai! is.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr, JOHN WALUK
161 NO. 61h STREET

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

šventadieniais susitarus 
'lei. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITĖ)

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

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

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

<<

PARDAVIMAI

or-

GOC UŽ

Rengia Liet. Darb. Susivienijimo 50 kp., So. Brooklyn

IŠRANDAVOJIMAI

išpildyti reikalavi- 
atsitiko 47-toje sto- 
White Plains Road,

PARSIDUODA VIŠTŲ
FARMA

DIENOS
ketvirtadieniais,

Šeštadieniais ir

VYRŲ
Trečiadieniais,
penktadieniais.

sekmadieniais atdara dieną 
ir naktį.

Rasi randavo ja. keletas fornišiuotų 
kambariu. Yra šiluma ir visi mo
derniški įtaisymai. Atsišaukite se
kamai: 406 South 3rd St., Brooklyn, 
N. Y. Savininką galima matyt krau
tuvėj, ant kampo Union Avė., ir 
So. 3rd Si., numeris >106 So. 3rd St. 1

iki $6750.00, nėra agento.
F. Welene, 562 7tli St., Brooklyn, 
Y.

Jų grupė susideda iš dainų, piano ir smuiko.
gi dainuos G. Klimas, Lillian Chase, Aldona Klimaitė ir Trimito Choras. Peter Wis-

policijos kišimasis rodo jos su
sidraugavimą su Rockefelle- 
riu. Jie taipgi pasiuntė ma-

kviečiant j j būti vyriausiu tei
sėju šešių areštuotų laike evik- 
ci jos.

Gi moterys pasiuntė delega
ciją pas Merchants Indemnity 
Corporation, kuri turėjo mort
gičių ant Mrs. 'Thai stubos,

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOStie- [ 
už dar-Į 

Gi 80 nuo-į 
pasiuvama ! 

Vidutinė [ 
apskaičiuoja- [ 

Bet algos mažės-! 
amatų, kaip finišerių, va-j 
ų, egzaminuotojų ir dau-į 

) kitų esančios kur kas že-j 
operatorių vidutinės ai-1 gąnizacijų atakuojamas W. E.

j Boughton, Tammanės tarnas, 
pridavė , rezignaciją. Jisai bu
vo iš riebiausia apmokamų 
Riddero paskirtųjų ir jam pa
vesta vadovauti taip vadina
mą WPA R-employment Bu
reau. Tasai biuras žadėjo su
mažinti bedarbę, sugrąžinti 
darbininkus į privatinę indus-

ši m t i.s visų d rosi u 
kontra k torių ša pose, 
operatorių alga 
ma $16.50. 
niu

mą mušeikų.

Pravijo WPA Viršininką

miau 
gos.-

Unijų ir kitų darbininkų

Net ir teisė pamatyti vaikus Dresiy Kontrakto Nepadarė 
būsianti atimta nuo Mrs. Eat-[ 
on, jei ji bandysianti mokinti

Jos
Wil-

juos “perversmo idėjų”, 
ii yra Mabel K) ir 
6 metų.

Dorothy Sherwood Nuteista 
Mirti Elektros Kėdėj

Dorothy Sherwood, vienu 
laiku buvusi aktorė,

Julius Ilochman, dresmeike
rių unijos generalis manadže
ris praneša, kad konferencijos 
su bosų organizacijomis dar 
prie nieko neprivedė. Antra
dienį visą dieną tartasi su Na
tional Dress Manufacturers 
Association. 'Trečiadienį tare

isi su Affiliated Dress Manu
facturers. Dar ir tas apsun-

nuteista kiną derybas, kad su keliomis 
elektros kėdėn už prigirdymą skirtingomis bosų organizaci- 
savo dviejų metų sūnelio, k u- jomis

New .Jersey valstijoj, iš New Yorko 
nu važiavimas per I į vai. II kaniba- 

■ rin moderniška siūba, daug hudinkų, 
visi geriausiose sąlygose. 250 me-1 
džiti sodas, 75 aviliai bičių. 4 karvės,, 
400 vištų, kiaulės, antys ir žuvys. ’ 

. Ideališka lauku namai, lietuviškoj 
> kaimynystėj. 2000 svaini medaus gau-1 
[narna į metus, 1000 bušelių obuolių, I 
burdingieriai atneša $1000.00 vasa-' 
ros sezone. Vertes $9000.00. Nusilei
džiamo iki $6750.00, nėra 
H.
N.

