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Mūšį Ethiopijoj

V

Bėga Italų Jūrininkai

universitetai išrinko savo 
atstovu į šalies seimą Ram
say MacDonaldą, buvusį An
glijos ministerį pirmininką. 
Atvykus jam Seiman, dar-

kur galėtų viešpataut pati 
Japonija.

varo 
tarp

VISUOTINAS STREIKAS 
UŽDARĖ NET VALGYK

LAS, BANKUS IR 
KRAUTUVES

,1

Sovietai Išlaisvino 
Buvusius Ardytojus
Ardytojai Apgailėjo Savo 
Piktadarystes ir Pasitaisė

MASKVA, Vas. 5.— So
vietų Sąjungos Centro Pil
dantysis Komitetas dovano
jo liekamą bausmės dalį L. 
K. Ramzinui ir kitiems ar
dytojams, sabotažninkams, 
kurie buvo nuteisti 1930 m. 
lapkričio-gruodžio mėn.

Teisme jie smulkmeniškai 
prisipažino, kaip jie gadino, 
ardė bei planavo ardyti So
vietų pramonę. Tuom jie 
norėjo nusilpnint Sovietų 
šalį, kad užsienių imperia
listai paskui galėtų per ka
rą sunaikint Sovietų tvar
ką. Del to jie varinėjo su- 
mokslus su Francijos ir ki
tų kapitalistinių šalių karo 
štabais.

Vyriausias tų ardytojų, 
vadinamos “Pramoniečių 
Partijos” organizatorius bu
vo Ramzinas. Jis, V. A. 
Laričev ir septyni kiti suo
kalbininkai iš pradžių buvo 
nusmerkti sušaudyti; bet 
mirties bausmė jiems 
keista kalėjimu.

Visi nuteistieji gailėjosi 
savo kriminalių žygių ir są
žiningai atliko jiems pave
damus darbus. Bausmės lai
ku tie buvusieji ardytojai 
statė augštos rūšies gari
nius katilus ir kitokią ma
šineriją ir tinkamai savo 
uždavinį atliko. Iš to So
vietų vyriausybė nuspren
dė, kad jie pasitaisė; todėl 
juos ir paliuosavo ir sugrą
žino jiems visas politines ir 
pilietiškas teises.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Bankininkai Atsiėmė 
Paskolas Talkininkam

“Stilsono Gelbėjimo” Komiteto 
Pareiškimas

BET VALDIŠKOS PASKO
LOS TALKININKAMS 
YRA JAU FAKTINAI 

PRAŽUDYTOS
WASHINGTON, vas. 5.— 

Senatorių komisijoj, tyrinė
jančioj Amerikos ginklų ir 
amunicijos biznį, tapo aik
štėn iškeltas ir įrodytas toks 
buvusio prezidento Wilsono 
valdžios p a s i t a r navimas 
Morganui ir kitiems banki
ninkams laike pasaulinio 
karo. Morganas ir kiti ban
kininkai buvo suorganizavę 
milžiniškas privatines pas
kolas Angliiai, Francijai ir 
kitiems talkininkams. Bet 
talkininkai jau pritrūko pi
nigų atmokėt Morganams 
skolas bei nuošimčius.

Pagaliaus, ir Jungtinės 
Valstijos buvo įveltos į ka
rą, ir pradėjo leisti vadina
mus “laisvės” paskolų kari
nius bonus. Bilionai pini
gų. gaunamų už tuos bonus, 
tada buvo Amerikos val
džios jau ir tiesioginiai sko
linami talkininkams. Čia 
prezid. Wilsono valdžia ir

Jungtinių Valstijų Gin
klai Chinų Fašistams 
WASHINGTON, vas. 5. 

—Jungtinių Valstijų užsie
nių ministerijoj skaitlinė
mis, šiemet sausio mėnesį 
buvo iš šios šalies išvežta 
ginklų ir amunicijos į 
Chiang Kai-sheko fašistų 
valdomą Chiniją už $3,055,- 
395. Chinijos valdžia pirko 
kariškų lėktuvu už $2,791,- 
000; kulkasvaidžių, šautuvų 
ir revolverių už $125,500; 
bombų ir granatu už 
$86,950.

Iš Amerikos gaunamais 
karo pabūklais Chinijos fa
šistai kovoja tik prieš Chi
nų Sovietus ir revoliucinį 
judėjimą apskritai. Chiang 
Kai-shek visai nebando tuos 
ginklus atkreipt prieš Japo
nijos imperialistus, kurie 
drasko šalį iš rytų ir šiau
rių, steigdami ten neva “sa- 
vivaldiškus” chinų kraštus, | biečiai atstovai pasveikino 
kur galėtų viešpataut pati jį baubimais ir paniekos 

šauksmais. Andai MacDo- 
naldas pats buvo darbietis, 
bet laikui bėgant jis su vi
som keturiom persikraustė į 
imperialistinės buržuazijos 
vežimą.

Naziai Pasako Reporteriam, 
Ką Rašyt apie Olympiad?

Garmisch-Partenkirchen, 
prie Bavarijos Alpų kalnų, 
vasario 5 d. atsidarė hitle
rininkų suruošta tarptauti
nė sportų Olympiada. Ji 
prasidėjo įvairių žiemos 
sportų, varžytinėmis.

Norėdami pasirodyt pa
saulio akyse neva “bešališ
kais.” hitlerininkai nriėmė 
į vokiečiu “hockey tymą” ir 
vieną žvdą.

Suvažiavo keli šimtai už
sienių laikraščių reporterių. 
Propagandos mini sterijos 
narys Funk davė jiems pa
mokslą, kaip jie turėtų ra
šyt apie šias sportu varžy
tines,—reiškia, viską per- 
statyt palankiai naziams.

atėjo pagelbon savo šalies 
bankininkams. Jinai suti
ko, kad Franci ja ir Anglija 
atmokėtų skolas ir nuošim
čius Morganams ir kitiems 
šios šalies bankieriams iš tų 
pinigų, kuriuos' Amerika 
skolina talkininkams.

Tuo būdu, Morganai ir 
Ko. iš talkininkų atsiėmė 
grynai visas savo paskolas 
su pilnais nuošimčiais. O 
valdiškų paskolų atmokėji- 
mą Amerikai talkininkai, 
kaip žinoma, jau senai su
stabdė. Ir nuo to laiko su
sidarė jau $1,000,000,000 už
vilktų atmokėjimų Ameri
kai.

Suprantama, kad Jungti
nės Valstijos ir toliaus nie
ko negaus iš tų bilionu dole
riu, kuriuos sukišo talkinin- 
kams karui. Taip ir susida
rė milžiniška netiesioginė 
Amerikos valdžios dovana 
talkininkams kaštais šios 
šalies piliečių. Privatiniai gi 
bankininkai visas savo pas
kolas atsiėmė, ir dar su

Jankauskas-Strazdas Apgaudinėjo Visuomenę, Rinko Pini
gus Stilsonui; Dabar Griežtai Reikalauja, kad Visuomenė 
Nereikalautą Valdžios Paliuosuot Stilsoną; Dar Pirmas Toks 

Skandalas Amerikos Lietuvią Istorijoj

Angliakasiai Tariasi 
Apie Prisidėjimą prie 
Pekino Gener. Streiko

Per Sniego Audrą Japo- Italai Skelbiasi Laimėję 
nijoj Žuvo 89 Žmonės

TOKIO, Vasario 6.—Per 
sniego audrą nugriuvo dau
gybė sniego nuo kalno ant 
mainierių barako ties Ku- 
satsu. Žuvo 44 mainieriai.

Nuskendo 2,200 tonų 
įtalpos prekybos laivas “Un- 
nan” ir prigėrė 45 jame bu
vę žmonės.

Anglijos Darbiečiu Panieka 
Ramsay’ui MacDonaldui

New Haven, Conn
Vilijos Choras iš Water

bury perstato penkių veiks
mų melodramą “Tamyla” 
su 13 dainų, šį vaidinimą 
rengia L.D.S. Jaunuolių 207 
kp., nedėlioj, 9 d. vasario, 
Lietuvių Svetainėje, 243 
Front St., 3 vai. po pietų. 
Įžanga 50c. Jaunuolių kuo
pa širdingai užkviečia visą 
lietuvių visuomenę atsilan
kyti ir išgirst ir pamatyt 
šią gražią operetę.

Kviečia LDS. Jaunuolių 
207 Kuopa.

ROMA, Vasar. 5.— Italų 
komandierius Badoglio pra
nešė, kad jie pradėję giliau 
maršuot į Ethiopiją Webbe 
Gestro upės kloniu. Sako, 
kad italai atėję iš Bucurale 
sumušę ethiopus ir užėmę 
Lama-Cillindi, 43 mylios į i 
šiaurę nuo Dolo. Užimtame 
miestelyj radę daug grūdų.

Italų žvalgai susikirto su 
ethiopais ties Malca Guba, 
185 mylios į vakarus nuo 
Dolo. Ethiopai smarkiai ko
vojo, bet italai sakosi juos 
nuviję atgal.

Bet reikia nurodyt, jog 
italai buvo paėmę Malca 
Guba daugiau kaip savaitė 
atgal. O dabar jiems ten 
išnaujo teko kautis su et
hiopais. Iš to matyt, kad 
ethiopai vėl buvo išviję fa
šistus iš Malca Gubos.

WASHINGTON. — Šie
met Jungtinėse Valstijose 
slapta užsiliko jau 1,212 jū
rininkų nuo svetimų šalių 
laivų. Daugiausia tų jūri
ninkų tai italai, bijantieji, 
kad Mussolini nepasiųstų 
juos kariaut prieš ethiopus.

Reakcionieriai Demonstruo
ja prieš Streiką Meksikoj

Monterey, Meksikoj, re
akcionieriai vasario 5 d. su
rengė demonstraciją prieš 
visuotiną 24 valandų, strei
ką, rėkdami, kad streikas 
esąs tik komunistų suma
nymas.

“Naujoj Gadynėje” vasario 6 d., ant pirmo puslapio, randa
me oficialį pareiškimą taip vadinamo “Stilsono Gelbėjimo Ko
miteto,” kurio pirmininku yra A. Jankauskas, o sekretorium 
K. Steponavičius. Komitetas sako, kad jis “nutarė išstoti 
prieš Komunistu Partijos Lietuvių Centro Biurą del jo žygiu 
d. Stilsono gelbėjimo reikalu.” Paskui seka komiteto tarimai, 
kuriuos čionai paduodame žodis žodin. štai tie tarimai:

“1. Neturėti jokių reikalų su mūsų darbo kenkėjais iš Cent
ro Biuro.

“2. Nekviesti Centro Biuro kalbėtojus j prakalbas, kurios 
rengiama d. Stilsono gelbėjimo reikalu.

“3. Mes uždraudžiame be komiteto žinios ir sutikimo rengti 
d. Stilsono gelbėjimui prakalbas, rinkti aukas ir daryti neau
torizuotas išlaidas.

“4. Mes protestuojame prieš Centro Biurą, kuris ragina 
savo pasėkėjus siųsti protestus valdžiai, ką mūsų advokatas 
griežčiausiai draudžia.

“5. Stilsonui Gelbėti Komitetas nutraukia visus ryšius su 
Centro Biuru ir tais jo sekėjais, kurie mūsų darbą sabota- 
žuoja.

“6. LDD kuopų ir visų d. Stilsono gelbėjimui pritariančių 
organizacijų mes prašome nesiųsti valdžiai protestų. Jei 
kur tokios rezoliucijos priimta, prašom jas siųsti Stilsono 
Gelbėjimo Komitetui, jo sekretoriaus adresu.”

Paskui seka komiteto narių parašai.
Tai tikrai istorinis dokumentas. Tokio dar nebuvo mačius 

Amerikos lietuvių darbininkiška visuomenė.
šis dokumentas yra atsakymas j mūsų srovės reikalavimą, 

kad Stilsono gelbėjimui būtų suorganizuotas platus bendro 
fronto komitetais, kuris paimtų ant savęs visą gelbėjimo kam
paniją — kaip moralę, taip finansinę. Kadangi mes tokį rei
kalavimą statėme, tai jie oficialiai pertraukia visus ryšius su 
visa revoliucine lietuvių darbininkų srove ir atsuka jai savo 
nugarą.

šis “Stilsono Gelbėjimo Komiteto” pareiškimas parodo ir 
patvirtiną sekamą.: • • ..

1. Jie nenori Stilsoną išlaisvinti. Jie nori, kad Stilsonas il
giau sėdėtų kalėjime, idant jo arešto vardan jie galėtų varyti 
savo biznį. Tai matome iš jų tarimo 4-to. Jie begėdiškai at
virai protestuoja prieš tuos, kurie iki šiol reikalavo, arba rei
kalaus ateityje, kad valdžia Stilsoną paliuosuotų. Tai mato
me taip pat iš jų griežto atsisakymo sudaryti platų bendro 
fronto komitetą.

Gal visoj darbininkų judėjimo istorijoj dar nebuvo tokio at
sitikimo, kad politinio kalinio “draugai” ir “gelbėtojai” protes
tuotų prieš tuos, kurie reikalauja, kad valdžia tą kalinį pa
liuosuotų !

2. Jie turi pasiėmę tokį advokatą, kuriam, matomai, netiek 
rūpi Stilsono paliuosavimas, bet pagelbėti Strazdui-Jankaus- 
kui-Steponavičiui vardan jo arešto ardyti lietuvių darbininkų 
vienybę. Jie jo ir vardą nuo visuomenės slepia.

3. Jankauskas ir visas Komitetas, kaip dabar pasirodo, veid
mainiavo ir apgaudinėjo visuomenę, kuomet jie viešai Brook- 
lyno masiniam susirinkime ir kituose panašiuose susirinki
muose ragino priimti prašymo-reikalavimo rezoliucijas ir siųs
ti prezidentui Rooseveltui, kad jis paliuosuotų Stilsoną iš ka
lėjimo. Jankauskas pats atnešė rezoliuciją ir padavė K. Mi- 
chelsonui perskaityti Brooklyno susirinkime. Rezoliucija bu
vo skaityta ir priimta. Dabar iš jų pareiškimo paaiški, kad 
ta rezoliucija buvo tik tam, kad gauti daugiau pinigų iš publi
kos, kad ji nuvažiavo ne pas prezidentą Rooseveltą Washing- 
tonan, bet komiteto gurban. Jie reikalauja, kad ir kitos pa
našios priimtos rezoliucijos būtų tuojaus atsiųstos Jankausko 
komiteto gurban amžinai ilsėtis, o Stilsonas tegul sėdi kalėji
me, idant šita klikutė galėtų tęsti savo nelemtą politiką.

4. Jankauskas ir jo kolegos žinojo, kad mūsų atstovai bendro 
fronto komitete su tokia nešvaria politika nesutiks, kad tuos 
jų darbus iškels viršun ir parodys plačiai visuomenei. Del to 
jie griežtai atsisako į komitetą įsileisti plačios visuomenės at
stovus.

5. Ištisus pusantro mėnesio jie slėpė nuo visuomenės šitą 
savo politiką-skymą ir rinko iš jos pinigus neva Stilsono gel
bėjimui. Tiktai dabar, griežtai prispirti prie sienos plačios vi
suomenės reikalavimo (desėtkai rezoliucijų, reikalaujančių pla
taus bendro fronto, priimta įvairiuose miestuose ir įvairiose 
organizacijose, visa eilė tos pačios LDD kuopų ir apskričių to 
paties reikalavo) ir kada jau surinko šimtus dolerių ir su
stiprino savo biznį, išėjo viešai ir parodė savo tikruosius 
veidus.

6. Pilniausiai pasitvirtina Centro Biuro ir mūsų spaudos pa
reiškimas, kad Jankausko-Strazdo-Steponavičiaus komitetui 
visuomenė negali pasitikėti, nes tų žmonių kreiva politika la
bai puikiai ir labai senai yra žinoma mūsų visuomenei.

7. Pilniausiai pasitvirtina teisingumas drg. Pruseikos pareiš
kimo, padaryto Newarko masiniam susirinkime, kad jam ka
lėjime Stilsonas sakė, kad jis ir jo šalininkai nenori, neprašo

I jokios paramos, jokios pagelbos iš darbininkų srovės, kuriai 
vadovauja mūsų įstaigos ir organizacijos. Tai visa dar la-

PEKIN, Ill., vas. 5.—Vi
suotinas darbininkų strei
kas šiame 17,000 gyventojų 
mieste jau laimėjo šiokią to
kią pergalę. Streikieriai 
privertė miesto majorą W. 
E. Shurmaną pasitraukt iš 
streiklaužiško “Piliečiu Ko
miteto.”

Visuotiname streike daly
vauja 32 unijos. Klausimą 
prisidėjimo prie streiko 
svarsto ir angliakasiai Pe
kino apygardoje.

Roosevelto darbo ministe
rija atsiuntė savo atstovą 
Martiną Durkiną ir kitus, 
kaipo f ederalius4aiky to jus.

Nežiūrint virš 30 laipsnių 
šalčio, 600 streikierių pikie- 
tavo American alkoholio va
ryklą per visą naktį iš vasa
rio 4 į 5 d.

Miesto majoro pasitrauki
mas iš skebiško “Piliečiu 
Komiteto” buvo vienas iš 
streikierių reikalavimų.

Prie alkoholio dirbtuvių 
streikierių prisidėjo dar 
bent 5,000 įvairių kitų dar
bininkų, kuomet tapo pa
skelbtas visuotinas streikas.

Be kitko, streikieriai rei
kalauja, kad tuojaus pasi
trauktu iš vietos policijos 
galva Harry Donahue, kai
po žiaurus darbininkų už
puldinėto jas. Streikieriai- jį 

| vadina “ašarinių boinbų 
Harriu.”

Vasario 5 d. buvo sušauk
tas pasitarimas tarp alko
holio varyklų streikierių at
stovu. bosų ir trijų valdiškų 
tarpininku. Bet generalio 
streiko komiteto atstovai 
nebuvo priimti. Pats Jung
tinių Valstijų Darbo Santi- 
kių tarpininkas J. E. O’Con
nor paliepė eit laukan veik
liai unijistei, alkoholio pils
tytojai Christinai Crittende- 
nienei. Jinai už unijinę vei
klą buvo išmesta iš darbo 
sausio 6 d.1

. Derybose pats American 
alkoholio dirbvklos vice-pre- 
zidentas G. D. Mitchell pri
pažino, kad kompanija pa
varė 27 darbininkus kaip 
“ n e p a g ei d aujamus,” su
prask, kovingus. O ir dabar 
Mitchell sutiktų atgal pri
imti tik puse iš tų pavarytų.

Visuotinas streikas kaip 
rakinte surakino visą Pekin 
miestą. Pagal darbo unijų 
reikalavimą, užsidarė taip-

gi krautuvės, valgyklos, ma
žos dirbtuvėlės ir net ban
kai.

Unijų vadai, tačiaus, pa
liko atdaras vaistines ir lei
do išvežioti paskirtą daugį 
pieno ir anglies ligoninėms 
ir kitur, kur visuotino strei
ko komitetas pripažino bū
tiną reikalą.

Streikas eina taip vienin
gai ir turi tokį platų gyven
tojų pritarimą, kad valdžia 
kol kas dar nedrįso užleist 
milicijos ant streikierių. 
Bet penkios kuopos milici
ninkų stovi gatavai nri eng
tos, ginkluotos kulkasvaiį- 
žiais, kanuolėmis ir bombų? 
mis, už kelių mylių nuo šio 
miesto ir tik laukia pašau
kimo “darban”.

Kaip Dvasiškiai SSRS 
Lošia “Raudony” Rolę
MASKVA. — šį penkta

dienį yra iškilmingai mini
moj 10 metų* sukaktuy 
nuo Kovingų Bedievių JSą-’ 
jungos įsikūrimo.

* * A*

Ryšyj su tuom praneša
ma, kaip popai ir kitokie 
dvasiškiai v e i d mainiauja, 
apsimesdami esą “raudo
nais.” Viename kaime popas 
raudonai numaliavojo cer
kvės kryžių. Kitoj vietoj po
pas atsisakė mišias laikyti, 
jeigu valstiečiai neis į ko* 
lektyvą. Kai kur dvasiškiai 
ragina Sovietų vyriausybę 
net uždaryt bažnyčias. Tuo 
pačiu laiku jie slapta 
tikybinę propagandą 
darbo žmonių.

kalbi nė j a net jaunuosius 
komunistus a p s i krikštyti. 
Vienas žymiausių evange
listų, P. M. Golofast, ta- 
čiaus, 1934 metais prisitai
kė ir padegė kolektyvo pir
mininko namą, nežiūrint, 
kad jame buvo palikti užra
kinti vaikai. Bet kolektyviė- 
čiams pavyko vaikus išgel
bėti.

Mussolini Imsiąs dar 
1,000,000 Kareivių

ROMA.—Pranešama, kad 
Mussolini ketina paimt ar- 
mijon dar 1,000,000 vyrųrO

reivių Italijoj, neska 
kelių šimtų tūkstančių 
tinėj Afrikoj ir Ethiopijoj.