PIRTIS
VISADA ATDARA
DIENĄ IR NAKTJ

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

mankštymai, restauracija, barbernė 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 50c. dieną ir naktį, bile laiku- 
SPECIALĖS KAINOS PER S A VAITŲ

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

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

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

PARSIDUODA MEDUS
'Tikras, tyras medus. Be jokio prie 

maišo ir nekvarbuolas, tirštas 
skanus, kaip Lietuvoje. GO svn 
kenas už $6.75, kvortinė bonl 
Perkant po tuziną ant syk 
kvortą.
“O U R FARM” HAMPTON, N.

arba telefonuokite South 8-4875

40 darbininkų pasiųsta priva
tinei! industrijom Be to, di
džiuma siūlomų darbų buvę 
apmokami žemiau unijinės 
skalės.

To bi|>ro palaikymui išleista 
daug pinigų ir .jis buvo pra
dėjęs darytis skebų verbavi
mui agentūra, tas ir sukėlė 
darbininkuose audrą protestų. KONCERTAS IR ŠOKIAIatskirai tartis, i 

tarsi į kokį kalną nuo vienų 
iki kitų kabintis. Į

i 
Gi Truckmanų Bokalas 102 i 

praneša, kad jie jau šiandie
na iššaukia streikai! drošiu iš- 
vežiotojus, nes negavo kon
trakto su Affiliated Dress Car
rier’s Association.

rj, Kai)) ji pati issireisKe, ne
galėjus matyti alkaną.”

Džiūrė pripažino ją kaltai 
pirmo laipsnio žmogžudystėje,! 
bet rekomendavo pasigailėti. I 
Tačiaus teisėjas pareiškė, kad 
pripažinimas kaltu jau savai
me nustato mirties bausmę. 
Vienintelė viltis jai išsigelbėti,

Senelis IMdinHm
Orange apskričio gyvento- Biedniokų Name 

jai surinko 4,000 parašų, kad 
jai būtų dovanota gyvybe.

Scottsboro Mitingai
ir

Ala-

su-smūgis
Ste po vo gelbėdamas iš gaisro savo 

studentus daug metų atgal.

Centro 
gelbėji- 
atstovą

pragyvenimui reikalingų, su
mą. Kreiptis'reikia pas Wil
liams (krautuvėj), 35 E. 12th 
Street, New York.

Iki šiol jo seniPO 
masi- 

išneša-

Dr.

pa
ar

bū-
nu-

Senelis mokslininkas
Brundage trečiadienį nukelia
vo į Denver Memorial senelių

lyga konferencija pasižada 
remti ‘Naująją Gadynę’.”

Kadangi “Naujoji Gadynė” 
dabar vedama Strazdo-Jan-1 
kausko pakraipoje ir kadangi I 
diskusuoti joje leidžiama tik 
Strazdui-Jankauskui ir Stepo
navičiui, o vienybės šalinin
kams burna uždaryta, tai tokį 
laikraštį didžiuma sklokinin- 
kų atsisako remti. Tai aiški re
zoliucijos išvada.

Konferencija priėmė dar 
vieną rezoliuciją, būtent, už 
praplėtimą J. Stilsono gelbėji
mo komiteto. “Konferencija 
reikalauja, kad LDD 
Komitetas įsileistų į 
mo komitetą po vieną 
nuo ALDLD ir LDS.”

Po visą miestą, kaip 
I visą šalį, ruošiama eilė 

niu mitingų, kuriuose 
mos protesto rezoliucijos prieš 
terorizavimą Scottsboro vaiki
nu ir reikalaujama perkelt tei
smą iš linču permirkusių 
burnos teismų į federal j 

* ma.
Vienas tokių mitingi 

šaukta 30 sausio, Ever 
Baptistų bažnyčioje, 50 Moore 
St., Williamsburge. Kitas—1
įvyks 31 sausio, Congregatio
nal bažnyčioj, 102nd St. ir 
Northern Blvd., Corona, L. 1.1I 
Trečias — 4 vasario, Abyssi-i 
nian Baptist bažnyčioj, 132 
W. 138th St., Harleme.