W I-----------------------------------------------------------------------------—
biau sustiprina mumyse nuomonę, kad, kaip pats Jankauskas 
tuojaus po Stilsono suareštavimo mums prisipažino, kad jau

i keli mėnesiai atgal jie kalbėjo ir planavo apie Stilsono pasi- 
! davimą, idant legalizuotis, bet kadangi liuosnoriai pasiduoti 

būtų ne didvyriška, tai nusitarė nebesislapstyti, bet eiti savo 
pareigas laisvai, “jei suims, suims”.

8. Silsono išlaisvinimą sabotažuoja ne Centro Biuras, Jie 
darbininkiška visuomenė, kurią dabar niekina ir įžeidinėja 
Jankausko komitetas, bet Jankausko-Strazdo-Steponavičia
klikutė (lietuviški lovestoniečiai), kuri dabar stovi “Opozic 
jos” priešakyje ir priešinga darbininkiškų spėkų vienybei.



if ’ . ■■ u.'.'1; J. ■■

Puslapis Antras. LAISVE Penktad., Vasario 7, lūM %

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

The Laisve Inc.
every day, except Sunday

\ \<6 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES:
United States ,per year-----------------$5.50
Brooklyn ,N. Y.» per year------------$7.50
Foreign countries, per year______$7.50
Canada and Brazil, per year------- $5.50
United States, six months_______$3.00
Brooklyn, N. Y., six months_____ $4.00
Foreign countries, six months___ $4.00
Canda and Brazil, six months —_ $3.00

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

of March 3, 1879.
-■ 1 . . .. ' - - "" -'■'i

Civilizacija, Dykaduoniai ir 
Morganas

“Jeigu jūs sunaikinsite dykaduonių 
klasę, tai jūs kartu sunaikinsite ir ci
vilizaciją,” pareiškė pats bankierių ka
ralius Morganas. Tuo pačiu lūpų atida
rymu Morganas iškėlė į padanges pa
skutinį karą. Sake jis, kad karo pa- 
gelba “mes išgelbėjom savo sielą ir civi
lizaciją.”

Šitokia Morgano ir visų kapitalistų 
ideologija. Be veltėdžių jiems civiliza
cija neįmatoma. Jie mano, kad jie taip 
reikalingi civilizacijai, kaip reikalinga 
yra saulė, vanduo ir oras. Parazitai ki
taip apie save negali nė manyti.

j. Mes gi kitaip manome. Mes manome, 
kad be ponų darbo žmones gali labai 
puikiai apsieiti. Tą puikiai parodo So
vietų Sąjunga, kurioj kapitalistų nėra. 
Kaleina ateis ir Amerikos išnaudoto
jams. Morganai ir jų viešpatavimas bus 
nušluoti. Darbininkai privers juos tap
ti naudingais žmonėmis. Tiktai tada jie 

. pradės kitaip protauti.

p Istorija Jam Vaikštinėja Galva, o 
į , ne Kojomis

“Naujienų” redaktorius smarkiai “su
kritikavo” kairiuosius socialistus. Savo 
laikraštyje vasario 1 d. jisai paėmė na- 
gan juos už jų teoriją apie pereitą pa
saulinį karą. Amerikos kairieji socialis- 

|—«utai (Norman Thomas ir kiti) tvirtina, 
kad karas buvo “neišvengiamas imperia
listinių lenktynių vaisius,” jis buvo ve- 
damas “del teritorijos, del rinkų, del ža
liavų šaltinių ir del dirvų kapitalui in
vestuoti.” “Naujienų” redaktorius, “se
nosios gvardijos” šalininkas, tokį pasau- 

' linio karo priežasties supratimą skaito 
visai kvailu. Grigaitis virozija sekamai:

“Kapitalistų godumas prisidėjo prie 
karo iššaukimo, bet svarbiausia priezas? 
tis, kuri jį įšaukė, buvo ta militaristų 
arogancija, kuri viešpatavo Europos mo
narchijų politikoje ir diplomatijoje.

“Europos kaizeriai ir carai susipešė 
dėl Austrijos sosto įpėdinio nužudymo 
Sarajeve. Jeigu tie valdovai butų buvę 

' sukalbamesni, tai tas incidentas butų 
buvęs taikiu budu likviduotas.

’“Naujų rinkų ieškoti kapitalistams ne
reikia ginklu. Jie jas daug lengviau ir 
daug pigiau suranda prekybos keliu.

į “Karo nori tiktai tie kapitalistai, ku
rie gamina amuniciją. O šiaip kapitalis
tų bizniui karas kenkia. Bizniui tarpti 

g reikia taikos.”
Taigi pereitą karą pagimdė ir abelnai 

imperialistinius karus gimdo pamatiniai 
ne ekonominiai viešpataujančių klasių 
interesai, ne kapitalistų klasės ekonomi
niai interesai, bet išdykę, arogantiški 
militaristai, politikieriai, diplomatai ir 
kiti nenaudėliai, kuriems kažin kaip lai
kas nuo laiko galvos apsisuka ir jie už
simano karo. Visa nelaimė su šiuo aiš- 

L.... , kinimu yra tame, kad čia yra istorija
pastatyta ant galvos ir verčiama vaikšti
nėti. Gi galva ji vargšė toli negali nu
eiti. Ore maskatuojančiomis jos nuogo
mis kojomis Grigaitis bando sužavėti sa
vo nelaimingus pasekėjus.

Stebėtis reikia iš to, kad Grigaitis ne
besupranta nė to, kad jis pats save ant 
juoko pasistato. Ypatingai šiandien, kuo
met jau net Jungt. Valstijų senato komi
siją taip aiškiai išvilko aikštėn Ameri
koj ir kitų kraštų ekonominius motivus 
pereitam kare, ištiesų reikia nemažai 
drąsos viešai save ant juoko statyti ir 
tvirtinti, kad ne tie ekonominiai moti- 
vai- buvo karo priežastis, bet saujalės 
“pakvaišusių” militaristų bei diplomatų 
arogantiškumas. Rodos, jau tas faktas, 
kad jie “pakvaišo,” suarogantėjo, užsi
geidė karo, turėjo įtikinti “marksistą” 
Grigaitį, kad kas nors tokio atsitiko vi-

suomenės gamybos procesuose ir san
tvarkoje. Mes patartumėme jam dar 
kartą perskaityti “Komunistų Manifes
tą,” kur jis ras šiuos ABC dalykėlius 
gana aiškiai išaiškinta.,

“Naujų rinkų ieškoti kapitalistams ne
reikia ginklų,” sako mokytas redakto
rius. Jis taip sako šiandien, vasario 
mėnesį, 1936 metais, sako akyvaizdoj to, 
ką daro Mussolinis Ethiopijoj, Japonija 
Chinijoj, ką rengiasi daryti Hitleris, 
sako akyvaizdoj to, kada matome, kad 
tie patys kapitalistai (kapitalistinės vals
tybės) yra apsiginklavę nuo kojų iki 
galvos, kad visa kapitalizmo istorija yra 
tuo pat laiku pragariško militarizmo ir 
ginklavimosi istorija.

Kaip sau norite, bet mums atrodo, 
kad Grigaitis sukirto ne kairiuosius so
cialistus, bet pats save. Nežiūrint jo 
pastangų padaryti kitaip, istorija visgi 
tebevaikštinėja kojomis — ji vaikštinėja 
kojomis nuo laiko, kaip Marksas ją ant 
jų pastatė.
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Argi Lietuviai Ištikrąjų Yra Kvai
liai, kaip Mums Tvirtina 

Tautininkų Kunigas?
Yra ant svieto lietuvis kunigas vardu 

J. V. Liūtas. Jis tapo kunigu jau po to, 
kada jau buvo pergyvenęs visas svieto 

’marnastis, išragavęs gerą ir blo'gą iki 
dugno.

Kunigas Liūtas yra lietuvių tautinin
kų klebonas. Ponas Tysliava laikas nuo 
laiko atlieka pas jį dvasinę išpažintį, ap
sišvarina. Tysliava dabar pasikvietė ši
tą dvasišką tėvelį suteikti išrišimą vi
siems “Vienybės” skaitytojams iš viso 
gyvenimo. “Vienybėj” vasario 4 d. Liū
tas baigia savo pamaldas šiuo šūkiu: 
“Lietuvi, mylėk savo tautą!”

Pats gi kunigas Liūtas ne tik nemyli 
savo tautos, bet dar negražiai išnevoži- 
ja pačius lietuvius. Jis stačiai sako, kad 
jie yra nemokšos, pusgalviai. Štai ką jis 
sako: “Komunistų vadai ... šiek tiek 
nusivokia, kad lietuviška minia nesąmo
ninga, pasiduoda agitacijos įtikinama...” 
Dabar aišku, kodėl Liūtas tapo kunigu. 
Jis manė, kad jis puikiai galės išnaudo
ti tą “nesąmoningą lietuvišką minią.” 
Tais pačiais, matomai, sumetimais jisai 
ir tą savo straipsnį “Nauja Kryptis Se
nais Vingiais” rašė. Jis manė, kad tie 
“nesąmoningi lietuviai” tikės jo mela
gingiems plepalams apie komunistus ir 
jo šmeižimamas Lietuvos valstiečių, ku
riuos dabar terorizuoja Smetonos val
džia už buvusį streiką. Šis smetonuotas 
kunigužis drįsta tuos valstiečius vadinti 
hitlerininkais ir kitokiais vardais.

Komunistų vadai sako kunigui Liutui 
ir “poetui-filosofui” Tysliavai (tokį ti
tulą jam duoda jo bendradarbis Vitalis 
Bukšnaitis, autorius “bendro užpakalio” 
teorijos): Lietuviška minia yra pusėtinai 
sąmoninga, taip sąmoninga, kad smeto
niniais monais jums nebesiseka ją iš
naudoti. Ta lietuviška minia gali savo 
sąmoningumu drąsiai susilyginti su bile 
kuria žmonių minia. Vienoj vietoj jūs 
šaukiate “lietuvi, mylėk savo tautą,” o 
kitoj vietoj tą lietuvį vadinate tokiu su
tvėrimu, kuris neprotauja. Jūs manote, 
kad tas lietuvis nepažins jūsų ir jums 
tikės? Vyručiai, pusėtinai mažai jūs te
nusimanote apie lietuvio gabumus ir są
moningumą.

I

Ar Ištikrųjų SLA Teks Smetonos 
Ordenuotiems Kavalieriams?

Labai rimtas pavojus grūmoja Susi
vienijimui Lietuvių Amerikoj. Kaip at
rodo, tai Smetonos agentai yra nusitarę 
truks-laikys tą didelę organizaciją pa
siimti savo globom Tokį begėdišką pa
reiškimą atvirai padarė K. S. Karpius, 
kurį pereitą vasarą Kaune Smetona ap
dovanojo kokiu ten ordenu. Jo toks pa
reiškimas tilpo “Vienybėj” sausio 4 d., po 
antgalviu “Tautininkams Veikėjams.” 
Karpius kalba apie SLA Pild. Tarybos 
rinkimus ir šaukia visus “tautininkus 
veikėjus” susivienyti ir organizaciją už
griebti. “Aš šaukiu! Aš šaukiu!” jis 
rėkia. Sako: “Aš apdovanotas už dar- 
bavimąsi tautai—ir toliau tautos reika
lus saugosiu, kaip geriausiai tai supra
siu.” Ar girdėjote, šis Smetonos kava
lierius pasiskelbia save tautos reikalų 
globotoju!

Toliau jis sako:
“JEIGU SUTARTINAI DIRBSIME— 

tai turi būti mums aišku. Nekeršykim 
niekam, nes keršysim tik patys sau.

Balsas iš po Lenkijos 
Ponų Jungo

I nes pasipiktinimą. Tada fašis-I paslėpti. Bet darbo žmonėms 
tai paskubomis daro nukriaus-! paėmus į savo rankas valdžią 

bus tinkamai atsiskaityta su vi- 
šmeiž- sais kyšininkais, vagimis bei

*
*.

(Nuo Musų Specialio 
Korespondento)

Laiškas Redakcijai: Mo- 
gunų sodžiun buvo atvažia
vęs sekveštratorius, kuris 
sekveštravo turtus, gyvu
lius, javus, moterų skrynias 
atmušė ir ėmė drobę ir ki
tus audinius. G. E. ir jo 
žmona pasipriešino. Sekveš
tratorius iš sykio dar nebu
vo taip drąsus, kolei polici
ninko nebuvo. Kaip tik po
licininkas pribuvo, tnojaus 
išsiėmė brauningą ir sako, 
“pasitrauk nuo skrynios, ba 
šausiu.” Bet savininkai ne
klausė ir toliau neleido 
jiems jų turtą imti. Tada 
policininkas drožė ^autuvo 
drūtgaliu per galvą, o sek
veštratorius pagriebė už 
rankų ir abu pradėjo nelai
mingąjį mušti. Baisiai su
mušė. Bet moteris dar vis 
laikėsi. Tada sekveštrato
rius pagrobė moteriškę už 
rankos ir jai pirštus taip 
pradėjo laužyti, kad jinai i 
apalpo. Paskui surašė pro- i 
tokolą. Dar tam ūkininkui 
bylą iškels. Mat, dar turi 
penkius hektarus žemės. 
Šeimyna didelė, vaikai visi 
maži.

Sekveštratorius sodžiuje 
išbuvo 2 dienas. Kitam ūki
ninkui taip pat padarė daug 
nuostolių. Žmogus turėjo 
sumokėti valsčiui 50 auksi
nų, o paėmė turto už 125 
auksinų. Tas ūkininkas bu-| maišiais 
vo išvažiavęs turgun, tai 
žmona su vaikeliais labai 
daug ašarų išliejo. Mote
riškė buvo serganti.

te, kad mūsų ponai labai 
pikti. Kodėl jie dvarinin
kams nieko nedaro? Mat, 
dvarininkai užima valdžios 
vietas, o liaudies niekur 
neprileidžia, nei prie moks
lo, nei prie kitų dalykų. I 
valsčiaus viršaitį ir ten ne
galima savo žmogų išrinkti, 
bet prisiunčia iš gilumos 
Lenkijos, kuris apluptų val
sčiaus gyventojus.

Buvo licitacijos Rodunės 
valsčiaus Pilakalhio sodžiuj. 
Šiame sodžiuje visi lietuviai. 
Taigi, kaipo lietuvių, mūsų 
ponai neapkenčia. Išparda
vė daiktus J. C. Pav., par
davė vežimą tik už 25 zlo
tus, nors vežimas kainavo 
60 zlotų. Skola vis tiek pa
siliko, susirinko tik procen
tus. Išpardavė daiktus ir 
J. V. Ponai sako, “jums 
duoda iš Lietuvos palengvi
nimų^”

Gi miestelyje pas vieną 
žydą sako suradę darbinin
kiškos literatūros, tai žmo
gų baisiai sumušė ir paso
dino į kalėjimą.

Jūsų bendradarbis
Ks. V.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

to šventuolio miną ir ima 
spiegti apie “gandus”, 
tus” ir panašiai. Kad Tube- 
lienė valiutų suvaržymo įsta- dabar 
tymą paskelbus išvežė užsie- niekšystės ir reikalaut, kad vi
nių kelis milionus litų, kad di- šoki vagys ir kyšininkai būtų
rektorius Norkaitis prisirinko išmesti iš valstybės aparato ir 
kelis milionus kyšių ir susi- pasodinti į kalėjimą, 
krovė didelį turtą. Kad Sme
tonienė ir Tubelienė yra kyšių
S,“” ATS4 Reikalauja Ištirt Naziy _ . 
kad Smetonienė ištvirkauja, o Agento Nužudymą Šveicarijoj 
Smetona girtuokliauja,—visąi ______
tai faktai, nors fašistinė spau-, RFPTVmaq TTRUrHda stengiasi tai pavadinti DĄKLYJNAb. — rtltieris
“šmeižtais”, “gandais”. Savo v^S^lTO 5 d. pareikalavo, 
laiku ir Lapėno žulikystė buvo kad Šveicarijos valdžia iš
vadinama “šmeižtais.” I tirtų visus, turėjusius ry-

Laisvo žodžio ir spaudos'šių SU žydu studentu, kuris 
varžymai kol kas padeda fa- nušovė nazių agentą Wm. 
šistams daugelį juodų darbų Gustloffą Šveicarijoj.

“Tiesa.”

išeikvotojais. Kartu reikia ir 
kelt aikštėn fašistų

r.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

RĖMUO ĖDA, SILPNI 
VIDURIAI

daro tų plėvių gaivesnėmis. O 
tą dalykų pamatą—plėvių sul-

1

1

Kitą 
dieną turėjo vesti pas gydi- 
toją, nes baisiai nusigando. 
Mat, moteriškė pasipriešino, 
panaudodama šluotą, tai 
sekveštratorius iš brau
ningo šovė j viršų ir todėl 
ją taip labai išgąsdino, nes 
pamanė, kad į ją šovė. Šis 
ūkininkas turi tik du hek
taru žemės. Labai vargin
gai gyvena, o užsidirbti kur 
nors kitur negalima. Atė
mė beveik viską. Kaip to
liau žmogelis gyvens, sunku 
pasakyti.

Kitoj vietoj stovėjo kai
mo vyrai susirinkę ir visaip 
ant valdžios kalbėjo. Žino
ma, valdžios viršininkas ne
girdėjo. Žmonės sako, kad 
tokį elementą reikia suareš
tuoti ir kalėjiman pasodin
ti.

Drauge gydytojau, malonė- tingumą nustato niekas kitas, 
kite ir man duoti atsakymą 
per mūsų “Laisvę”. Esu mo
teris 38 metų, 5 pėdų ir 7 
colių, 169 svarų. Vedusi, turiu 
vieną 11 metų vaiką. Trys 
metai, kaip turėjau operaciją: 
išėmė man tulžį ir apendiką. 
Liepė saugotis valgių, daug ko 
nevalgyti. Tai aš per du me
tu nevalgiau sunkių ir riebių' sesnės ir plonesnės pasidarė 
valgių. Jaučiaus geriau, 
pradėjau sunkesnius ' 
tai viduriai pradėjo nedirbti, j 
rėmuo ėda ir dešinį šoną skau-|ka tų pačių mitimo trūkumų., 
da, kaip ir prieš operaciją, i Jūs vis saugojatės 
Gydytojas sakė, kad nuo mai
sto esą kas nors aptraukta ant 

Liepė saugotis vai-

kaip tik sąmoningai vartoja-* 
mas maistas, gyvas, natūrali
nis, nesugadintas maistas. 
Nors ir ant ūkio gyvenant, 
Jums, tur būt, prisiėjo turėti' 
nemažai trūkumų su atatinka
mu maistu. Dėlto Jums su- ■ 
gedo ir tulžiapūslė ir apendi- 
kas, ir visur viduriuose liuo-

“Gandai”
Pastaraisiais laikais fašistai 

yra sumobilizavę labai 
propagandinių ir Į. 
priemonių kovai su 

gandais.
spauda kas antrą dieną piški- 
na sieksnipius straipsnius ir 
mėgina pajuokti gandų sklei
dėjus. Ministerial kiekviena
me susirinkime, šventais avi- kepenų, 
nėliais apsimesdami, verkia, gjų, davė vaistų, ale nieko ne- 
kad juos skriaudžia, apkalba, gelbėjo. Kaip tiktai sunkiau 
Apie gandus teikėsi prabilti padirbu, tai daugiau skauda, 
“jo didenybė” fašistų vadas Arba kai prastas oras, tai da 
Smetona. Nesitenkindami žo
džiais, fašistai griebiasi ir kitų rodos, oro yra, ir nevalgau nei 
priemonių. Laikraščiai beveik keptų nei riebių nei žalių, ale užlopys Ji/tns plėvių spragas, 
kas antra diena praneša, jog vis tas pats, 
čia tas, čia,kitas buvo atleisti 
iš tarnybos “už gandų skleidi
mą.”

Tų “gandų” ; 
laikais yra nemaža, 
yra visai natūralūs daiktas. 
Juo toliu, juo labiau fašistų 
eilėse plečias supuvimas. 
Juose viešpatauja nesibaigian
čios savitarpio intrigos, tiesiog

i daug 
policinių ! 
vadina- 
Fašistų

Kai j plėvės. O dabar, po operaci- 
valgius, i jai, labai jau besisaugojant 

’ ■ ’ J - j “sunkių” valgių, Jums vėl ten-

sunkiau. Gyvenu ant ūkio;

sunkių,” 
žalių valgių. Ot čia ir bėda. 
Be žalių valgių, tokių, kaip 
jie gamtiškai auga, nieko ge^ 
f o Juittš. neišeis. Susipraskite, 
Drauge, pradėkite kas diena 
gausiai vartoti žalių, nevirtų 
daržovių ir vaisių—su jų vita
minais ir mineralais. Tie vita
minai ir mineralai po truputį

j sutvirtins ir atgaivins plėves 
ir visa ką. Arba gerai kram
tykite ir syvus nurykite, arba 
daržovių sunką išspauskite ir 
gerkite, žinoma, reikia ir 

' . Kuo ma
žiausiai vartokite virių, keptų 
daiktų. Neužmuškite maisto. 
Valiokite jį gyvą,—tai Jums 

Jums, Drauge, padarė dide- tikriausis vaistas. Atsiminkite 
lę operaciją—dvigubą opera- tai, įsitėmykite! Ir, susimilda- 

cariškai rasputiniškas ištvirka-! ciją: išėmė priesagą (apendi- ma, pildykite, jei norite pa- 
begėdiškas kyšininką-. ką) ir tulžiapūslę. Matyt, ko sveikti. Operacijos, organų 

Fašistai nors trūko tiems organams, išimdinėjimai organizmo juk

Sykį jūs man davėt patari
mą per “Laisvę”, nuo rieme- 
nio, tai tariu širdingai ačiū, 

pastaraisiais ]aį)ai mačino, ir dar dabar ge- .
. Bet tai i rįu kreidos miltelių po kožno gyvulinio maisto, 

valgio.
ATSAKYMAS

vi m as, 
yimas ir vagystės.
tat, žinoma, kiek įmanydami i Bet tas išėmimas, ta operaci- nestiprina. Iš ratų vis po stipi- « 
stengiasi paslėpt. Bet kartais ja dalykų pamato nepataisė, ną išima, ir ratai lieka silpnes- 
jų darbai prasiveržia aikštėn Operacija, mat, negi įsodina ni. Ne tai, kad operacijos ne

iš šių pavyzdžių suprasi ir sukelia užtarnautą visuome- naujų į vidurius plėvių, nepa-’ reikalingos. Kai kada jos ne- 
' pavaduojamos, neišvengiamos.
Bet daugelio operacijų galima 
gražiai išvengti, galima jos 
perspėti, jei gyvenama gam
tiškai, gyvu maistu.

Po valgio vis taip pat tebe- 
vartokite kreidos miltelių: tai 
neitralizuoja Jums rūkščių pa- 
viršį viduriuose.

Būtinai imkite džiovintų 
mielių—Brewers yeast tablets, 
bent po 10 tablečių po valgio. 
Jų vitaminai B ir G daug pa
deda vidaus plėvėms, odai, 
liaukoms. Kiek tvirtesnio—žu-

Tie, kurie kerštų ieško, vėliau už tai at- 
kenčia.

“Mes ne paskutinį metą pąsaulyje gy
vename, taigi daugiau žiūrėkim. į ateitį. 
Ir aš ne su visais nominuotais ir musų 
rimtais kandidatais sutikau—bet svarbi 
mintis—“PEACE AT ANY PRICE” vi
durinėje srovėje privertė mane nusileisti. 
Nusileiskim visi, jei šiais rinkimais dar 
kas nepatenkintas. Ateitis dar ilga ir 
didelė.

“Ir kairieji savo sąraše neturi visus 
tokius, kuriuos vienas ar kitas norėtų— 
ir jie tarėsi, taikėsi ir susitarė, nors są
rašą turi visai netobulą ir nenoromis su
darytą.

“Nesutikimų davinius musų vidurinėje 
srovėje žinome—dabar pabandykim tai
kiu budu dirbti. Tikiu, vaisiai bus di
desni, ir lengviau bus išrauti kūkalius iš 
musų tarpo, jeigu jų bus ir jeigu ką 
laimėsim DABAR. O jeigu PRALAI
MĖSIM, žlugs mums viskas ant visados, 
o ką tada darysim? (Sakiau: ne pasku
tinį metą pasaulyje gyvenam!)”

“Pagaliaus pareiškia: “Visko, gaila, 
negausim, betgi nenuleiskime rankų. Už
tenka turėti keturis ir Susivienijimas 
bus musų globoje. O ateitis atliks savo 
ir daugiau.” Vadinasi, jeigu jie laimės 
keturias vietas Pild. Taryboj, tai jau

skaitys užgrobę visą organizaciją. Ke
turi žmonės uždės savo fašistinę dikta
tūrą ant keturiolikos tūkstančių narių!

Kokie jie geri. Užsimanė būtinai SLA 
globot. SLA nariai turėtų tiems ne
prašytiems globotojams pasakyti: Mes 
jokios ordenuotų smetonininkų globos 

' nenorime ir neprašome! Mes patys la
bai puikiai pasirūpinsime savo reikalais, 
o jūs atsiimkite savo rankas nuo mūsų 
organizacijos!

Kapitalizmo Liga Visur Ta Pati
Anglija mokinasi nuo Amerikos! Par

lamentas nutarė sumažinti medvilnės 
gamybą. Esąs viršperdirbis. Bus griau
nami medvilnės verpimo fabrikai. Viso 
būsią sunaikinta 10,000,000 špūlių. Taip 
pat greitu laiku Parlamentan būsią pa
duotas sumanymas sumažinti cukrinių 
runkelių auginimą.

Rooseveltinė beprotystė pakartojama 
seniausioj kapitalizmo šalyj. Milionai 
žmonių neturi drapanų ir maisto, o An
glijos parazitai naikins drapanas ir 
maistą. Kapitalizmo liga visur ta pati. 
Kapitalizmas virto didžiausiu nepriete- 
liumi žmonijos ir kultūros.

vų aliejaus—Cod liver oil—10 
D—nors po šaukštą imkite 
kas diena, del vitaminu A ir 
D. Tiesa, daug sunkiųjų rie
balų Jums netinka, kai tulžis 
gerai neveikia. Bet apseiti vi
sai be riebalų būtų da blo- 
giau. Tai vartokite grietinės 
ir sviesto dažniau. Neužmirš- ♦ 
kite ir Jūs iodo tinktūros: po 
lašą kas pora dienų per visą 
mielą gyvenimą.

Neapleiskite ir šiaip higije- 
nos: saulė, oras, miegas, po
ilsis, gimnastika ir tt. Kūliu, 
ragočium apsiverskite daž
niau ; žagrę pastatykite, giliai f 
pakvėpuokite pilvu. Pasivaik
ščiokite. '

I

I



k

^PeJfcktacL, Vasario 7, 1936

Pasikalbėjimai "Lais
tės” Jubilėjaus Reikale

Su pelnu nuo “Laisvės” 
bazaro užbaigėme automa
tiškos mašinos išmokėjimą 
svarbiausia tam, kad galė
tume atydžiau darbuotis 
minėjimui “Laisvės” Sidab
rinio Jubilėjaus. Jubilėjaus 
Reikalas yra labai svarbus 
mūsų klasiniai sąmoningų 
darbininkų uždavinys. Jubi
lėjaus minėjimas yra fakti- 
nai egzaminas mūsų 25 me- 
*tų organizacinio ir apšvie- 
tos darbo; egzaminas mūsų 
progreso bei intelektualinio 
pakilimo darbininkiško ju
dėjimo dirvoje. “Laisvės” 
Jubilėjaus minėjimas yra 
taip pat išbandymas “Lais
vės” įtakos (kas reiškia įta
ką revoliucinio darbininkų 
judėjimo) Amerikos lietu- 

k vių visuomenėje.
Jei mes gausime skaitlin

gai pasveikinimų su “Lais
vės” Jubilėjum nuo draugi

ųjų iš visos Amerikos; jei 
nuo asmenų pasveikinimų 
suplauks masiniai; jei Jubi- 
lėjinių certifikatų pasiskleis 
tūkstančiai; jei finansų su
plauks išleidimui skaityto
jams Jubilėjinės dovanos 
—knygos Martos Vilkienės 
Divorsas; jei Jubilėjinių 
skaitytojų gausime skaitlin
gai, tai galėsime pasidžiaug
ti savo 25 metų visuomeni
nio darbo progresu ir dide
le revoliucinio darbininkų 
judėjimo įtaka Amerikos 
lietuvių visuomenėje.

“Laisvė” turi tūkstančius 
skaitytojų. “Laisvė” yra ži
noma visiems lietuviams 
Jungtinėse Valstijose. “Lai
svę” plačiai žino Kanados 
Jr Pietų Amerikos lietuviai. 
Pačioje Lietuvoje, kur fa
šizmas augšta ir dygliuota 
reakcijos tvora vra užsitvė- 
ręs nuo “Laisvės ’, kaino 
nuo gynėjos biednuomenės 
reikalu, kaino skelbėjos tei- 
svbės ir kaipo skleidėjos 

•darbininkiškos apšvietos— 
“Laisvė” ir ten
žinoma. “Laisvė'1 
njuoštus laišku iš T dpfnvns. 
kur nmšoma siuntinėti ten 
“T,aisve”. Daugelis iš ame
rikiečiu norėtu užprenu
meruoti “Laisve” riminėms 
hm draugams Lietuvoje. 
“Laisvė” vra plačiausia ži
nomas lietuviu laikraštis 
pasaulvie. Tndel mineii- 
njas “Laisvės” Sidabrinio 
Jubileiaus turi padaryti 
nauia šviesų lana ne tik 
Amerikos, bet viso pasaulio 
lietuvių istorijoje.

Visi, kas tik darbuosis 
•platinimu “Laisvės” Jubilė- 
iinės laidos — (žiūrėkite 
skelbimą ant šio paties pus
lapio),—kas tik pasveikins 
“Laisvę” Jubilėjum. suteik
damas dovana ir įs;'ža
damas Jubilėiinį Certif i ka
tą, tas prisidės prie įrašy
mo to svarbaus lapo į lietu

sių tautos istoriją.
* Pasiskaitvkime Porą 

Laiškelių:
“W. Locks, Conn. Gerb. 

‘Laisvės’ Adm.: — Prisiun- 
čiu $7.00 Money-order. Už 
‘Laisvę’ metam prenumera- 

•tą $5.50; 50c. del politinių 
kalinių ir $1.00 del ‘Laisvės’ 

♦25 metų Jubilėjaus. Aš la
bai dėkinga ‘Laisvei,’ kad 
mane aplankė per 24 metus.

nlačiausia
gauno

“ ‘Laisve’ man užrašė An
tonovas 1912 m. rudenį, lai

ške L.S.S. prakalbų. Tada 
‘Laisvėje’ man patikdavo

• Rožytė su Motina. O dabar 
‘Laisvė’ man patinka todėl,

mu draugų waterburieciu 
dienraščio palaikymo reika
lui. Gana puikus pasveiki
nimas “Laisvės” Sidabriniu 
Jubilėjum.

Iš draugės Žemaitienės 
laiškelio galime pasimokin
ti akuratnumo. Ji pilniausia 
apmoka už spaudos darbus 
ir kas lieka, tai pažymi kai
po pelną nuo parengimo ar
ba kaipo Jubilėjinę dovaną. 
Tai pavyzdingas tvarkymas 
parengimų. Kai kur drau
gai, surengę “L.” kokią 
pramogą, įplaukas padalina 
po tam tikrą dalį keliom įs
taigom ir šiek tiek “Lais
vei”. Bet neatrokuoja už 
spaudos darbus ir skelbi
mus, kur “Laisvė” įdeda sa
vo gryną pinigą. Tokiu ap- 
rokavimu “Laisvė” faktinai 
negauna pelno nuo paren
gimo arba gauna tik mažą 

I dalelę to pelno. Pasimokin
kime iš draugų waterburie
ciu ir ruošdami parengimus 
“Laisvės” naudai, visuomet 
prideramai apmokėkime bi- 
las už spaudos darh”* skel
bimus ir vbno išlaidas ir tik 
tada kas liks, tai bus grynas 
pelnas.

Daugiaus certifikatų įsi
gijo bei suteikė dienraščiui 
Jubilėjinių dovanų sekamai: 
Amer. Liet. Darb. Literatū
ros Draug., Easton, Pa., 
$16.09; A.L.D.L.D. 15 Apsk., 
Cleveland, Ohio, $5.00; Juo
zas Stanelis, Bayonne, N. J., 
$5.00; J. Pranskas. Gard
ner, Mass., $1.00; Jonas 
Lastauskas, Camden, N. J., 
$1.00 ir V. J. Casper, Ne
wark, N. J. $1.00.

Šiuom kartu pasveikini
mų gerokas žiupsniukas, 
bet turėtų jų būti daugiau. 
Reikia daugiau agitacijos 
draugijų susirinkimuose už 
įsigijimą certifikatų, o la
biausia rūpinkimės gavimu 
Jubilėjinių skaitytojų.

Džiaugiamės pasidarbavi-1 P. Buknys.

kad ji vadovauja darbinin
kų klasei jos sunkiose kovo
se. Ji mums duoda žinias 
iš viso pasaulio darbininkų 
mdėjimo ir suteikia raštų ir 
lengvų pasiskaitymų—dai
liosios literatūros. Ypač 
darbininkų sveikatos sky
rius yra mums labai nau
dingas. Jis mums netik 
sveikatą apsaugoja, ale ir 
pinigų sutaupo. Lai gyvuo
ja mūsų klasės d’....
‘Laisvė’! S. Ketchin.”

Ot, kur tinkamai įverti
nama “Laisvės” rolė Ameri
kos lietuvių visuomenėje! 
Už tai, draugai, “Laisvė” 
yra gynėja išnaudojamųjų 
žmonių reikalų. Darbinin
kai, farmeriai. smulkūs biz-1 
nieriai b- •’-? yra
stambaus kapitalo slegiami. 
Tad “Laisvė” gins reikalus 
tų visų išnaudojamųjų 
sluogsnių, nes tie sluogs- 
niai sudaro dirbančiųjų kla
sę. Taigi tų visų sluogsnių, 
kaip tai, smulkių biznierių, 
farmerių, profesionalų ir 
darbininkų yra gyvas reika
las skaityti, platinti ir fi
nansiniai remti ją.

Skaitykime kitą skambų 
laiškelį iš gana stambios lie
tuvių kolonijos:

“Waterbury, Conn. ‘L.’ 
Adm.:—Brangūs Draugai! 
Čia randate banko čekį ver
tės $64.77. Atsiskaitykite už 
spaudos darbus $34.77, o už 
likusią sumą $30.00 išrašy
kite ‘Laisvės’ Sidabrinio Ju
bilėjaus Certif ikatą vardu

“Tai čia yra pelnas nuo 
parengimo, įvykusio gruo
džio mėnesį ‘Laisvės’ nau
dai. Draugiškai,

L. Žemaitienė.”

Už Savo Klasės

Už Vieną Revoliucinę Proletariato Partiją, už Visišką 
Vienybę Socialistų ir Komunistų

“Turint mintyje, kad proletariato klasinės kovos interesai ir 
pasisekimai proletarinės revoliucijos padaro būtiną reikalą vie
noje šalyje vienos masinės politinės darbininką klasės partijos, 
kongresas pastato prieš Komunistų Partijas uždavinį imti į savo 
rankas iniciatyvą del atsiekimo tokios vienybės, pasiremiant ant 
augančio darbininkų troškimo suvienyt Socialdemokratines Par
tijas arba atskiras organizacijas su Komunistų Partijomis. Tuo 
pačiu laiku būtinai reikia išaiškinti darbininkams, kad tokia 
vienybė galima tik prie visos eilės sąlygų: prie sąlygos pilno 
neprigulmingumo nuo buržuazijos ir pilno socialdemokratijos at
sisakymo nuo bloko su buržuazija, prie sąlygos būtino sudarymo 
bendro veikimo, prie sąlygos pripažinimo reikalingumo revoliu
cinio nuvertimo buržuazijos viešpatavimo ir įsteigimo proletaria
to diktatūros Sovietą formoje, prie sąlygos atsisakymo palaikyti 
savo šalies buržuaziją imperialistiniame kare, prie sąlygos suda
rymo partijos pamatu demokratinio centralizmo, užtikrinančio 
vienybę valios ir veikimo ir išbandyto rusų bolševikų praktikoje.

“Tuom pat kartu reikalinga griežtai išstoti prieš “kairiųjų” 
socialdemokratinių demagogų bandymus panaudoti nusivylimą 
tarpe socialdemokratinių darbininkų sudarymui naujų socialisti
nių partijų ir naujo “Internacionalo,” nukreiptų prieš komunisti
nį judėjimą ir tuo būdu gilinančių skilimą darbininkų klasėje.

“Komunistų Internacionalo Septintas Kongresas, vokuodamas, 
kad bendras veikimas yra būtinai reikalingas ir patsai tikriau
sias kelias sudarymui politinės proletariato vienybės, varde visų 
Komunistų Internacionalo sekcijų pareiškia, kad jos yra pasiren
gę tuojaus pradėti pasitarimus su atatinkamomis Antro Inter
nacionalo partijomis del sudarymo darbininkų klasės bendro 
fronto prieš kapitalistų užpuolimą, fašizmą ir imperialistinio ka
ro pavojų, ir taipgi pareiškia, kad pats Komunistų Internacio
nalas pasirengęs pradėti pasitarimus su Antru Internacionalu 
tais tikslais.”

(Iš VII Kongreso Rezoliucijos)
Stok į Kom. Partijos Eiles

Vardas ir pavardė
Adresas...............

Išpildyk šią blanką ir siųsk:
LIETUVIŲ CENTRO BIURAS

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Nuo Tamsybes ir Atsi
likimo - prie Kultūros 

Sužydėjimo
Praeitų metų gale į Mas

kvą suvažiavo Sovietų Ry
tų tautų delegacijos. Jos 
demonstravo Kremliuj tau
tinės Sovietų valdžios poli
tikos laimėjimus, vieną už 
kitą gražesnius, ryškesnius 
ir didesnius. Pasitarimuose 
su šitomis delegacijomis, 
kaip ir visasąjunginiuose 
kombainierių, grūdų der
liaus pakėlimo iniciatorių, 
traktoristų ir kūlimo maši
nų mašinistų suvažiavimuo
se Kremliuje liejosi greta 
rusų, ukrainų, baltarusių 
kalbos karšta tadžikų, ka
zokų, uzbekų, avarų, turk
mėnų, kabardinų, armėnų, 
gruzinų, čečėnų, kirgizų 
kalba.

Pačios tos kalbos, išvaiz
da žmonių, sakiusių tas kal
bas, SKaičiai ir faktai, pa
duoti kalbose, parodė di
džiąją nesugriaunamą visų 
Sovietų tautų draugystę, 
parodė naują žmonių rūšį, 
pasakiškai greitai augančių 
tautinėse Sovietų Sąjungos 
respublikose. Jie lygino bu
vusį skurdą su dabar bręs
tančiu perteklium, iki So
vietų buvusį jungą ir da
bartinį pilnateisį ir pilna
kraujį gyvenimą. Jie lygi
no, pagaliau, buvusią tam
sybę ir dabar pradedančią 
žydėti kultūrą—tautinę sa
vo formą, socialistinę savo 
turiniu.

Ant caro Rusijos pakraš
čių skleidėsi religijos prie
tarų, beveik ištiso neraštin
gumo, tvankaus viduram- 
žiškumo debesys, tamsesni 
už naktį. Ir tose dienose, 
kada dar Sovietų respubli
ka gynėsi nuo interventų, 
1920 metų spalių dienose, 
kada dar tik gimė tautinės 
Sovietų respublikos ir sri
tys, draugas Stalinas rašė 
“Pravdoj,” kad vienas iš 
centralinių komunistų užda
vinių tautiniuose pakraš
čiuose — išsklaidyti nekul
tūringumo tamsybes:

“Komunistai turi įvesti 
ten visuotiną švietimą... 
Reikia išvystyt vietinę tau
tinę mokyklą, tautinį teat
rą, tautines švietimo įstai
gas, pakelti pakraščių liau
dies masių kultūrinį lygį, 
nes vargu ar reikia įrodinė
ti, kad neišmanymas ir tam
sumas—pats pikčiausias So
vietų valdžios priešas.”

Šie draugo Stalino žodžiai 
grynos rūšies bolševizmo sė
klomis buvo pasėti tautinių 
respublikų komunistų ir vi
sų darbo žmoniij protuose 
ir širdyse, ir dabar tos sė
klos davė puikius želmenis. 
Dabar, praėjus 15 metų, pa
sitarimuose su priešakiniais 
Sovietų respublikų žmonė
mis draugas Stalinas ypač 
atydžiai klausinėja, kiek pa
šoko ir kiek žymiai paaugo 
kultūra. Nes šiandien, ka
da Sovietų Sąjunga paliko 
užpakalyj skurdą ir netur
tą, kada pasiturintis gyveni
mas darbo žmonėms iš sva
jonės lieka tikrenybė, pats 
gyvenimas iškelia pirmon 
eilėn Sovietų kultūros klau
simus visam jų įvairume.

Kupini gilios reikšmės 
draugo Stalino užduotį 
klausimai Armėnijos dele
gacijos dalyviams, ir atsa
kymai į juos, iš kurių ma
tyt beveik ištisas- Armėni
jos raštingumas, spaudos, 
vidurinės ir aukštosios mo

ją žemam, senoviškam ly
gy j. Tiktai buržuaziniai 
nacionalistai kabinėiasi už 
blogiausių tautinių savybių, 
kurias sukūrė amžiai vergi
jos: už nehigieniška gyve
namo buto, už mistinių ir 
religinių neišmanėlių ''le
mento, pavyzdžiui, dainoj

kyklos gimtojoj kalboj sužy
dėjimas, sukūrimas dešim
čių tautiniu teatru, išauklė- 
jimas tautinių techninių ir 
administraciniu kadru, me- C C Z
no — profesionalinio ir ma
sinio saviveiklos meno su
žydėjimas.