Jo namas tapo parduotas iš 
varžytinių.
draugai ir buvusieji studentai 
pajėgė jį aprūpinti. Jie sako, 
kad jo dabartinė padėtis yra 
pasėka jo per didelio atsida
vimo draugams ir mokslui.

Senelis nesiskundžia savo 
padččia. Jis dar tebekenčia

Gyventojai Protestuoja 
Prieš Stephens Biliy

Išbuvo Šalpos Biure 
Visą Naktį

šešiolika vyrų ir motorų 
linksmi maršavo namo pereitą 
trečiadienį, kadangi jie gavo 
orderius pirkimui drabužių ir 
anglių. Bet ne veltui jie gavo 
tuos orderius: jie juos iškovo
jo, išbūdami biure 24 valan
das, atsishkydami iš ten išei
ti iki bus 
m ai. Tas 
tyje, 211 
Bronx.

Policija

Nedelioj, 2 d. Vasario-Feb.
re •

Durys atdaros 5 vai., koncertas 7:30 vai. vakare, šokiai bus tuojau po pro- 
cgramai ir tęsis iki vėlai. Įžanga 40 centų Asmeniui.

BUS WORKERS CENTER SVETAINĖJE
723 5th Avė., įėjimas iš 23-čio St., So. Brooklyn.

Tai vėl pusėtinas 
Jankausko - Strazdo 
navičiaus “vadovybei.’

Aršiausiais vienybės priešais 
konferencijoje pasirodė K. 
Steponavičius ir J. Du Ik is. 
Kuomet juodu pradėjo niekint 
Prūseiką ir Kuodį, tai vienas 
iš delegatų d. Paukštys (šven- 
čioniškis) pareiškė, kad jau

SU. Pardavinėtoju
Apskričio Komitetą išrink- “Daily Workeris” nori gau

ti penki griežti vienybės sali- tį 200 jaunų vyrų ir moterų, 
ninkai Cibulskienė, Kuodis, klirįc visą laika užsiimtų “D. 
Rainis, Kreivėnas ir Kaulinis. W ” ir “Sunday Workerio” 
Du neaiškūs Burkė ir Gau- pardavinėjimu. Sakoma, kad 
bienė. Bet Burkė po konfe- jįe galės užsidirbti mažiausią 
rencijos pasakė, kad kada rei-l 
kės galutinai pasisakyti, tai jis[ 
balsuos už vienybę.

Delegatas.

juos saugojo nuo 
pagelbos iš lauko, nieko prie 
jų neprileido nei davė atnešt 
maisto. Jie patys susėdę prieš 
alkanus bedarbius maumojo 
sendvičius; bet bedarbiams 
atnešt neprileido, sakydami, 
kad šalpos biure valgyt neva
lia. Tačiau sekamą rytą pro
testai privertė prileisti maisto.

Kitoj vietoj, tiesa, nepavyko 
kol kas. Antradienį virš 70 
vyrų, moterų ir vaikų buvo 
nuėję šalpos stotin prie 3rd 
St. ir Avenue D, kur policija 
su radio karais užpuolė juos 
ir žiauriai sumušė. Tačiau as
tuoni Bedarbių Tarybos Boka
lai susitarė tęsti kovą prieš tą 
stotį iki bus laimėta tų 70 šei
ni y n ų re i k a 1 a v i m a i.

Pereitą metą tapo priimta 
įstatymas valstijos seimelyje, 
kad namų karidoriai ir laip
tai turi būti apšildomi ir kiek
viename apartmente įvesti toi- 
letai. Dabar iškilo taip vadi
namas Stephens bilius, kuris 
pirmoj vietoj reikalauja 
skirti $25,000 “ištyrimui”, 
reikią tokių pagerinimų.

Gyventojai sako, kad tai 
tų bereikalingos išlaidos ir 
tęsimas pravedimo ano įstaty-■ čių. 
mo, kuris reikalauja namuose mos. . 
pagerinimy. Jie tuo reikalu | 
šaukia protesto mitingą T Jau- (26 27)

PAJIEŠKOJTMAT
Važiuoju į San Francisco, Calif., 

su automobiliu; galiu nuvežti porų ar 
pavienį.- Išvažiuoju už poros savai-

Kelionūs išlygos labai prieina- 
Kreipkitės:* P. šumskis, 1140