O argi tik viena Armėni
jos Sovietų Respublika gali 
pasigirti tokiais pasiseki
mais !

Lenino-Stalino partijos 
pergalė kultūriniam fronte 
žymi todėl, kad kiekviena, 
bet kokia tautinė Sovietų 
respublika ir sritis gali pa
tiekti ilgą miestų ir kaimų 
sąrašą, iš kurių išvytas ne
raštingumas, sąrašą mokyk
lų, teatrų, technikumų, są
rašą proletarinės revoliuci
jos išaugintu mokslininkų, 
rašytojų, dailininkų, režisie
rių, mokslo ir meno kūrinių. 
Ir, kas svarbiausia, kultūros 
pasigedo, prie jos brange
nybių prilipo ne vienutės ir 
ne tik dešimtys priešakinių 
žmonių, o didžiuliai liaudies 
sluogsniai, milionai žmonių, 
kuriuose kolchozinė san
tvarka pažadino nesuskai
čiuojamą kiekį talentų, at
gaivino išnaudotojų san
tvarkos pasmaugtas ir su
mindžiotas didžiosios tauti
nės kūrybos kibirkštis.

Ir senosios kartos tarpe 
rasti puikūs poetinio meno 
krištoliniai žiedai, kaip, pa
vyzdžiui, Dagestane Sulei- 
manas Stalskis, kurį M. 
Gorkis teisėtai pavadino 20- 
to amžiaus Homeru. O nau
joji karta, fabrikų ir kol
chozų jaunimas tautinėse 
respublikose! Argi necha
rakteringu jo atstovu yra 
17 metų kabardine Miso- 
stišchova, ką nesenai išstojo 
pasitarime Kremliuje ir vi
sus nustebino puikiu, tikru 
sovietiniu harmoniškumu: 
ji suderina didelę kolchozi
nio darbo kultūrą su lite
ratūros nagrinėjimu, ji už
kopė didžiausią Europos 
kalną—Elbrusą, išmoko ge
rai šaudyt, pasiruošus dar
bui, krašto apsaugai ir toli
mesniam pakilimui į kultū
ros Elbrusą.

Mūsų tautinės respublikos 
dar tik pradeda kilti. Nuo 
bedugnės dugno, nuo nekul
tūringumo duobės, kurioje 
prislėgtosios tautos amžiais 
tūnojo, mus jau skiria di
džiulė aukštuma. Bet tai 
tik kelio pradžia. Tiesą sa
kant sukurtos tiktai saly-1 
gos kultūros sužydėjimui, 
kultūros, vertos ^-'•‘''lizmo 
epochos. Dar nebotas vi
suotinas b’kvidavimas ne
raštingumo tautinėse respu
blikose, ir, pavyzdžiui, Uz
bekistano gyventojai savo 
tarpe priskaito 40 su vir
šum procentų neraštingų.

Kyla kriu-— socialistinė 
savo .turiniu, tautine savo 
forma. Atgaivintos kultū
ros dešimčių tautu, gyve
nančių Sovietų Sąjungoj. 
Tačiaus pats tos amžiais su
kurtos ir dabar atgaivintos 
kultūros lygis ne^li 
gos tautų patenkinti. Kiek
viena taktinė kulti"”- būti
nai reikalauja toliau turtin
ti ją naujomis, dar dides
nėmis vertybėmis. Tas pro
cesas jau eina. Tik buržu
aziniai nacin^nlifitai siekė 
ir siekia tik išsaugot tauti
nės kultūros primityvišku
mą,” siekia užkonservuoti

Šiuo atžvilgiu buržuaziniai 
nacionalistai kartoja liūd
nos atminties sur’" w,<,ius 
'Rusijos patriotus, kurie pri
mityviškumą įmatė /b“»minūj 
pirkioj, tarakonuose, smar
vėj, girtose ulionėse, muš
tynėse kumštimis ir kituose 
“rusų kultūros” pasireiški
muose

Buržuaziniai nacionalistai 
mėgino ir kaikur dabar mė
gina “apsaugoti” “savo” 
kultūra nuo susidūrimo su 
kitų tautų kultūriniais pa
siekimais ir nuo tarpusavio 
tautinių kultūrų praturtėji
mo. Tuo tarpu tik plačiai 
bendraujant galima sukur
ti tikrai didžias kultūrines 
vertybes. Bet koks stambus 
kultūrinis darbo žmonių lai
mėjimas, nors ir mažiausių 
tautu darbo žmonių, mūsų 
šalyj įgauna didžiulę visos 
didžiosios Sovietų Sąjungos 
tribūną ir greitai lieka pa
saulinės kultūros indėliu.

Mes iš istorijos žinom, 
kad kapitalistinėj santvar
koj pačios ryškiausios kul
tūrinės vertybės, jeigu jos 
buvo sukurtos “provinci

nė j,” kolonialinėj, mažutėj 
šalyj ir jeigu net būdavo 
pripažįstamos tos šalies vi
duj,—džiūdavo, būdavo pa
mirštamos, negalėdavo per
žengti siaurų, ankščių tau
tinių ręmų, rubežių.

Visos Sovietų Sąjungos1 
tautos tvirtai kyla prie so
cialistinės kultūros viršū
nių. Ii- tuo vaizdesnis, tuo 
gražesnis tas kilimas, kuo 
pikčiau f asistuojanti buržu
azija daužo geriausiais ka
pitalizmo laikais sukurtas 
kultūrines vertybes, kuo vis 
arčiau prie viduramžių tam
sybės bedugnės neša savo 
kopėčias iš proto, einanti iš-

dėjo beveik nuo kultūros 
nulio, bet vadovaujant ir «»’/• 
padedant rusų proletariatui, 
jo partijai, jo vadams—•». 
Leninui ir Stalinui, kultūros-'*,- 
augimas metai iš metų grei- 
tėia dar labiau. Ūkiška ir 
politinė Sovietų Sąjungos 
galybė, pasiektas ūkiško gy
venimo ritmas duoda gali—• 
mybės ir reikalauja iš visų • P 
partinių organizacijų dar- — - 
didesnio, kaip ligšiol, dėmė-- 
šio, lėšų ir energijos eikvo---- 
iimo, kad nagreitint laimin-. 
čios socialistines kultūros 
žengimą. bu.

("Pravda,” 1-6-36)

SKAITYK “LAISVĘ” 
IR KITIEMS UŽRAŠYK. ,

MARTOS VILKIENĖS DIVORSAS
..........  ' ir 1 ................. ■ .

“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 
“Laisves” 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 Puslapiu

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-

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

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 “Mar
tos Vilkienės Divorsas” bus duodama “Laisvės” 
skaitytojams kaipo Jubilėiinė 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 mokestį ūžtas prenumeratas sekamu antrašu:

6 6

427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
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Nauja Literatūra
Sumušė ir Apiplėšė

kita apatinėj

Piliečių Vakarienė
ti nieko minėtoj dienoj, bet svetainėj—amerikoniškų. Įžan- į

Norwood, MassKomisija.

Pare

kad bus

Džiaugiasi Bonais
KRIKŠČIONYBE

Svarbios Prakalbos

ir

4

KRIKŠČIONYBE
ir 50c.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Muzikos Mokytoja

Pereitos savaitės pabaigoj

Reporteris.

Minėjo Sukaktuves REDAKCIJOS ATSAKYMAI

kad
nes

labai patinka skaityti.
Senas Laisvietis, N. K.

Ekspertai 
virš penkių

Pereitos pėtnyčios ryte So. 
Bostone mirė Alckas Pocius, 
paprastas darbininkas.

ku- 
bi- 
sa-

tikietų bus 
dovanos-pini-

TA KNYGA PARAŠE R. M1ZARA
64 puslapių, kaina 15c.; šį mėnesį 10c. 

naudinga perskaityti laisvamaniams ir ti-

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

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

METAMS
Gerų straipsnių iš politikos,

Džimiui Puišiui, dirbusiam 
chemikiniame fabrike tarp L 
ir K. sts., So. Bostone, pąvo-

So. Bostono žymesni biznie
riai, kaip J. Patkauskas ir 
Viktoras Vaitaitis, pasidarba-

vojingoj padėtyj, 
atrodo lenkas, o gal lietuvis, 
turi 58 metus amžiaus.

dalyvauti jubilėjiniam “Lais
vės” baliuje. x

‘laisvės” Sidabrinio

Ji labai
kintiems, nes yra gausybė faktų, stebūklų klausimu.

-šiame pa-
“Laisvės”

’i

Kalbant su biznieriais, 
rie pirma bolševikų vardo 
jojo net išgirsti, šiądien jau 
ko, kad, esą, reikia bolševizmo;
jau negalima pragyventi. Gy
venimas visus geriausia išmo
kina.

Vasario 22 d., Lawrencio 
“Laisves” vajininkai, rengia 
didelį bankietą, atžymėjimui 
pasekmingo “Laisvės” vajaus 
šioj apielinkėj ir paminėjimui 
dvidešimt penkių metų jubilė- 
jaus.

Įžangos tikietai, kurie par-Joniją Bostono 
siduoda po vieną dolerį, pa- dieną nieko nerengti.

įgai platinasi. Numato- A. Taraška.

‘‘Reikia Bolševizmo”

Seno Laisviečio Balsas iš 
Wilmerding, Pa.

Pradėjau “Laisvę” skaityti 
1912 metais ir per tą laiką

KAIP TAPTI J. V. PILIEČIU?
Klausimai ir atsakymai lietuvių ir anglų kalbose, su 

priedu naujų pakeitimų pilietybės įstatymų
Knygutė patogi nešiotis kišeniuje, kaina 25c. šj mėnesį 15c.

REIKALAUKITE JOS TUOJAUS.

Girdėjom, .kad norwoodie- 
čiai rengia ^-Laisvės” parengi
mą apie vidurį kovo mėnesio, 
meldžiamieji, nesurengkite tą 
pačią dieną ir nesitikėkite, 
kad Bostonas pamainytų die
ną. Taipgi prašome kitų ko- 

apielinkėj tą

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų ir fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ.

Puslapis Ketvirtas Penktad., Vasario 7, 1936
«x 1

Pereitą nedėldienį, ant kam
po Washington ir Ohio gat
vių, Bostone, plėšikai užpuolė 
Klemensą Budzinskį, skau
džiai apmušė ir atėmė $40. 
Užpuolikai buvo šešiese ir, po
licijos manymu, kirto užpulta
jam per galvą kokiu įrankiu. 
Jam pramušta galva ir pra
kirstas veidas 
tose.

numeruoja darbininkiškus lai
kraščius. Petras savo sukak
tuves su draugais paminėjo 
geru užfundinimu, ir už tai 
jam visi palinkėjo sulaukti il
giausio amžiaus.

BOSTONO ŽINIOS
VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS .... _

jingai sutrinta ranka. Ligoni
nėj prisiėjo ranką nupjauti iki 
alkūnės. Nelaimingasis yra 
dar jauno amžiaus vyras.

Bankietas Tamošiūno 
Paramai

keliose vie-
Budzinskas nuvežtas 

miesto ligoninėn randasi pa
kš pavardės, vo sušelpimui montelliečio Ta-

Vasario 23 d., Lietuvių Pi
liečių Kliubas nuo Broadway 
rengia vakarienę su pamargi- 
nimais ir gera muzika. Įvyks 
kliubo svetainėje, 376 Broad
way, So. Bostone, 7 vai. va
kare. Įžanga 50c. Tokie kliu
bo parengimai visados būna 
pasekmingi, nes maistą paga
mina gerą ir pakankamai vi
siems. Dabar, turint dvi sve
taines, publika bus dar geriau 
aptarnauta, todėl visi ateikite 

šį parengimą.

Daugelis lietuvių eks-karei- 
vių džiaugiasi, kad bonai bus 
išmokami ir su nekantrumu jų 
laukia. Bostono Veteranų 
Biuras užsikimšęs aplikantais 
kiekviena diena. Eks-kareiviai 
sueina apiplyšę, išalkę, suša
lę. Bėdavoja, kad pinigai 
jiems dabar jau reikalingi, bet 
pinigų dar niekas negali gau
ti—reiks laukt iki vidurvasa
rio. Daugelis jų bus privers
ti nukentėti nuostolius užtrau
kiant dabar paskolas ant 
didelių procentų. Kol bonus 
gaus, mažai kas jiems teat- 
liks. Su bonais visuomet buvo 
panašiai, vis “red tape”, kad 
pelnagrobiai galėtų pasinau-’ 
doti. Prie darbininkiškos val
džios kareiviams nereikėtų to
kius nuostolius turėti.

Kas norėtų savo vaikučius 
pamokinti piano muzikos, pa
tartina susipažinti su lietuvai
te muzikos mokytoja Marijo
na Treinavičiute, kuri yra bai
gusi muzikos konservatoriją 
ir studijavusi pas Harvardo 
profesorių privatiškai. Marijo
na yra gabi muzikos mokyto
ja, reikalui esant, eina ir į na
mus mokyti. Jos adresas yra 
44 E. 6th st. So. Bostone.

šiomis dienomis Petrui Pa
kojui sukako 46 metai, kaip 
gyvena Amerikoj; jam šie
met, birželio mėnesį sueina 67 
metai amžiaus, bet Petras, 
kaipo linksmo ir labai drau
giško būdo, atrodo gana jau
nas vyras. Jis turi maisto 
sankrovėlę ant E st., prie Lie
tuvių Svetainės, So. Bostone, 
kurią labai tvarkingai ir šva
riai veda, todėl biznis eina ge
rai. Tai yra vienas iš pažan
giųjų lietuvių biznierių, kuris 
mielai paremia darbininkiškus 
ir kultūriškus reikalus, pre-

ma, kad bus publikos ne vien 
iš Lawrencio, bet iš Haverhill, 
Lowell Nashua, ir kitų apie- 
linkių. Už įžangos tikietą bus 
duodami gardūs valgiai ir gė
rimai.

mošiuno, kuris nesenai tapo 
suparalyžiuotas. Tuo tikslu 
jie pardavė daug tikietų, su
rinko įvairaus valgio ir gėri
mų, taipgi paėmė Al Steve 
orkestrą ir visi sykiu busu nu
važiuos Montellon 9 d. vasa
rio, kur įvyks šis bankietas.

“Laisvės” 25 Metų Jubilėjinis 
Balius

Sausio 26 d. susirinko “Lai
svės” vajininkai ir ALDLD 
2-ros kuopos komisija apkal
bėti “Laisvės” 25 metų jubi- 
lėjaus parengimą. Po apkalbė
jimui nutarta rengt didelis ba
lius k°vo 14 d. Paimta lietu
vių abidvi svetainės. X>vi ra
dio orkestros grieš šokiams; 
viena viršutinėj, 
svetainėje.

Prie įžangos 
duodama 5-kios 
gaiš ir daiktais.

Patartina Bostono ir apie- 
linkės organizacijoms nereng-

Bostone Rengiamasi Prie 
Didžiausio Parengimo

Bostono, Cambridgeo, Brigh- 
tono, Dorchesterio ir West 
Lynno “Laisvės” vajininkai ir 
So. Bostono darbininkiškos 
draugijos, bendrai stoja dar
ban, surengimui didžiausio 
parengimo, atžymėjimui per
eito “Laisvės” vajaus darbo ir 
paminėjimui 25 metų gyvavi
mo “Laisvės”.

šis parengimas įvyks kovo 
14 d., Lietuvių Svetainėje, So. 
Bostone. Nurandavotas tam 
vakarui visas Lietuvių Svetai
nės namas, tai yra abi svetai
nės, virtuvė ir mažieji kam
bariai. Nusamdytos dvi orkes- 
tros, kurių viena grieš žemu- 
tinėj svetainėj, lietuviškų šo
kių muziką, o kita, viršutinėj I

skaitau ją be perstojimo. Tuo
met dar gyvenau Wilkes-Bar- 
rėj. Pirmiau buvau skaitęs 
“Keleivį,” bet paskui, kada gi
mė “Laisvė”, pradėjau ją skai
tyti ir skaičiau iki šiol.

Man patinka “Laisvėje” vis
kas. Neapleidžiu ir apysakų ir 
norėčiau, kad jų nuolatos 
“Laisvėje” būtų. Aš manau, 
kad “Laisvė” gerai daro duo
dama d. Rasodos apysaką 
“Martos Vilkienės Divorsas” 
tiems, kurie užsimokėjo meti
nę prenumeratą, nes tokiu bū
du daugelis žmonių užsimoka 
ant visų metų už prenumeratą. 
“Povilas Jurka” buvo gera 
apysaka, patraukianti skaityti 
ir žingeidi, tai “L.” skaityto
jai mano, kad ir šita knyga 
bus gera.

Paaukočiau “Laisvei” nors 
vieną dolerį, jei dirbčiau, bet 
nedirbu jau k aval k as laiko. 
Kuomet pradėsiu dirbti, tai ta
da paaukosiu, nes man “Lais
vė

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

DARBININKŲ KALENDORIUS
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.

Lietuvių Demokratų 
Lyga

Persitvarkė ir iš naujo pra
deda veikti Lietuvių Demokra
tų Lyga, kurios viršininkai 
šiemet yra Dr. Arentas prezi
dentas, Dr. Landžius, iždinin
kas, ir J. Meslis sekretorius. 
Numatoma, kad jų veikimas 
bus plečiamas daugiausia tar
pe katalikiškai nusistačiusių 
lietuvių piliečių, ypač tarpe 
katalikų jaunuomenės. Kai 
kurie Liet. Pil. Draugijos vei- 
kėjai yra priešingi šiai lygai, I sekmin‘ 
kaipo savo oponentams. Į______

į Jubilč jaus Parengimai 
Bostone ir Apielinkeje į šimtų svečių.

ga bus 35 centai vyrams ir 25 
i ceptai moterims. ' Bus gar- 
•rfzių užkandžių ir gėrimų.

Numatoma, kad 
rengime suvažiuos 
patriotai ir pritarėjai iš visos 
Bostono apielinkės ir iš toli
mesnių 
tikrina,

Minersvillės Farmerio Rama
nausko Balsas.

Darbininkų Žodžiui” 
Puikiai Pavyko

. sausio, 1936, Lietu
vių svetainėje įvyko draugo 
Guobos pasitikimu! vakarėlis. 
Įžanga buvo 25c. Susirinko 
virš 50 draugų-gių. Labai aty- 
džiai visi išklausė draugo 
Guobos kalbą apie Lietuvą. 
Reikia pripažinti, kad drau
gas Guoba puikiai moka kal
bėti. Po pirmai kalbai turė
ta kavos ir užkandžių. Prie 
pabaigos drg. M. Guoba pa
darė atsišaukimą, kad parem
tu Kanados lietuvių savaitraš
tį, “Darbininkų žodį”. Susirin- 

atsiliepė. Au-

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:

Šį penktadienį, vasario 
Lietuvių svetainėje ant E 
Silver st. įvyksta svarbios pra
kalbos, kurias surengė ALD 
LD. 2 kp. Pradžia 8 vai. va
kare; kalbės drg. M. Guoba, 
Kanados lietuvių savaitraščio 
“Darbininkų žodžio” redakto
rius, apie Lietuvos padėtį ir 
Kanados lietuvių gyvenimą. 
Visi lietuviai kviečiami skait
lingai atsilankyti į šias pra
kalbas ir išgirsti tolimą svetį, 
kuris yra gabus, pasižymėjęs 
veikėjas, buvęs Kanados lietu
viu atstovas Pasauliniam Lie
tuvių Kongrese, gerai pažįs
tąs Lietuvos reikalus, kaipo 
buvęs Lietuvos armijos puska- 
rininkas, liuosnoris Klaipėdos 
vaduotojas. Nepraleiskite šios 
progos išgirsti svarbių prane
šimų, kurie paliečia visus lie
tuvius abelnai.

Mirė Stanley Welaish 
(Vileišis)

“Laisvės” re- 
prisiun- 

dolerius. 
’ prenu- 
’ jubilė- 

pre-

Gerbiamoji 
dakcija:—Su šiuomi 
čiu jums septynius 
Tai bus už mano 
meratą $5.50, $1 
j ui už ęertifikatą 
so išmokėjimui.

Meldžiu man atleisti, 
naujo skaitytojo negavau, 
tie miesčionys yra gudresni už 
farmerį ir jaunesni, tad ir ap
gavo mane, seną laisvamanį. 
Mat, jie turi automobilius, o aš 
su savo bėrių nepaspėju. Bet, 
gerbiami draugučiai, “Laisvę” 
aš labai myliu, nes tai yra 
darbininkų universitetai ir lin
kiu, kad kiekvienas darbinin
kas ją skaitytų. “Laisvę” aš 
skaitau nuo josios užgimimo, o 
prenumeruoju ją per 20 metų, 
nes kuomet “Laisvės” pirmas 
numeris išėjo, tai aš jau bu
vau išbuvęs Kolumbo žemelė
je gerą laiką.

Atvažiavau į Jungt. Valsti
jas 1892 metais, o “Laisvė” 
gimė tiktai 1911 metais; aš 

ir
“Lietuvą”, “Viltį”, kurią iš
leido Stagaras (Šlekys), She
nandoah, Pa.’O “Kovą” gau-

davau kaipo socialistų organą. 
Kitas mano draugas skaitė 
“Keleivį” ir užsirašė “Laisvę”, 
kaip tik ji gimė. Taip mes ir 
dalinomės literatūra, bet kada 
jis turėjo dusulį, gautą an- 
gliakasyklose ir negalėjo dau
giau prenumeruoti “L.”, tai aš 
pasiėmiau tą atsakomybę ant 
savęs. Taigi, aš, mat, jau per
dėjau visą šerengą. šliupas ma
ne padarė laisvamaniu, Tamo
šius Astrauskas—tautininku, o 
Con. Foley, iš Pottsvillės, Pa., 
socialistu, nes jis sutvėrė so
cialistų kuopą Minersvillėj 
1903 metais, kuomet dar ne
buvo LSS.

Beje, turiu priminti, kad ir 
lietuvių pirmąjį laikraštį “Auš
rą” skaičiau 10 metų vaiku 
būdamas, nes brolis, Juozas, 
ją nusipirkdavo, dar ir daine
lę—“Lakštingalėlę” — išsimo
kinau, kurią ir šiandien moku.

Su geriausiais linkėjimais 
jums, draugai!

Senas laisvamanis,
V. Ramanauskas.

Budrevičius,
Grybienė; po

Sara pas,
Grybas;
J. Kra-
O. Tre-

IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?
Parašė A. M. METELIONIS.

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

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

mirė Stanley Welaish, Klon-, iškarto skaičiau. “V. Liet, 
dike Market—maisto sankro
vos savininkas. Velionis bu
vo žinomas kaipo laisvų pa
žiūrų, seniau prigulėjęs prie 
LSS. 60 k p., bet pastaruoju 
laiku jokiam veikime nedaly
vavo, tik prižiūrėjo savo biz
nį, kuriame išbūdavo nuo ank- 
sčiausio ryto iki nakties. Dirb
davo ilgiausias valandas, be 
jokio poilsio. Jo biznis buvo 
So. Bostone, pats gyveno Dor- 
chesteryj, gana pasiturinčiai 
ir tarpe lietuvių mažai kur 
maišėsi. Sako, mirė nuo vėžio 
ligos, sirgęs labai trumpą lai
ką. Buvo apie 50 metų am
žiaus. Liko moteris, duktė ir 
sūnus, kuris prieš tėvo mirtį 
irgi susirgo ir tapo nuvežtas 
ligoninėn operacijai.

Sovietai tjš orlaiviu kovoja prieš drugį Sovietiniam Azer- 
baidžiane, t.y., gazais nuodija drugio uodus liugynuoše.

kasieji gražiai 
ko jo sekančiai:

Po dolerį: J.
J. Casper, N.
50c.: P. Blažys, T. 
L. Trakimavičius, J. 
S. Tamošiūnas, 35c; 
sauskas, 70c; po 25:
čiokienė, M. Krasauskienė, M. 
Grigunienė, A. Brazdžiūnas, 
Jokubickas, P. Veta D. Val
ma, J. Davidonis, M. Dulkė, 
P. Kameskas, M. Dovidonienė, 
S. Karalius, J. Galgauskas, E. 
Brazdžiunięnė, M. Krulienė,
K. Blažioilis, A. K. Naveckas. 
Viso $11.30. Pares pelnas: 
$12.20. Prenumeratom: $8.75. 
Viso Norwoodas sukėlė: $32. 
25c.

Parė buvo draugiška ir link
sma. Taipgi reikia pripažin
ti, kad pare j dalyvavo drau
gai socialistai ir pora sanda- 
riečių. Bet nei vieno nebuvo 
strazdinio. Tas parodo, kaip 
jie dar griežtai laikosi prieš- 
darbininkiško veikimo. Mat, 
jų vyriausis tikslas, tai boiko
tuoti ir kenkti komunistiniam 
veikimui abelnai.

Rengė Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 9 k p. Darbavosi visas 
būrys narių, moterų ir vyrų. 
Bet daugiausia darbo pridėjo, 
tai draugė P. Sarapienė. Mes 
jaučiam, kad Norwoodas, 
kaipo maža kolonija, tai gerai 
parėmė “Darbininkų ' žodį”. 
Varde organizacijos, tariu vi
siems ačiū!

Pilkai Gegutei.—Ne, ne, 
drauge, tokios poezijos, kai 
“Našlio Daina,” mes nededam 
laikraštin: (1) tai nėra poezi
ja, (2) “apdainuojama” as
meniški kitų žmonių reikalai.

Senam Gyventojui, Rum
ford, Me.—Įtalpinę tokį daly
ką laikraštin, susilauktum be
reikalingų ginčų ir polemikų, 
kurios prie nieko gero nepri
vestų, neigi kuriai nors pusei 
padėtų. Toki klausimai laik
raštyj neišrišami ir mes jų 
vengiame įsileisti. Todėl drau
go rašinėlio nesunaudosime.

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

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

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ IŠ 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Parašė MARGARITA UNDŽIENĖ.

Atsakinėjimai į tuos klausimus, kuriuos žmonės klau
sė Undžienės jai važinėjant su prakalbomis, grįžus 

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

AR STEBUKLAI PAGYDO?
• Labai naudinga knyga, kuri aiškina, kaip atsiran
da stebuklai, kam jie reikalingi, kur ir kokios yra 
stebuklingos vietos.
stebūklai
ronuotus.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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ŽINIOS K LIETUVOS
A. SRUOGOS BYLA SVARS- 8,087,150 litų (1935 m. viso 

TOMA TOLIAU <7,161,533 litus).

KAUNAS.—Kauno apygar
dos teisme pradėta nagrinėti 
Adolfo Sruogos, Miliausko ir 
Kundroto byla dėl pašto ženk
lų su “klaidomis”. A. Sruoga 
prašė bylą atidėti, nes jis pra
šė paskirti valdišką gynėją, 
bet teismas jo nepaskyrė. Ka
dangi Sruoga prašė paskirti 
gynėją nenustatytu laiku, bet 
prieš pat teismo posėdį, kuo 
prasilenkė įstatymais nustaty
tą tvarką, tai jo prašymas at
mestas ir byla neatidėta. Taip 
pat jis prašė vietoje dail. A. 
Varno paskirti kitą ekspertą, 
nes Varnas esąs pats gaminęs 
ženklų projektus, kai kada 
dalyvavęs ženklus spausdinti 
ir negalįs čia būti ekspertu. 
Teismas ir tą Sruogos prašy
mą atmetė, nes ekspertyzoje 
be dail. A. Varno dar daly
vauja žinomas Lietuvoje fila
telistas dr. Mikulskis. Kitus du 
teisiamuosius gina advokatai 
Stankevičius ir Cimkauskas.

Prisiekė liudytojai, kurių 
yra per 80. Jie grupėmis tu
rės atvykti į teismą parodymų 
duoti. Prieš pradedant ap
klausti liudytojus, A. Sruoga 
ilgai aiškinosi, dėl pateiktų 
kaltinimų, kaltę paneigdamas 
ir ją suversdamas. . . “buvu
siai pašto organizavimo pra
džioje blogai tvarkai, blo
goms ženklams spausdinti są
lygoms, netinkančioms spaus
tuvėms ii* litografijoms.” Aiš
kina iš kalėjime pasidarytų 
užrašų.

Miliauskas ir Kundrotas, 
prieš apklausiant liudytojus, 
nesiaiškino. Jie prašė teismą, 
kad būtų leidžiama pasiaiškin
ti per liudytojų apklausimą.

Liudytojus jau pradėjo ap
klausti.

Namų Statyba Kaune

Galutinai suvestomis žinio
mis, pereitais metais Kauno 
miesto savivaldybės statybos 
skyrius viso buvo leidęs Kau
ne gyvenamų mūrinių namų 
pastatyti 85, gyvenamų medi
nių namų 220, viso labo gyve
namų namų drauge 305, ne
gyvenamų mūrinių namų 128, 
negyvenamų medinių namų 
239, viešo naudojimo trobe
sių 2, prek. ir pramonės reika
lams 5, viso labo trobesių 679.

Buvo leista kapitališkai re
montuoti 27 mūrinius namus 
ir 57 medinius, išduota leidi
mų įmonėms veikti 18, leista 
atlikti smulkių statybos darbų 
223.

Naujai leistuose statyti mū
riniuose namuose butų buvo 
leista įrengti 246 ir mediniuo
se namuose 430, viso labo 
676.

Naujai leistųjų statyti mū
rinių gyvenamų trobesių kuba
tūra viso labo sudaro 104.203 
kub. metr., kapitalo investaci- 
cija 3,959,714 litų (po 38 li
tus už kub. metrą), mūrinių 
negyvenamų namų 59,401 kub. 
metrų, kapitalo investacija 
891,015 litų (po 15 litų už 
kub. metrą), medinių gyvena
mų 74,518 kub. metr., kapita
lo investacija 2,086,504 litų 
(po 28 litus už kub. metr.), 
ir medinių negyvenamų namų 
22,430 kub. metrų, kapitalo 
investacija 224,300 litų (po 
10 litų už kub. metrą).

Daugiausia pereitais metai, 
lyginant su 1934 m., medinių 
namų statyba ėjo Vilijampo
lėje, Žaliakalnyje (fortų ra
jone). Mūrinių namų statyba 
daugiausia ėjo vadinamuose 
Kauno šlaituose. Apskritai 
praeitų metų Kauno statyba 
yra maždaug tokia pat, kaip 
ir 1934 m. 1934 m. naujų tro
besių viso buvo leista statyti 
641, tad 38 mažiau. Butų 
1934 m. buvo leista įrengti 6 
mažiau, būtent, 670. Tačiau 
kapitalo investacija 1934 m. 
buvo didesnė, tad ji sudarė

Fašistų Teismų Veikla

Kauno apylinkės teisėjas 
Žostautas svarstė spaudos by
las.

Vairo redaktoriaus prof. Iz. 
Tamošaičio byla su ats. pik. 
Birontu, neatvykus liudytojui 
—policijos inspektoriui šums- 
kiui, atidėta. Taip pat atidė
tos Ryto, 10 centų ir viena 
Naujų žinių redaktoriaus by
los.

Lietuvos Jaunimo Sąjungos 
centro valdyba buvo iškėlusi 
bylą Mūsų Krašto buv. redak
toriui Pr. Razmai, kurio re
daguojamame laikraštyje bu
vo parašyta, kad jaunimiečiai 
globoja komunistus. Byla bu
vo kelis kartus skirta teismo 
posėdžiui ir vis atidėta. Tik 
vakar ji baigta. M. Krašto gy
nėjas advok. B. Grebliauskas 
pristatė iš komendanto ir ki
tų įstaigų dokumentus, kuriais 
įrodė, kad Šiaulių apskrityje 
(kur tada buvo leidžiamas 
Mūsų Kraštas) eilė jaunimie- 
čių iš įvairių vietų buvo ko
mendanto nubausti už komu
nistinę veiklą. Jesutis, apie 
kurį M. Kr. rašė, už komunis
tinę veiklą yra kelerius me
tus sėdėjęs kalėjime, o paskui 
pabėgo į Sov. Rusiją. Jis L. J. 
S-gos Šiaulių rajono vardu 
lankė skyrius, tikrino jų veik-, 
lą, skaitė paskaitas. Kitas L. 
J. S-gos veikėjas, Rimdžius, 
Laumakių skyriaus pirminin
kas, už komunistinę veiklą nu
baustas kalėti keturius metus. 
L. J. S-gos atstovas advok. A. 
Tornau, aiškino, kad tokiu 
parašymu esanti įžeista visa 
sąjunga ir redaktorių prašė 
bausti. Teisėjas, išžiūrėjęs by
lą, prie jos prijungęs advok. 
Grebliausko pristatytus doku
mentus, M. Krašto buv. re
daktorių Pr. Razmą išteisino.

Naujų žinių leidėjas—“re
daktorius”, Vincas Vėbra, už 
tai, kad, dar neturėdamas lei
dimo būti redaktorium, laik
raštyje savo pavardės su N. 
ž. redaktoriaus titulu paskel
bė nubaustas 30 lt. bauda.

Vis Kalba Lietuviškai

Bevažinėjant po Klaipėdos 
i krašto kaimus retai kur sutin- 
i karpas žmogus, kuris nemokė- 
' tų lietuviškai.

Apvaikščiojant kaimų ka
pines, matome daugiausiai su 
lietuviškais užrašais. Pav., 
Šlaunių kaimo kapinėse yra 
tik vienas užrašas vokiečių 
kalba, o kiti visi lietuviški.

i Kapinių užrašų pavardės prieš 
50 m. buvo užrašomos teisin-

1 gai lietuviškai. Pav., Czion il
sis Marikė Peteraitienė”. O 
jau vėliau tos pat šeimos ra
šomos pavardės “Petereit”. Be 
to, kaimuose dar galima rasti 
daugelį ir tokių, kurie nė žo
džio vokiškai nemoka. Tie 
žmonės yra jau senesnio am
žiaus. Bet pagal jų pasakoji
mus, jie jau buvo spaudžiami, 
kad mokintųsi vokiškai. Tik 
žemaitiškas atsparumas juos 
nuo to išsaugojęs. JSFesenai už
ėjus pas vieną ūkininką, kuris 
yra vokiško nusistatymo ir iš 
pavardės vokietis, jo 7—9 me
tų dukterys labai gražiai tarp 
savęs kalbėjosi lietuviškai.

Už Vilko Nukovimą iš Me
džioklės Fondo bus Mokama 

po 50 Litų

Pagal naują medžioklės įs
tatymą (Vyr. žinios 505) 
kiekvienas turi teisę ginti savo 
turtą nuo laukinių gyvių ir 
paukščių, nes per visus metus 
leidžiama medžioti vilką, višt- 
vanagį, nendrinę lingę, laukį, 
pilkąją varną, šarką ir kovą. 
Taip pat leidžiama naikinti 
visus jų lizdus ir gūštas. In
tensyviuose medžioklės ir žuvų 
auginimo ūkiuose, gavus at
skirą apskrities viršininko lei
dimą, gali būti naikinami: la-

pė, šeškas, ūdra, širmonėlis, 
žebenkštis, erelis žuvininkas, 
genšė ir baltasis gandras. To
se vietose, kur yra vilkų, miš
kų adm'inistąraciją arba tai-, 
syklingos -medžioklės draugiu 
ja, susitarusi su apskrities 
viršininku, gali telkti vilkams 
medžioti talkas. Tokiose me
džioklėse tegalima medžioti 
tik vilkus.

Už vilko nukovimą arba jo 
gūštos su vilkiukais sunaikini
mą išmokama iš medžioklės 
fondo po 50 lt. už vilką ir po 
10 lt. už vilkiuką (jei tai pa
daryta medžioklės talkoje— 
mokama pusė pažymėtos su
mos), 
vasari 
1 d.

Vilkiuku laikomas tos 
os jauniklis iki rugsėjo

PAGĖGIAI

Netikėtas Potvynis

Atšilus orui buvo pradėjęs 
kilti Nemune vanduo ir smar
kiai užliejo pievas žemiau Pa
nemunės. Vanduo užliejo 
Pliaušvarių, Užpirdžių, Nau
sėdų, Pelėnų, Jovarinės, Ku
čų dvarus ir apylinkės kaimus. 
Čia kasmet pavasarį pasikar
toja potvyniai. Bet šį kartą 
šiuo laiku niekas potvynio ne
laukė ir todėl daug kas turi 
nuostolių. Kai kurie ūkinin
kai, nesitikėję potvynio, išvy- 
ko ilgesnėn kelionėn, bet bu- 7^ susirinkime nekaip žiūrėjo 
vo vandens apsemti ir nuklam- į. ^a rezoliuciją. Susirinkimui 

. . . ~ . I iin aini 5 cn ta a o* n m i n f a v n vpinę ratus grįžo namo vien su 
arkliais. Kitus vėl negailestin
gai' užtiko vanduo kūtėse 
apsėmė gyvulius.

Lawrence, Mass
Kunigai Susipešė

L a w r enco neprigulmingos 
parapijos kunigas Valadka 
(atsiprašom del nežinojimo, 
kad kun. pavardėj yra raidė 
“d” vietoj “t”) per “Keleivį” 
susipešė su So. Bostono pana
šiu kunigu, ministerių Kubilių. 
Priežastis susipešimo sukasi 
apie 72 dol., kuriuos Kubilius 
gavo iš SLA už nuvažiavimą 
į New Yorką, o Valadka nieko 
negavo.

Kun. Valadka siūlo ministe- 
riui Kubiliui, pasimokinti man
dagumo, logikos, mintijimo ir 
priduria: “Kas iš tokios gal
vos, kurią turi avinas, arba 
asilas, ir dar su tokiom dide
lėm ausim?”

Iš Valadkos -kalbos'atrodo,

AISV8 1Puslapis Penktas.

■yr

tačiusiems sąmoningai prieš

atsitinka “du- 
tarpe, atrodo, 

perdaug, ar

kad jis mano esąs mokinęsis komunistams ir kitiems nusis- 
mandagumo, logikos ir minti
jimo, bet pažvelgus į jo argu
mentus matosi, kad jis to “mo
kinosi” ne mokslinėj įstaigoj, 
bet smuklėj.

;,Jei taip vienas kitą išsiva
dintų paprasti smuklės “pilie
čiai,” nieko nebūtų pastebi
ma, bet kada 
chaunų asabų” 
kad kam nors 
permaža, ko.

Kaip Valadka nevadintų 
Kubilių, vis viena kalbant an
gliškai Kubilius pasirodė gud
resnis už Valadka: Kubilius 
pasirašė ant fašistų sleito 
SLA., o pex Bagočių, kuris ant 
progresyvių sleito buvo, gavo 
72 dol. iš SLA. Valadka tu
rėtų dar gerai pamaišyti savo

■ “puodą”, kol tokį “šposą” iš- 
I galvotų.

Kode! Komunistai “Nesifaita- 
vo” Už Rezoliuciją?

Po pereito Lawrence lietu
vių draugijų
Klaipėdos ir Lietuvos klausi
mais, kaikas klausia, kodėl ko
munistai nesispyrė, kad tame 
mitinge būtų pravesta rezoliu
cija, kuri buvo skirta prave- 
dimui ?

Galima pasakyti tiek, kad 
komunistai dar draugijų atsto-

masinio mitingo

jie siūlė savo pagamintą rezo
liuciją, bet dalis delegatų prie- 

jr šinosi manydami, kad komu
nistai turi ką nors paslėpę jo
je “tarpe eilučių”, gi komu
nistų rezoliucija buvo daug 
pilnesnė, švari, konkrečiai pa
statyti reikalavimai Smetonos 
valdžiai. Tačiaus prisiėjo su
tikti su Dr. Mikolaičio parašy
ta rezoliucija, kad patenkinus 
pasipriešinusius atstovus ir 
kad palaikius geresnį susita
rimą mitingo surengimo dar
be.

Komunistai tame pačiame 
atstovų susirinkime reikalavo, 
kad masiniam mitinge būtų 
pasiūlyta užgirti buvusių Lie
tuvos ministerių pirmininkų 
pareiškimas Smetonos val
džiai. Tas buvo daroma, kad 
uždengus Dr. Mikolaičio rezo
liuciją, kurioj nebuvo aiškiai 
išstatyti reikalavimai Smeto
nos valdžiai. Atstovai tą pa
siūlymą priėmė.

Tokiu būdu, Valadka, ban
dydamas pasitarnauti Smeto
nos aštriam persekiojimui Lie
tuvos darbininkų, • pagelbėjo
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Smetonos režimą, tarti aštres
nį žodį Smetonai.

Valadka nei nepamanė, kad 
užpakalyj rezoliucijos dar 
randasi Pareiškimas. Ir kaip 
po jo pasipriešinimui rezoliu
cijai buvo perskaitytas Parei
škimas, išskaityti buvusių pre
zidentų ir ministerių pirminin
kų vardai, kurie gerai ir jo 
parapijonims žinomi, tada Va
ladka pamatė klaidą padaręs 
ir vietoj išstoti prieš pareiški
mą, paneigti jo pareiškėjai, 
jis paraudonėjęs pabėgo nuo 
estrados ir nepasirodė dau
giau.

Taigi, Valadka, bandyda
mas pasitarnauti Smetonai ir 
spjauti komunistams ant vei
do, pats savo veidą apspjovė. 
Nors sau veidą apspjovė, vis 
viena, sakoma, pasitenkinęs, 
kad taikė komunistams.

Valadka, masiniam susirin- laiku dirbo Arlington dirbtu 
kime sakė, kad reikia priimti 
rezoliuciją ir prieš Rusiją. 
Klausimas, ar darbininkai turi 
priimti rezoliucijas prieš So
vietų valdžią Rusijoje popu- 
liarizuojasi Lawrence, ir at
rodo, kad draugijų atstovai 
savo susirinkime nutars su
rengti tuo klausimu viešas dis
kusijas.

Matysim ar Valadka ateis 
įrodyti, kodėl nėra skirtumo 
tarpe Sovietinės valdžios ir fa
šizmo. O kad yra skirtumas 
bus kam įrodyti.

Gerus Draugus Patiko 
Nelaimė

Draugė M. Dvareckienė ,va
sario 2 dieną, sunkiai serganti 
išvežta į ligoninę (Clover 

” Jubilejinis
BANKIETAS

Bus Sekmadienį

5 d. Balandžio-April, 1936 
GRAŽIOJE GRAND PARADISE SALĖJE

318 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 7 vai. vak

Tą pačią dieną ir toje pačioje vietoje bus “Laisvės” Bendro
vės suvažiavimas. Kadangi šis suvažiavimas bus Jubilejinis, 

tai jame dalyvaus šėrininkai iš visos Amerikos.

BUS PUIKI MUZIKALE PROGRAMA
Dainuos nauja žymi teatrų dainininkė

ONA LEVONAVIČIUTĖ, Sopranas

Taipgi dainuos mūsų mylimas solistas
ANTANAS VIŠNIAUSKAS, Baritonas

Turėsime malonumo girdėti dainuojant ir
ALDONĄ KLIMIUTĘ, Koloratūro-sopranas

Mūsų senas draugas vėl su mumis, tai yra
ALEKAS VELIČKA, Lyriškas tenoras

Kaip matote, programa bus trumpa, ale skambi, tad nepraleiskiųae 
jos neišgirdę. Ypač bus malonu girdėti Levonavičiūtę, nes ji yra tikrai 
augšto išsilavinimo ir puikaus talento dainininkė. Pirmu kartu savo 

gyvenime ji dainuos lietuviams “Laisvės” bankiete.

Po Programos Bus Šokiai Prie Geros Orkestros
ĮŽANGA $1.25. VAIKAM IKI 12 METŲ—50c.

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus, nes išanksto turime žinoti, 
ant kiek publikos reikės gaminti valgių. Bus duodama 

paukštienos vakarienė.
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Hill) ir tuojau padaryta ope
racija ant vidurių. Linkime d.’ 
Dvareckienei sėkmingo ir 
greito pasveikimo. Taipgi reiš-. 
kiame užjautimo jos vyrui, 
dukterims ir sūnui jų susirūpiJ 
nime.

Draugė Dvareckienė gę’^į 
žinoma visiem progresyvi;^ 
Lawrencio lietuviam, kap 
veikėja darbininkiškose oi1 
nizacijose ir jų parengimų 

Nepamirškime nueiti tąn 
atlankyti savo draugę. 

Nelaimė patiko kitą m- 
gerą draugą, D. Sukacką 
Vasilių. Jis eidamas lediju 
tu šaligatviu puolė ir susį 
dė ranką—lūžo kaulas. * 
Sukackas randasi namie- Rą\ 
ka gipsu aptaisyta, kol kaųlįJ 
sugys.

Drg. Sukackas atvažiavo f 
Lawrence iš Providence, apie? 
metai tam atgal. Pastaruoju

vėj už audėją.
Draugui Sukackui 

linkime greito pasveikimo.
Nepamirškite Prakalbas 

Nedėlioję

L. U. Kliubo Svetainėj, 1:30 
vai. po pietų, kalbės J. Orman 
ir adv. Sabina Bush. Abudu 
kalbėtojai Amerikoje augę, 
abudu važinėję Lietuvoj ir 
Rusijoj; taigi bus įdomu jų 
paklausyti. Kalbinkime jau
nimą, kad ateitų į šias prąkal- 
bas. ; , j

Šiose prakalbose visi gidės 
i įstoti į Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą už labai nupi
gintą įstojimą. Tadgi ateiki
te pasirengę įstoti.

Į prakalbass įžanga veltui.

;; “J 
taipgi



Puslapis šeštas.

Tas Įmanoma Tik 
Socializmo Šalyje

-*Kad senoji caristinė Rusija 
vo atsilikusi, biedna, be
iti, nekultūringa šalis—žino 

» as pasaulis.
Sovietų Sąjungos komunis- 

ir darbininkų klasė padė- 
daug energijos, kad šalį iš 

.ilikusios paversti į apsišvie- 
sią, turtingą, pilna to žo- 
zio prasme kultūringą socia- 
zmo šalį.

’ To darbo vaisius mes jau 
.iandien matom. Tą parodo, 
xad ir tas verdantis, linksmas, 
laimingas Sovietų darbininkų 
ir kolchozninkų gyvenimas.

Apart to, kad Sovietų Są- 
Į jungoj įvestas privalomas vie- 

1 noms vietoms 10 metų, kitoms 
7 metų mokslo išėjimas, kad 
jau beveik visoj Sąjungoj lik
viduota beraštė (dar kol kas 
beraštingumo dar yra užsili
kę tolimose Sov. Sąjungos pa- 
kraštėse, kur iki Sovietų val
džios viešpatavo beveik išim
tinai beraštingumas ir nekul
tūringumas), dabar sparčiai 

i varomas darbas, kad ir tie 
darbininkai ir kolchozninkai, 
kurie tiesioginiai dirba fizinį Į 
darbą, taip pat būtų įtraukti 
į apšvietos tinklą.

Tam jiems sudaromos pri
einamos sąlygos. Partinės, 
komjaunimo profesinių sąjun
gų organizacijos kaip tik iš
gali vadovauja, padeda darbi- 

I ninkama ir darbininkėms ne- 
I atitrūkus nuo darbo mokintis 

arba tęst pradėtą mokslą. To
kiu būdu daugybė darbininkų 
pasiruošia įstojimui į augštą- 
sias technikines ir politiniai- 
ekonomines mokyklas, iš ku-i 
rių neilgai trukus socialistinė 
šalis susilaukia inžinierių, te
chnikų, politinių ir ūkiškų or
ganizatorių, socialistinės sta
tybos vadovų.

Kad paryškint virš pasaky- 
TĮ^-paduosim keletą konkrečių 
faktų:

K. Cetkinos vardu fabri
ke (Maskvoj) iš viso dirba 
5,800 darbininkų, inžinierių ir 
technikų.

Tam fabrike yra moksliniai roristinėmis 
gamybinis kombinatas. Yra 
daugybė įvairių lavinimosi po
litinių ir techninių ratelių. 
Tam fabrike neatitrūkdami 
nuo tiesioginio darbo mokinasi 
2,500 darbininkų ir darbinin-

I kly.
Bet darbininkai ir fabriko 

vadovai tuo neužganėdinti, 
nes kaip nebuvo stengtasi iš
plėšt mokslą tarp darbininkų 
iki šiol, jie, darbininkai, vis 
negaudavo užbaigto bendro 
ir technikinio mokslo cenzo.

Ir jie pasiryžo, kad arti- 
>1 miausiu metu kiekvienas dar- 
J bininkas neatitrukdamas nuo 
, darbo turės pasiekt 7 metų 

mokslo cenzą.
Jie numato, kad mokslo 

gamybinis kombinatas kiek
vienais metais turės aprūpint 
ne mažiau kaip 5,000 darbi-i 
ninku.

------ I < < |W)W: 
mokslo įstaigas (VUZ), taps 
mechanikais, darbo priėmė
jais, kontrolieriais, įsigys auk
štosios motoristikos kvalifika-

kim.”
Norint prie šios draugystės 

priklauso kelios progresyviš- 
kos moterys, bet jos nei ne
bandė nurodyti klaidingumo 
tų tamsių moterų išsireiškimų 
ir nubalsavo, kad mes “nekal
tos panelės” neįsileisime į sa
vo susirinkimą tokių žmonių, 
kurie yra nusistatę prieš ka-

LAISVI

mis, prašau prisidėti prie mūs 
ir sykiu kovoti prieš tą di- 
džiausį pavojų, kuris gręsia 
žmonijai. Tai yra prieš karą 
ir fašizmą.

Jonas Liaudanskas.

X ”1 - —— •!■■■ -■

kas nenori bovintis, ir nesijau
čia sveiku, tai pašauk gydy
toją.

Nuolat prižiūrėk savo kūdi
kio sveikatą, ir turėsi sveiką

Penktai., Vasario •• *1, 1986

bū-

Dabok Savo Kūdikio 
Sveikatą

John L. Rice,
New Yorko Miesto 
Sveikatos Komisionierius.

matyti. Būkite visi ir aš 
siu!

Pamatykime Jodžius 
“Valstiečiai”

Vasario 9, 10 ir 11 dd. Gor
don Square Teatre rodys So
vietų puikiausį judį “Valstie
čiai.” Tas teatras randasi 
Detroit ir W. 65th St. Nedė- 
lioj rodys 2 vai. po pietų ir

6 :30 vakare. Pirmadienį ir an
tradienį 6 :30 vakare.

Šitą paveikslą-judį verta vi
siem pamatyti.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

50 geriausiųjų stachanovie- 
čių mokinsis technikume, kur 
Įsigys vidurinį techninį cenzą.

30 cechų viršininkų ir jų pa- 
gelbininkų apmokys šitas mok- 
;lo gamybos kombinatas. 7 iš 
jų po 3 mokslo metų taps šiu
žamosios pramonės inžinie- 
•iais, kiti mokins 5 metus.

90 meisteriu mokinsis 5 me- 
'.us ii’ pabaigę įsigys siuvamo- 
;ios pramonės technikų vardą.

Ar apie tai galėjo svajot 
•.aristinės Rusijos darbininkai? 
Ar darbininkų masėms priei
namas taip plačiai mokslas 
kapitalistinėse šalyse, kaip 
sovietų Sąjungoj? Ne! To nė- 
•a ir būti negali. Tas tik 
loma socializmo šalyj, 
n-ie valdžios vairo stovi 
liniukai ir valstiečiai.

Juraitis.

Bet aš jums, sesutės lietu
vaitės, pasakysiu tą, norint 
jūs vadinatės “nekaltos pane
lės”, bet turite sūnus ir duk
teris. Ir kada iškils karas1 
(jeigu jo, karo, negalės sulai
kyti susipratę darbininkai, 
mokslininkai ir kiti visoki pro
fesionalai, kurie

pir-Kiekvienas kūdikis jo 
mais metais turi būti po nuo
latine 
gydytojo,
dikis turi 
žiūrėtas, 
tina prie

įma- 
kur 

dar-

Lewiston ir Auburn, 
Maine

NUO RED. Bet N. Y. mies
to sveikatos komisionierius už
miršta pasakyti, ką turi dary
ti tos bedarbių motinos, ku
rios neturi iš ko gydytojui už
mokėti. Jis turėtų reikalauti, 
kad miesto valdžia joms 
d y to ją parūpintų.

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, o 
gausit surašą žolių. I

M. ZUKAITIS
SPENCERPORT, N. Y. j

priežiūra šeimyniško 
kitais žodžiais, k Ci- 

buti kas mėnesį per- 
Jeigu kiekviena mo
to prisilaikytų, tai 

daug daugiaus svei- 
linksmesniu kūdikiu. 

iŠ i Kūdikystės ligos ne taip už- 
I puola krūtimi penėtus kūdi- 
' kius, kaip bonkute penėtus, 
bet ir krūtimi penėtas kūdikis 

šrapneliai ir būti pridabotas. Tankiai 
I motinos pienas nepasiekia 

i, numylė-' ^ugstą laipsnį, kurį reikalau
ja kūdikio sveikata, ar gal 
kūdikis negauna tinkamą dalį 
šviežio oro ir saulėkaitos ar 
gal turi kitą trūkumą, ką vien 
tik mėnesinis išegzaminavimas 
tavo šeimyniško gydytojo ran
da.

Už daug kreivų kojų ir kitų 
nenormališkų sudėjimų galime 
teisingai kaltinti motinų nepri- 
dabojimą. Kaulų suminkštė
jimas yra vienas iš papras
čiausių kūdikių ligų ir jeigu 
į laiką nesuimtas, tai užsibai
gia su visokiais trūkumais— 
kreivomis kojukėmis, rankutė
mis, pilvuku arba krūtine—ir 
ta liga labai lengvai nukrei
piama — subalansuota dieta, 
šviežiu oru, saulėkaita ir “cod 
liver” aliejum. Faktas, kad 
net kuomet 
tik tie yra 
jų-

Motinos 
draugų ir 
vieton gydytojo, 
kad nei vieno žmogaus patari
mas negali būti toks geras ir 
teisingas, kaip patarimas žmo
gaus, kuris visą savo gyveni
mą praleido bestudijuojant 
mediciną.

Išmintinga motina neleis 
nei vieną žmogų prie jos kū
dikio, jeigu jis 
Kūdikiai labai 
krečia ir kartais 
šaltis užsibaigia 
liga. Jeigu tik 
šalčiu serga, pašauk gydytoją 
be atidėliojimo, nes plaučių 
uždegimas viršija visas mirtin
gas ligas. Jeigu tik tavo vai-

gy-

nusistatę turėtume 
prieš žmonių skerdynę) ir val-JjD jr 1 
džia išplėš iš jūsų sūnus, o iš. 
jūsų dukterų vyrus ir numylė- 1™-.........
tinius ir pasiųs juos ant karo 
lauko, kame draskys juos gra
natos, bombos, i 
kiti moderniški karo įrankiai. 
Ir jūsų sūnūs, vyrai 
tiniai be rankų, be kojų su iš-' 
draskytais viduriais prieš 
miltinėse agonijose paplūdę 
kraujuose vaitos ir keiks savo 
likimą, sykiu keiks ir jus, mo
tinas, kad juos pagimdėte ir 
leidote eiti į karą, ir nekovo
jote sykiu su kitais darbinin
kais prieš tą baisią žmonijos 
rykštę. Tada jūs, motinos, pa
matysite, kad esate “kaltos 
panelės”, ir padarėte klaidą, 
bet jau bus per vėlu. 
Todėl kviečiu jumis prisidėti 
prie šio prakilnaus darbo.

Kitą nedėldienį nuėjau vėl 
vienas ant D. L. K. Gedemino 
metinio susirinkimo, 
gedeminiečiai, išklausę 
pranešimą, vienbalsiai 
prisidėti prie bendro 
prieš karą ir fašizmą 
dėti iškovot Lietuvos liaudžiai 
civiles ir demokratiškas teises 
ir išrinko du delegatu, drau
gus J. Naujoką ir P. Beržinį.

Turiu dar tą priminti, kad 
D.L.K. Gedemino pašalpinė

Cleveland, Ohio
Visi

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

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

Būkime Daratos Baukiu- 
tčs - Kvedarienės Išgirsti 

Lyros Koncerte

Ateinantį nedėldienį, 9 
vasario Clevelande bus didelė 
iškilmė, kurią rengia mūsų di
džiulis Lyros Choras. Pradžia 
5:30 vakare, šiame lyriečių 
koncerte dalyvaus visų mūsų 
mylima Daratukė Baukiutė- 
Kvedarienė, kurią chicagiečiai 
“konfiskavo” jau nuo kelioli
kos metų.

Mūsų Lyros Choras, rengda
mas šį koncertą suteikia pro
gos mums visiems ją išgirsti ir 
pasimatyti su ja, kur dauge
lis per tiek laiko nesame ma
tę. Vilniečiai ir laisviečiai, pa
sakykime savo kaimynams 
apie šį lyriečių koncertą. Be 
to bus ir daugiaus naujo ir ge
ro, ko visuomet gauname ly
riečių koncertuose. O prie to 
reikia pasakyti, kad įžangos 
tikietai labai pigūs—tik 35c. 
Reiškia, galime visi atsilankyti 
ir savo mylimą Daratukę pa-

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 OINTMĖNT CO.
P. O. Box 352, Hartford, Conn.

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

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

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

JOHN W. THOMSON
P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

Labai mažai kas parašo iš 
mūsų miestelių korespondenci
jų, norint ir pas mumis gyve
nimas ant vietos nestovi, ir 
yra šioks toks judėjimas dar
bininkų tarpe. Dabar perbėg
siu tuos įvykius, kurie reikėjo 
senia u parašyti, bet 
delei tam tikrų aplinkybių su
sivėlavo. ALDLD 31 kp. lai
kytame susirinkime (Dienos 
ir mėnesio nepamenu) nutarė 
surengti bendrą frontą lietu
vių darbininkų tarpe 1___
prieš fašizmą čia Amerikoje ir 
padėt Lietuvos darbininkams 
ir valstiečiams iškovot demo
kratiškas laisves, kad jie ga
lėtų išsirinkti valdžią visuoti
nu ir slaptu balsavimu, o Sme
tonos valdžią su jo visomis te- 
--------------- ; ir fašistinėmis 
baisenybėmis padėtų į senų 
daiktų muziejų. Liko išrinkti 
trys draugai: I. Šileikis, K. 
Steponaitis ir J. Liaudanskas. 
Juos įgaliojo kreiptis prie vi
sų lietuvių draugysčių ir orga
nizacijų, gyvu žodžiu išdėsty
ti reikalingumą bendro fronto 
ir kviesti prisidėti prie to taip 
svarbaus darbo. Ir kurios drau
gystės sutiks, kad išrinktų de
legatus į vietinį bendro fronto 
komitetą.

Kadangi pradžioje metų vi
sos didesnės draugystės turi 
metinius susirinkimus, 
buvo 
Visų 
(nes 
gatai 
Prasidėjimo Panelės švenčiau
sios Draugystės susirinkimo, j

Priėjau prie pirmininkės ir 
pranešiau jai savo atsilanky- 

.. Ji su mano pasiū
lymu sutiko ir pasakė, kad ji 
tuojaus praneš draugystės na
rėms ir tuojaus pašauks mane 
į svetainę pakalbėti apie tą 
reikalą, o mane paliko laukti 
už durų, (ši draugystė susirin
kimus laiko prie uždarų du
rų). Stoviu už durų ir laukiu, 
kokį nuosprendį išneš susirin
kimas. Girdžiu — pirmininkė 
įnešė ir gan gerai išdėstė ma
no atsilankymo reikalą. čia 
tuojaus ant jos pasiūlymo at
siliepė net trys gerai man pa
žįstami moteriški balsai: “O, 
jis atėjo čia mūsų kviesti, kad 
mes padėtumėm kovoti prieš 
Lietuvos valdžią ir taip pat 
kovoti šioje šalyje prieš karę 
ir fašizmą, juk karė yra ski
riama nuo dievo, nes ir dan
gui aniolai kariavo su dievo 
neprieteliais, velniais, ir apga
lėjo velnius, visus nugrūdo į 
peklą. Ne, su tokiuo bedieviš
ku vizitu mes jo čia neįsileis-

Draugai 
mano 

nutarė 
fronto 
ir pa- liga išsivysto, tai 

vartojami išgydyt

paprastai seka
Susiedu patarimus

Supraskite,

kovai draugystė 8 d. vasario vaka
re, šv. Baltramiejaus svetainė
je turės vakarienę, 
gedeminiečiai sakė, 
turį išpardavę arti 
tų. Todėl ir mes,

ir fašizmą ir 
budelišką val-

aš, su draugu 
nuėjome ant

šalčiu serga, 
lengvai užsi- 
tas paprastas 

labai rimta 
tavo kūdikis

DIDELIS NUPIGINUSIAS
Dviejų dolerių vertes knygę 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

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

tai ir 
laukta tų susirinkimų, 
pirma nuėjau vienas 

kiti mano draugai dele- 
neatėjo) ant Nekalto

Prie to paties moks.-gamy-f rno tikslą, 
bin. kombinato organizuojama 
del mažai raštingų darbininkų 
ir darbininkių keturių metų 
mokykla, kurioj mokinsis 300 
žmonių. Pamatinė darbininkų 
piasė mokinsis 7 metų mokyk
loj (sępriletkoj).

Mokslas turės būt sutvar
kytas taip, kad išėjęs mo
kyklą darbininkas galėtų pil
nai įsigyt techninį cenzą, rei
kalingą aukštos kvalifikacijos 
motoristikai.

šiandieninis to fabriko mei
steris turi daug mažesnes tech
nines žinias, negu turės nu
matytą 7 metų mokyklą išėjęs 
.darbininkas.

200 darbininkų ir darbinin
kių jau dabar turintieji 7 me
tų mokyklos ir FZU (fabrikų 
ir zavodų darbininkų paruoši
mo mokykla) cenzą privalės 
išeit 10 metų mokyklos moks
lą. čia jie įsigys žinias, reika
lingas pastojimui į aukštąsias

Draugai 
kad jau 

200 tikie- 
delegatai,

turėsime nueiti ant vakarie
nės, padarysime pranešimą ir, 
turbūt bus priimtos rezoliuci
jos prieš karą 
prieš Smetonos 
džią.

Sausio 26 d. 
K. Steponaičiu,
šv. Baltramiejaus metinio su
sirinkimo.

Broliai baltramiejiečiai ant 
tiek turėjo drąsos, kad įsilei
do (Bet tik mane vieną, d r g. 
K. Steponaičio neleido) į 
svetainę ir leido padaryti pra
nešimą. Užbaigus man kal
bėti dar paplojo, tai maniau, 
gal ir priims tą sumanymą. 
Jie man pasakė, kad jie ap- 
svarstysią vieni. (Mat, ir jie 
laiko susirinkimus prie uždarų 
durų). Bet laike svarstymo, 
f asistuojantis elementas vienu 
choru surikęs, kad atmesti, 

I nes čia esąs priešvaldiškas 
sumanymas, tai viena. O, ant
ra, tai laike karo dar geriau 
darbai eisią ir tas taip svarbus 
sumanymas baltramiejiečių 
buvo atmestas. Stebėtina man 
tas, kad prie šv. Baltramie
jaus draugystės priklauso 
daug progresyviškų draugų ir 
tie draugai nepasipriešina ir 
duodasi save už nosies vedžio
ti priešf asistuojantiems ele
mentams. Aš jums, broliai lie
tuviai, baltramiejiečiai, turiu 
pasakyti, kad ateinantis karas 
atneš ne darbus, bet didžiau
sius vargus ir nelaimes. Nes 
būsiantis karas bus vedamas 
netik ant fronto, bet ir už 
fronto. Ir kožna kariaujanti 
šalis stengsis sunaikinti už- 
frontį, tada ir kariuomenė ant 
fronto bus silpna. Todėl gali 
įvykti taip, kad pats šios 
respondencijos rašytojas 
jūs, broliai, sykiu galime 
jas nukratyti, o ne gerų 
kų ir darbų per karą sulaukti. 
Todėl aš, varde tos organiza
cijos, kuri mane siuntė pas ju-

ko- 
ir 

ko- 
lai-

v-

Nedarbo, Senatvės Ir Nesveikatos
Apdraudos Reikalavimo Bilius

Senate Vadinamas S. 3475 Bill j
Atstovų Bute Vadinamas “H. R. 9860 Bill

Tas bilius yra visas išverstas į lietuvių kalbą, at
spausdintas lapelio formoje masiniam platinimui. Kiek
vienas lietuvis, darbininkas, biznierius ar profesiona
las turi žipojd tą bilių. Kiekviena lietuvių organizacija 
turi siųsti į jTv. Kongresą reikalavimą, kad tas bilius 
būtų priimtas.

Kur ir kaip siųsti reikalavimus yra nurodoma pačia
me lapelyje. Tuojaus užsisakykite tų lapelių platini
mui Be užsisakymo lapeliai 
lapeliai nebus duodami visai 
žemos: v

Už 2,000 $3.50, už
500 $1.50, už $300 $1 ir už 100 75c

nebus siuntinėjami. Taigi 
veltui. Kainos yra labai

1,000 $2.25, už

Kartu su užsakymu siųskite ir pinigus. Be pinigų 
lapelio negalėsime prisiųsti, nes brangiai kainuoja jo 
išleidimas. Draugijos ir organizacijos turi greit užsisa
kyti 
šiuo

ir tuojaus platinti tą lapelį. Užsakymus siųskite 
antrašu:

427
“LAISVE”

Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

PASTABA: Pittsburgh ir toliau į vakarus už persiuntimą rokuo- 
sime Už 2,000 lapelių 75c.; už 1,000 lapelių 50c. ir už 500 25c. Į 
vietas šioje pusėje Pittsburgh© persiuntimą padengs “Laisvė.”

.t

c Juk

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

NAUJOJE VIETOJE

LIWUViM
e,

i 1 RIJUSIA D U ONA
SCHOLES BAKING VŽggfi
532 Grand St., Brooklyn

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

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

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

Lietuviy Angliy Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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J. TRAčUK Verte PETRAS

PERŠAUTAS DEKRETAS
Karštos rugsėjo dienos 1920 m. Bol

ševikų Raudonoji Armija iššlavė iš Uk
rainos lenkiškų ponų legijonus, kurie 
bandė atstatyti rubežius 1772 m. istori
nės Lenkijos. Lenkų kariuomenė, daug 
sykių skaitlingesnė ir geriau techniškai 
apginkluota, traukės visu greitumu nuo 
bolševikų armijos. Dešiniam sparne nuo 
Kijevo iki Voločinsko ir iki Gusiatino jie 
bėgo kaip zuikiai.

—Jo augštybė ponas sušlapo kelnes 
Dniepre, bet dar jis sušlaps jas ir Zbru- 
čoj.,

—Tą mes dar matysim.
—O kartais gal jos išdžius prie Pere- 

misliaus.
—Niekas neišgelbės, jei jas sušlapo 

Dniepre, tad jos ant visados pasiliks šla
pios.

Taip tarp savęs kalbėdami raudonar
miečiai persekiojo priešus, neleisdami 
jiems atsikvėpti. Keturiolikta raudonoji 
armija jau visa savaitė, kaip stovėjo mū
šio lauke be jokio poilsio. Bet ar jie ga
lėjo galvoti apie poilsį, kuomet priešas 
panikoj bėgo visu frontu?

Dieną ir naktį traukė raudonieji pul
kai, brigados ir divizijos. Tai šen, tai 
ten jie sutiko priešo kontrataką, audrin
gai žybtelėdavo maža kova, o paskiau 
vėl eidavo nesulaikomas vijimas iš raudo
nųjų pusės. Nes lenkų armija buvo už
krėsta baisia panika ir nepasitikėjimu, 
negalėdavo išlaikyti ilgai mūšio. Var
giai būtų atsiradus kokia nors jėga, ku
ri ją būtų sulaikius ir nuraminus. Iš to 
teisingai padarė lenkų armijos štabas 
strateginius išvedimus, įsakvdamas 
trauktis atgal net iki upės Zbručo. Te- 
nais armija privalėjo užimti pozicijas ir 
tvirtai visomis jėgomis jas ginti. Žaibo 
greitumu išlakstė įsakymai nuo genera- 
lio lenkiško armijos štabo j visas kariuo
menės dalis, ir tas dar labiau paskubino 
jų traukimąsi atgal. Visi pulkai bėgo 
kaip įmanydami greičiau į antrą upės 
Zbruč pusę ir jos dešiniajam krante už
iminėjo pozicijas. Visas dešinysis kran
tas užsitvėrė tankia durtuvų tvora. De
šimtys tūkstančių juodų mirtingųjų ap
kasų šaunamųjų skylių, kulkasvaidžių ir 
kanuolių vamzdžiai tėmijo kairįjį Zbruč 
krantą į rytus, tiesiai prieš krūtinę rau
donosios armijos. Virš galvų vartyda- 
mies lakstė orlaiviai, šešta lenkiška ar
mija greitai užėmė patogią poziciją ir il
sėdama laukė atakos nuo priešo pusės. 
Prieš ją artinos išpalengvo dalys ketu
rioliktos bolševikų armijos ir užiminėjo 
sau patogias pozicijas kairiajam Zbruč 
upės krante. Pirmoji pasiekė Zbruč 
raudonųjų kazokų divizija, kuri buvo 
smarkiai įsidavus pirmyn, kad net netu
rėjo ryšių su savo kariuomenės štabu. 
Raudonarmiečiai geidė pereiti tuč tuojau 
ir per Zbruč upę, bet komandantai ir ka
ro komisarai su rūpesniu atkalbinėjo 
juos aiškindami, kad lenkai prisirengė 
nepasiduoti lengvai, kad jie, raudonar
miečiai, privalo pirmiau padaryti ryšį su 
armijos štabu ir gerai suorganizuoti se
kančią ataką, kad nepaduoti priešinin
kams persvaros ir mūšio iniciatyvos. Bet 
raudonarmiečiai išreiškė savo nepasiten
kinimą.

—Kokiems velniams mes čionai susto
jome?

—Ar mes jau pradėjom gailėtis ponų?
—Vyti juos be atleidimo, neleidžiant 

jiems atsilsėti ar apsitvirtinti.
—Dabar juos galima vyti be poilsio

net už Karpatų.
—He-e-e-e mūsų viršininkai suminkš

tėjo!...
Štai kokiomis frazėmis raudonarmie

čiai šaudė iš visų pusių. Kavalerijos tre
čiosios brigados raiteliai taipgi nepasi
tenkinančiai murmėjo, o pranešimą, kad 
jie privalo laukti vietoje tiesiog be noro 
priėmė.

—Kuomet priešas bėga, tuomet raite
liui uždraudžia jį vytis!

Visi vienu balsu kartojo šiuos žodžius, 
pasakytus brigados vado dar atakos pra
džioje arti “Bilą Cerkva.” O narsus rai
telis, jaunasis komunistas Mitika, drožė 
su ranka per kardą ir sugniaužė ant 
krūtinės atsegiotus ir šlapius nuo pra
kaito marškinius taip, kad jie perplyšo 
kaip popiera iki diržo. Visi nutilo, nes 
žinojo, kad Mitika nori ką nors pasaky
ti. Mūšiuose Mitika esti visuomet pir
masis, bet kalboje paskutinis, o jei jis 
ką nors pasako, tai visuomet sąmoningai, 
aiškiai ir suprantamai. Dar niekuomet 
nėra buvę, kad draugai nebūtų su juo 
sutikę. Dabar irgi visi susiinteresavo 
apie tai, ką pasakys ir kokį sumanymą 
patieks jaunasis komunistas Mitika:

—Kokio plano mes reikalaujam ir... 
kokios atydos kas link įsakymų, jeigu 
n riešas bėga panikoje, kaip be galvos? 
Čionai... aš manau... štai ką... mes 
vykim juos iki... iki... nu iki išvysim 
kaip šunis... nu... tuomet... štai... 
bus galas.

—Teisingai!
—Teisingai, Mitika!
—Na, žinoma, kad taip teisingai!
Sumurmėjo raiteliai. Bet tame mo

mente Mitikos žodžiai iššaukė oponentą.
Rudas, jau apysenis raitelis išsireiškė 

naują nuomonę:
—Bet klausykit, draugai, gal mes to

liau jau nebemanom eiti? Nereikia, 
draugai, užmiršti, kad prieš karą čionai 
buvo valstybių rubežius... Dar sykį Mi
tika pamaukė savo kepurę ir stuksėda
mas į petį savo oponentui, be jokios iro
nijos atsakė:

—E-e tu ožio galvapalaike, kokie ru- 
bežiai egzistuoja revoliucijai? Ir, atsisu
kęs į kitus draugus, jis baigė:

—Būtinai reikalinga apie tai pasikal
bėti su divizijos vadu: jis viską paaiš
kins smulkmeniškai del mūsų. O jei ne, 
tai mes patyš peršoksim Zbruč, o mus 
paseks kiti.

—Na, o t, taip!
—Teisingai!

—Ištikrųjų—pritarė raudonveidis rai
telis ir visas šeštas kavalerijos pulkas 
panašiai kaip giria laike audros nepaten
kinančiai ūžė. Kariškas pulko komisa
ras Astapčuk nenulipo nuo arklio nei vie
nai minutei, bet jis lankėsi pas kiekvie
ną pulką ir dar daugiau kurstė kovin
gumo. Du pulkai jau bemaž nepersime- 
tė per upę Zbruč, juos tik sulaikė tas, 
kad šovinių beveik pas visus buvo trū
kumas. Nekurie raiteliai net ir to ne
paisė, sakydami:

—Šovinių gausim laike mūšio!

Atėjo įsakymas del divizijos:
“Visos kariuomenės dalys privalo 

griežtai save slėpti prieš priešą ir užsi
laikyti kuo tyliausiai.” Šaudyti, dainuoti 
ir save rodyti neuždengtose vietose — 
įsakymas griežtai uždraudė.

(Daugiau bus)

Baltimore, Md
Iš Lenino Mirties Paminėjimo 

Masinio Mitingo

CLEVELAND, OHIO
Mažų namų savininkų susirinkimas 

įvyks trečiadieni, 12 d. vasario, 7 
vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 6835 
Superior Ave. Šis yra svarbus susi
rinkimas ir kiekvienas privalo daly
vaut. Turim daug svarbių dalykui ap
svarstymui. Atsiveskite ir naujų na
rių, kad jie su mumis susipažintų ir 
suprastų mūs svarbų darbą ir paliktų 
nariais

i studentai, pabaigę mokslą,! 
darbo nesuranda; merginos 
eina padlagų mazgoti, o vai
kinai eina grabių kasti.

Į Po teatro dainavo žydų 
’ Čhpras. Mitingą baigiant d. 
pirmininkas kreipėsi į publi
ką, kad ji pagal išgalę prisi
dėtų prie lėšų padengimo. 
Aukos pradėjo plaukt pir
miausia nuo organizacijų, pas
kui nuo pavienių. Aukų buvo 
surinkta $137.35. Tai graži 
auka Komunistų Partijos pa
rėmimui.

Virš 1,000 publikos susirin
ko pagerbti didįjį pasaulio 
darbiniu kų vadą, Rusijos 
liaudies išliuosuotoją, Leniną. 
Pilna žemutinė salė ir pilni 
balkonai žmonių atydžiai 
klausėsi kalbėtojų, plojo už 
kiekvieną kovingesnį išsireiš
kimą, priėmė rezoliuciją už 
paliuosavimą 
nuolių.

žinoma, publikos būtų buvę 
du syk tiek, kaip buvo, kad ne 

’ tas didelis šaltis, kuris balti- 
moriečiams buvo nepaprastas, 
žinoma, ne visi darbininkai 
galėjo atvažiuoti su taxi ar 
ant gatvekario; yra tokių dar
bininkų, kad neišgali užsimo
kėti už atvažiavimą, o pės
čiam beveik nebuvo galima at- .čiame jaunuolius dalyvaut. 

i I Teiti, del priežasties didelio1 
šalčio. Jeigu ne šaltis, tai ga
lima sakyt, būtų reikėję paimt 
kitą tokią salę.

j Literatūra buvo plačiai par
davinėjama, ypač “Sunday

i Worker”. Darbininkai labai 
! džiaugiasi su “Sunday Wor- 
keriu,” kuris dabar išeina 
nedėldieniais. Darbininkai tu-

1 retų užsiprenumeruoti 
day Worker 
nio laikraščio; jeigu pats 
galit angliškai skaityti, 
nupirkite savo vaikams

i giminėms ir pažįstamiems, 
puikiausis sekmadienio 1

■ rastis. Pilnas įvairių žinių, 
1 apysakų, paveikslų, dviejų 
puslapių moterų skyrius, vai-

' kams “comics”, ir tt. žodžiu, 
daug puikesnis už buržuazi
nius “Sunday;,papers”, o pa
garsinimų jame visai mažai. 
Kaina tik 5 centai; metams 
2 doleriai.

ant visados.
Koresp.

(32-33)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas jvyks 

nedėlioj, 9 d. vasario, 2 vai. po i 
Easton Baking Co. svetainėje, 34-36

i No. 7th St. Visi nariai i 
dalyvaut. ------

WILKES BARRE, PA.
Sekmadienį, 9 d. vasario, jvyks 

svarbios diskusijos vienybės klausimu 
Darbininkų Centre, 325 E. Market 
St., 7 vai. vakare. Del tūlų aplinky
bių diskusijos nukeltos nuo 8 die
nos i 9 dieną. Tad kviečiam visus 
lietuvius simpatikus ir ALDLD, LDS 
narius dalyvaut ir išreikšt savo 
nuomones.

, Kviečia ALDLD 43 ir LDS 15 kp.

GREAT NECK, L. L, N.
TDA 48 kuopos susirinkimas 

pirmadieni, 10 dieną vasario 
8 vai. vakare, 91 Steamboat 
Sabenkos svetainėje. Visi 
ionėkite dalyvaut, nes turim 
svarbių dalykų aptart. Taip pat 
duodamas raportas iš 
Kviečiame ir neprigulinčius 
atsilankyti į susirinkimą ir 
Syti i TDA kuopą.

Sekr. S. Petkienė

3 jvyks 
(Feb.),

nariai ma- 
urim daug 
ip pat bus 
parengimo.

jvyks ■ 
pietų,

— • — -»

malonėkite B
Sekr. B
(32-33) -

GARDNER, MASS.
Draugas Jonas Ormanas duos pre- I 

lekciją vasario 8 d., 205 Main St., j" 
Gardner, Mass. ALDLD 53 kuopa a 
rengia tas prakalbas ir visus kvie- | 
čia atsilankyt. Pradžia 7:30 vai. va- 

I kare« |
Į ALDLD 53 kp. susirinkimas įvyks

Scottsboro jau- vasario 7, 1936. Visi nariai Tagina- 
I mi dalyvauti, nes turim daug svar- 
1 bių reikalų aptarti.reikalų aptarti.

Marg. Slekicnč.

WORCESTER, MASS.
Rengiamos svarbios prakalbos 

del jaunuolio J. Orman, Lietuvių 
Svetainėje, 29 Endicott St., penkta- j 
dienj, 7 d. vasario, 7:30 vai. vakare.- 
Drg. Orman lankėsi Lietuvoje ir, 
Sovietų Sąjungoje, jis mums paša- j 
kys apie tas dvi šalis. Tad kviečiam 
visus skaitlingai dalyvaut, ypač kvie-

Komisija.
(31-32)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas visų darbi

ninkiškų organizacijų atsibus sek
madienį, 9 d. vasario, 2 vai. po pie
tų, Darbininkų Centre, 735 Fairmount' 
Ave. Bus svarstoma “Laisvės” nau-l 
dai parengimas ir kiti svarbūs daly-į 
kai. Visi dalyvaukite.

A. Ramanauskas.
(31-32)

Sun- 
vietoj buržuazi- 

ne-
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 
nedėliojo, 9 dieną vasario, 341 W. 

įai Market St., 2 vai. po pietų. Visi na- 
i • ! riai malonėkite dalyvaut, nes turim 

daug svarbių dalykų apsvarstyt. Nc- 
Tai Į pamirškite metines duokles užsimo

tai k- ! ket. Org. D. P.

m<>-

tęsi

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

■ ?•; 1

Į

I

Rochester, N. Y.
Draugas P. Bugailiškis, Lie- 

tuvių Draugiško Politikos 
I Kliubo pirmininkas, sumanė, 
kad kliubiečiai turėtų draugiš
ką pasikalbėjimą. Keletas 
draugų pritarė d. Bugailiškio 
sumanymui; Sausio 18 dieną 
draugam besilinksminant, be
sišnekučiuojant, draugai prisi
minė, kad mes, laisvėj esan
tieji, nepamirštum politinių 
kalinių. Draugas P. Bugailiš
kis paprašė, kas kiek išgali, 
kad paaukotų politiniam kali
niam. Aukavo šie draugai: po 
50c—M. Duseika, Ch. Ke- 
liauskas, P. Bugailiškis ir J. 
Sanvaitis; po 25c—V. Jesai- 
tis, Kanadietis, A. Balaišis, 
Ch. Galintis, V. Lastauskas;

WOKCESTER, MASS
Worcester Lietuvi'! Di-.iugi.ių 

; tinę vakarienė įvyks nedčiioį, 
vasario, 4:30 vai. po pietų ir 
iki vėlai. Vakarienei-atsibus Lietuvių
Svetainėje, 29 Endicott St. Bus ska
nių valgių ir gėrimų, šokiams grieš 
orkestrą, taipgi bus ir graži muzika- 
lė programa: solistų, duetų, kvarte- 

| tų ir chorų dainos visus palinksmins.
Įžanga tik 75c. Kviečiam visus da
lyvaut ir paremt savo darbininkišką 
svetainę.

•A. Velečka, A. Evanaitienė, 
A. Duobienė, J; Evanaitis. Vi
so aukų surinkta $3.50. Visi 
aukotojai nutarė, kad tos au
kos eitų vien drg. Stilsono iš
vadavimui iš kalėjimo.

P. Žirgulis.

kuris pirmininkavo, perstątė nėjo, kad juodveidžiai ir balt- 
kalbėtoją d. Ben Gold, kuris, veidžiai turėtų vienytis, kad 
buvo principialis kalbėtojas, apsigynus nuo reakcijos.

_ > Po prakalbų sekė teatras.1 Drg. Gold, pirmiausia kalbėjo
apie d. Lenino gyvenimą ir jo Iš New Yorko buvo atvažavę 
nuveiktus darbus. Drg. Gold, 10 jaunuolių, kurie sulošė pui- 
pasirodė labai gabiu kalbėto- kų veikalą. Veikalas susidėjo 
ju. Trumpais, skaudžiais sa- iš dainų, šokių ir kitų pamar- 

, kiniais jis mušė darbininkų ginimų. Publika taip gardžiai 
i priešus be atodairos. Ypač prisijuokė, kad lošikai negalė- 
kliuvo fašizmo ramsčiams, He- 
arstui, Al Smithui ir jų visai 
kompanijai. Drg. Gold, įrodi
nėjo skirtumą tarpe Sovietų 
Sąjungos darbininkų ir Ame
rikos darbininkų. Kaip indus
trijos Sovietų Sąjungoj auga,

Sausio 26 d. įvyko Lenino 
mirties paminėjimo masinis' 
mitingas, kurį surengė Komu-* 
nistų Partija (Lehmann Hall, 
848 N. Howard St.) Mitingą 
atidarius, pirmiausia dainavo 
Rusų-Ukrainų Choras; pir
miausia “Internacionalą”, to
linus sekė revoliucinės dainos.

Kitas choras taipgi puikiai ~__
sudainavo (tai buvo Finų j o Amerikoje puola. 
Choras). Toliaus, Komunistų; Kitas kalbėtojas buvo juod- 
Partijos organizatorius d.’veidis, Union bažnyčios kuni- mokslą, užima 
(pravardės neteko sužinoti),i gas. Jis savo kalboj nurodi- mokslą darbus, o

Pirm. J. J. Bakšys.
(31-32)

ir Neprigulmingas Kliubas.1 
nedėlioj, 9 d. vasario, po nu-! 
62 Lafayette St., 2 vai. po' 

red. A. Bimba,! 
Prūsei ka, taipgi j

PATERSON, N. J.
Svarbios prakalbos Lietuvos klau

simu. Rengia bendrai ALDLD 84 kp., 
LDD 1 kp., LDS 123 kp., SLA vie
tine kp., Liet. Sūnų ir Dūk. Drau
gystė 
įvyks 
įnoriu
pietų. Kalbės “L.” 
ir “N. G.” red. L. 
yra užkviesti kalbėt jaunuolis Mi-| 
chelsonas ir A. Jankauskas iš Brook-i 
lyno. Kviečiam visus skaitlingai da-j 
lyvaut, nes tai bus labai svarbios ir 
interesingos prakalbos. įžanga vel
tui.

Kviečia Bendras Komitetas.
✓

ELIZABETH, N. J.
Prašome visų Elizabetho lietuvių 

organizacijų nerengti pramogų bei 
kitų parengimų žemiau pažymėtose 
dienose.

Aušros Pašalpos draugija rengia 
savo pikniką 30 d. gegužės (May)— 
Decoration Day.

Liet. Progresyvis Kliubas rengia 
teatrą—veikalą vardu “Inkvizicija 
Lietuvoje,” ant 8 d. kovo (March).

Tad dai' kartą prašome organiza
cijų nieko nerengt ant minėtų dienų 
bet skaitlingai dalyvaut.

Sąryšio Sekr. D. Krūtis.
(31-33)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

LDS 5 kp. susirinkimas įvyks an
tradienį, 11 d. vasario, Darbininkų 
Name, Fairmount Avė., 7:30 vai. va
kare. Visi nariai dalyvaukite, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarstyt, 
kurie tik bus gJTĮma užbaigt ir išJ 
rišti per narių skaitlingą susirinki
mą. Nepamirškite ir narines duokles . 
užsimokėt. J. S.

Cortlatndt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo
jo nuo “steidžiaus” nueit kelis 
syk nesugrįžę. O jeigu loši-i 
kai del stokos laiko ennegalėjo 
sugrįžti, tai publika juos paK 
lydėjo SU griausmingu rankų darbininkiškų organizacijų narių va- 

Paskutinis newyor- Hario 9 4., 2 vai. po piet, 735 Fair- , 
mount Avė., Phila., l’a. Tame susi- į 

klausimai. Surengimas “Laisvės” Į 
naudai bankieto ir. pikniko. Tad . 
draugai visi dalyvaukite tame susi
rinkime.

Rainys.
(32-33)

PHILADELPHIA, PA.
Bus svarbus susirinkimas visų

plojimu.
1 • v 1 1 1 • • IUOUIIL AVU.) 1 IU1Č1.J 1 it. XUII1U BUbL- Jkiečių aktas buvo 1S geuausiy,. rĮnųjme ^us svarstoma keli svarbūs Į 
kur parode, kaip Sovietų Są
jungoj studentai pabaigia 

pagal savo 
Amerikoj

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 131h Sis., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: niro 10:30-8 : Sekinnd.: 11-1 dieną
Tel.: Algonquin 4-8294Komitetas.

(32-33)

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.
>rg
Stove III
Nut 1 w i-

ŠAUKITE
STERLING 3-4700

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo 
Importuotos Žemiausiom Kainom 

{BĮ KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimi skelbimą eidami pirki

Šis didelis nupiginamas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

License L-1370

uAt

t ft 
ilt. ,

lai

HYMAN BERGER
SAVININKAS m- «

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

Tel. Stagg 2-2996 /

• M ?

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas . -. . 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvaii"'*‘’L"*j 

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus. /,

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ nįp
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

1OO Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

į 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.

Sergančių Vyry ir Motery ' 
Chroniškos ir Staigios ligos 
gydomos naujoviškais būdais 
S Patenkinančios ir 

greitos pasekmės- .. 
Kreipkitės į Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir,Af^ 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau- “ 
dūlių. Abelno Nu- ,:,J 
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio ’ 
ir Žarnų Ligų.- He
rn orrhoidų bei KG • 

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežaa- 
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia- ... 
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir>ki*”*‘ 
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu- 
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manes/ 
ir jūsų nesveikumas bus jums iš 
kintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos*
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai.il-' 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiepų įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINSi

(»I

H

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

Valandos—10 A. M. iki 8



Puslapis Aštuntas Penktad., Vasario 1936 r

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Pradėjo Pamokas

Senatorius Nye Kalbės N. Y. Lietuvės Moterys Vėl ! Įvairenybią JieškotojaiDideli Kailiasiuvių 
Laimėjimai

Kail iasiuvių unijos viršinin
kai paskelbė pilnus kailiasiu- 
vių laimėjimus, kurie bus įra
šyti naujame kontrakte. Su- 
•tarties punktai tapo išdisku
tuoti ir priimti masiniame na
rių mitinge antradienio vaka
rą, Mecca Temple.

Sutartyje randami sekami 
punktai:

Dešimts nuošimčių algų pa
kėlimas visuose darbuose; 
SO-ties valandų darbo savaitė 
su uždraustu viršlaikiu; lygus 
padalinimas darbo per 6 mė
nesius motuose; lygi alga mo
terims už lygų darbą; leidžia
ma tik dviem bosam 
kaipo amatininkams: 
išdirbta sistema, sulyg
bus baudžiami nesilaikantieji 
sutarties.

Tie 1 almėjimai įmatomi kai-; 
po pasekmė unijos kovingos1 
politikos, kuri dabar pilnai 
pravedama unijai turint ko
vingą vadovybę. Kaip žinia, 
kairioji kailiasiuvių unija ne
senai susivienijo su AF of Ljmį^nin?°; 
kailiasiuvių unija ir tuojau po' 
susivienijimo pravestuose ben
druose rinkimuose tapo išrink
ta kovinga vadovybė. Ben 
Gold, veteranas darbo unijų. 
vadas yra general i u m an ad žė
riu New Yorko lokale.

šį sekmadienį, “New Mas
ses” ruošiamame forume, kal
bės paskilbęs senatorius Nye. 
Jisai ypatingai pagarsėjo Se
nato tyrinėjime amunicijos in
dustrijos. Symposiumo tema:, 
“Kokios spėkos veda prie ka-l 
i-o?” Apart Nye kalbės visa ei-į 
lė žymių politikierių, unijų į 
veikėjų ir kalbėtojų. Įvyks 9. 
vas., 8:30 vakaro, Mecca Tem-.;

Prie Rivoli teatro, kur ati
daryta nauja Charlie Chapli- 
no filmą, susibruko tiek žmo
nių pereitą trečiadienį, kad 
iššaukta visas būrys policijos. 
Daugelis tikėjusių paršrn^šti 
autografijas, parsinešė mėly
nes, ir švarkus be sagų, taipgi 
grįžo be kepurių, kurias pra
rado minioje, policijai pradė
jus stumdyti. Broadwes tra- 
fikas sulaikytas 15-kai minu-

Šeštadienį Rezoliucijų 
Studijavimas

Rytoj nuo 4 iki 6 vai. po 
pietų bus Kominterno rezoliu
cijų studijavimui klasė. Šį kar
tą bus studijuojama rezoliuci
ja karo klausimu. Komunistų 
yra pareiga, o visi kiti taipgi 
kviečiami dalyvauti. Pamokos 
veltui. Klasei vadovauja d. A. 
Bimba. Vieta: 419 Lorimer 
St., Brooklyne.

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

Tel. Mansfield 6-8787

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

T£el. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
' 161 NO. 61 h STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Bildingy Streikas 
Atšauktas

Bil dingų aptarnautojų strei
kas galutinai atšauktas, kuo- 

<.1;n„;imet namu savininkai sutiko1i j)g i ‘
kuria: pakelti algas darbininkams.

Tas paliečia 20 tūkstančių uni- 
Įjistų darbininkų. Algų pakėli- 
I mas siekia nuo $2 iki $5.
i Kontraktai pasirašomi trims 
metams, tačiaus yra punktai, 
kuriais nusakoma, kad algų 
klausimas gali būti panaujin
tas sąryšyje su pabrangimu

Unija Laimėjo Bylą
at-Darbininkai trečiadienį 

siekė žymų laimėjimą teisme. 
Teisėjas Riegelmann atmetė | 
bosų ir nežymios unijos virši
ninkų reikalavimą išduoti 
drausmę prieš Hotel, Restau
rant ir Cafeteria Workers Uni
jos Lokalą 123.

Skundas buvo paduotas per 
Mayers Candies, Inc., ir Soda 
Dispensers Unijos viršininkus 
prieš viešbučių darbininkų 
uniją, kuomet pastarosios va-• 
dovybėje tos kendinės darbi
ninkai sustreikavo, protestuo
dami prieš netikusią sutartį, 
kuri tapo pasirašyta tarp bosų 
ir skundą davusių viršininkų 
be darbininkų žinios.

Bildingai padalinami į tris 
klases: A, B ir C. Keltuvų ope
ratoriai A bildinguose gaus po 
$26 į savaitę algos, B—$24, 
ir C—$22.

Superintendantų algos po 
$31, $29 ir $27. Vačmanams 
(sargams) laimėta $5 algų pa
kėlimas, bet nusileista valan
dose: jie dirbs, kaip ir lig šio
lei, po 72 valandas į savaitę. 
Uždaros šapos punktas įrašy
ta į kontraktą.

Sulaužė Sutartį Su Unija
M argon korporacijos rašti

nės darbininkai pradėjo pi- 
kietuoti šapą trečiadienį, ša- 
pa randasi 233 Spring St. Pi- 
kietas pradėta, kada kompa
nija išmetė iš darbo 8 unijis- 

L‘.tus, Knygvedžių, StenogTafų 
I Unijos Lokalo 12646 narius, 
i už atsisakymą pasirašyti “ru
do šuns” kontraktą—atsisaky
mą skebauti atsitikime strei
ko. Darbininkai reikalauja su
grąžinti pravarytus darbinin
kus ir pripažinti uniją.

Harlemui Rūpi Scottsboro
Abyssinian Baptist bažny

čioje, W. 138th St., Harlem, 
sušaukta masinis susirinkimas 
Scottsboro padėties išaiškini
mui. Arti pusantro tūkstančio 
negrų perpildė bažnyčią. Mi
tingas buvo sušauktas per 
Scottsboro Gynimo Komitetą 
ir buvo užgirtas per “Ameri
can News” ir “New York 
News”, du žymiausiu Harlem 
negrų laikraščiu. Publika svei
kino Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo ii- kitų sudaran
čių komitetą organizacijų kal
bėtojus.

Kepuriniai Padarė Sutartį

Trečiadienio vakarą įvyko 
1 moterų pirma skaitymo ir ra
šybos pamoka po buvusios 

j pertraukos. Susirinko nemaža 
; grupė moterų, bet trūko di- 
: džiumos buvusių pirmesnėse 
■ pamokose. Tačiaus manome, 
j kad jos turėjo rimtas priežas
tis nepribuvimui ir kad jos 
susirinks kitą sykį.

šį kartą pamokos pradėta 
“Laisvės” svetainės viršuti
niam kambaryje. Atrodo, kad 
turėsime geresnes pasekmes 
mokinantis svetainėj, nes taip 
parankiau, negu stubose. Pa
moka ėjo smagiai. Buvo nusi
tarta mokintis nuo 8 iki 9 :30. 
Pradėjom laiku, bet baigiant 
apsižiūrėjom, kad jau 10 va
landa. Visos pageidavom ..

I nutarėm visada mokintis 
10, nes dvi 
daug.

Pamokos 
čiadienį tuo 
kinimas veltui, tik už šviesas, 
išgalinčioms, retkarčiais prisi*. 
eis paaukoti po kelioliką cen
tų, bet tai nebus po daug, ka
dangi kambarys duodamas la-, 
bai lengvomis išlygomis. Visos 
merginos-moterys turėtų pasi- Sulaikyta Didelė Baltų 
naudoti proga, šešias dienas į 
savaitę paaukaujam šeimynos 
arba judėjimo reikalams, tad, 
man rodos, turime teisę pasi
imti septintą dieną savęs pa
gerinimui, tai yra padidinimui 
savo žinojimo.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Charles Petrulonis, 29 metų, 
183 So. 1st St., mirė vasario 4 
d. Laidos vasario 8 d., šv. Jo-' 
no kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

valandos ne

įvyksta kas 
pačiu laiku.

kadangi
Eastern 

Associa- 
pranešta

Tūkstančiai moteriškų skry
bėlių dirbėjų sugrįžo darban 
ketvirtadienio rytą, 
prieita sutarties su 
Women’s Headgear 
tion. Sutartis buvo
čermanų mitinge trečiadienį.

Tarp eilinių narių esama 
nepasitenkinimo sutarčia, ka
dangi nesą nustatyta kainų kai 
kurioms sekcijoms darbininkų, 
tad jie mano, kad kova turės 
eiti ir pasirašiusiose sutartį 
šapose. Tiesa, bent pusė visų 
šapų dar visai nesusitarė su 
darbininkais.

Įvyks Sekantį šeštadienį

Šokiam Grieš Retik evičiaus Orkestrą

Pradžia 8 valandą vakare.

Daktaro Martino Lutherio DraugystėsMETINIS BALIUS
7 - Vasario 8 February, 1936

LIET. AM. PILIEČIŲ KLIUBO SVETAINĖJE
80 Union Ave., kampas Stagg St., Brooklyn, N. Y.

DR. MARTIN LUTH ERIO Draugystės parengimai 
visada yra linksmus ir skaitlingi, tad ir šis parengimas 
bus nepaprastai draugiškas ir malonus.

Įžanga 40 centų.

Dresmeikeriy Unija
Iššaukė Stapičių

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora, vyras ir moteris, 

del užtikrintos vietos ant farmos. 
Turi žinoti farmų darbą gerai, nusi
manyti apie namą, virimą. Galėtų 
laikyti savo vištų ir kitų gyvulių. 
Del platesnių informacijų kreipkitės 

| sekamai: A vanta Farm, Ulster Park,
Dresių industrijos bosai nu- N. Y. (32-34)

traukė derybas su dresmeike-j 
rių unijos viršininkais pereitą

• antradienį. Derybos buvo ve- bus duodamas kambarys, 
ikį damos per paskutinius tris "‘1 • ’

per- m®nesius, tačiaus bosai nesilei-, 
i džia prie sutarties, kuri paten-'
kintų svarbiausius darbininkų namų darbo, turi mokėt virti valgį, 
reikalavimus. K e tvirtadienio ^nekdacija." Xis’JX. 
popietį iššauktas generalis greitai sekamu antrašu. Bassine, 25 
stapičius. Dresmeikeriai iš ša-lPara(le Place, Brooklyn, N. Y.~ 
pų tiesiai maršavo į Madison 
Square Garden, kad galutinai 
susitarti didžiajam streikui.

Reikalinga mergina del naimj dar
bo, geri namai ir geras atlyginimas, 

Rašykite 
sekamai: Eisenberg, 150 E. 42nd St., 
Brooklyn, N. Y. (31-33)

Reikalinga moteris bei mergina del'

tre-
Mo-

Buvusi.

Vera Stretz Gal Bus 
Paleista Po Kaucija

maža šeimyna, pastovus darbas. Rei
kalinga rekomendacija. Atsišaukite

(31-33)

Vergiu Biznierka

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

£

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

SYKI ATSILANKĖ PERSITIKRINSIT
417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisvės” Name)

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Policija didžiuojasi suėmusi 
Mrs. Mae Scheible, kuri vadi
nama prostitucijos karaliene 
rytinėse valstijose, žinoma, tą 
“nepaprastą” laimikį policija 
rado labai lengvai—ji gyveno 

 

puošnioj Park Avenėj ir visi 
ą žinojo, tik niekamją ir vi 

neapėjo ją judinti, kadangi ji 
darydavusi apie $1,000,000 a- 
pyvartos į metus iš prostituci
jos.

Dabar kas kita. PiliečiaiTeisėjas Levy pareiškė, kad
Vera Stretz bus paleista iš ka-[pradėjo triukšmauti prieš De- 
lėjimo po kaucija, jei distrikto wey 
prokuroras nepradės jos teis- Workerio 
mą į 30 dienų.

Vera Stretz yra laikoma ka- žmonių pinigais tokiems tiks-----
Įėjime už nudėjimą neištikimo 1 ląms, kaip žmonių spaudos ir 
meilužio, fašistų žymaus agen
to, Dr. Fritz Gebhardt, perei
to lapkričio 12-tą.

Veikiausia, kad jai ir 
vyks išeiti, ir kad byla 
švelninama ir iš pačių fašistų 
pusės nedaroma didelio spau
dimo už jos nubaudimą. Prie
žastis to, žinoma, glūdi ne 
mielaširdystėje ant Veros. Da
lykas tame, kad ji buvo viena 
iš Gebhardto ištikimiausių 
agenčių ir jo privatiška sekre
tore, tad jos rankose yra daug 
fašistinių sekretų, kuriuos ji 
gali iškelti. Dėlto tas visas da
lykas tolinamas, švelninamas.

užpuolimą ant “Daily 
’ ir protestuoja prieš I 

Dewey įstaigos palaikymą

WPA Kapoja Algas

pa
bus

WPA administracija prane
šė, kad 300 mechanikų, dir
bančių 16-toj prieplaukoj, Sta
ten Island, pastatomi į pa
prastų darbininkų darbus, kas 
reiškia algų nukapojimą. Pro
jektų Darbininkų Unijos va
dai paskelbė planą, sulyg ku
rio po visą miestą bus veda
ma kova prieš masinį algų ka
pojimą WPA darbuose.

Sveikina Draugus Streike

žodžio bei organizacijų laisvės1 
kriušinimui. Tad Dewey įstai
ga užkabina ir prostitucijos 
viešpačius.

Gaso Sapa Tebestreikuoja
Masinė pikieto linija palai

koma pilname stiprume prie 
Coke Co. dirbtuvės Maspeth 
ir Varick Avės., Greenpointėj. 
Darbininkai ne tik pikieto li
nijoj bandė atkalbinėti dar už
silikusius darbe įbaugintus 
darbininkus, bet taip pat ėjo 
ir į jų namus, kad nurodyti 
jiems ir jų šeimynai žalingu-, 
mą tokio jų užsilaikymo. ;

Streiko lauke yra virš du 
šimtu, viduje užsilikusių — 
apie 50. Sustreikavo, kada ta
po pravarytas iš darbo me
chanikas Patsy Statile, atvi
ru kaltinimu “už • unijinę 
veiklą.” Streikierių išleistuo
se lapeliuose atsišaukiamą į 
tebedirbančius sekamai:

“Jeigu jūs dirbsite šiame 
streike, streiklaužio žymė ju
mis persekios visą gyvenimą. 
Neapjuodinkite savo * vardą 
akyse jūsų vaikų, draugų dar-1 
bininkų, ir jūsų bažnyčios na
rių. Jūsų vieta yra su mumis. 
Mes kovojame už pripažinimą 
mūsų teisės organizuotis į uni-i 
ją, kurią mes pasirenkame.. .”

Hobokeno darbininkai, ko
munistai, dirbantieji Ameri
can Distilling korripanijos 
dirbtuvėj tame mieste, pasiun
tė pasveikinimo laišką strei
kuojantiems to amato darbi
ninkams Pekin, III. Jie ragina 
streikierius laikytis, nurodyda
mi, kad ši dirbtuvė nespės 
pristatyti prekių, taipgi ap
gailestaudami, jog šios dirbtu-'kė rekomenduosiąs įstatymą, 
vės darbininkai nėra pilnai | kuris nusakytų, kad pirštų 
susiorganizavę, kad išstoti kar-1 nuotraukų ėmimas būtų tik 
tu su jais į kovą. valdžios veiksmu.

Ne Privatiškas Darbas
Po Darbo Departmento ty

rinėjimo pirštų nuotraukų ėmi
mo per viešbučių ir restaura- 
nų bosus, industrinis komisio- 
nierius E. F. Andrews pareiš-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

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

Ne 
kada

NEDfiLIOMIS
Nuo 19 iki 12 vai. iš ryto

y aj-u***

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLICNuo Muskulų Gėlimo Ir 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą Ir tikrg 

palengvinimą

PAIN-EXPELLER

ŠIANDIEN ATĖJOMEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada lajkas valgyti medų, 

jau apsergate šalčiu. 
Valgykite medų, kad 

nesirgtu mete.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS 

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau st 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

512

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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

VYRŲ DIENOS
Trečiadieniais, ketvirtadieniais, 
penktadieniais, šeštadieniais ir 

sekmadieniais atdara dieną 
ir naktį.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOSPIRTIS
VISADA ATDARA
DIENĄ IR NAKTĮ

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

mankĮtymai, restauracija, barbemė 
ir prirengimai miegojimui.

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

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

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




