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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Išgelbėta nuo le

Be j odinėj ant

Neįleidžia Pavargėlių 
I Californijos Valstiją

KASPIJOS MARIAS SU
JUNGS SU JUODOSIOM

‘nedide- 
tačiaus

Meksikos Bosų Streikas 
Prieš “Raudonuosius”

Haile Selassie Šaudo 
Mussolinio Bombininkus

siauri 
frontuo

Naujas Japonų Susikirtimas 
su Mongolais

Arklys Užmušė Airijos 
Prezidento Sūnų

MASKVA, vas. 8.—I 
nešama, kad būriai man< 
rų-japonų pėstininkų ir 
telių šaudė per sieną į Iš 
kinės Mongolijos Liau< 
Respublikos pusę, bet 
kam nepataikė.

Ledo Lytis Neša į Jūrą 
7 CCC Jaunuolius

LOS ANGELES, Calif 
Valstijos siena

Dideli Šalčiai ir Pūgos 
Vakarų Valstijose

East Brewster, Mass., va 
sario 10
do lyties Cape Cod užlajoj 
du jaunuoliai iš CCC darbų 
stovyklos. Kitiems 5 dar te- 
begręsia prigėrimo pavojus.

JAPONAI ŠAUDĖ I LL 
DIES MONGOLIJĄ

BUOŽĖ ŠMUGELNINKAS 
SOVIETŲ TEISME

Hitlerininkai Būtinai 
Reikalauja Kolonijų

Limpus vakar 
pripažint, jog 

savaitėj

tautininkai ir klerikalų vadai, 
tačiaus, jau ne pirmą kartą 
niekina, būtent, už josios pa
žangumą.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Dail/)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadieniu

BREWS TER, Mass. — 
Atskilo didžiulis gabalas le
do, ant kurio buvo 7 jaunuo
liai pašalpiniai darbininkai 
iš CCC stovyklos.

Iš Cape Cod užlajos da
bar ta ledo lytis 200 jardų 
pločio ir ketvirtadalio my
lios ilgio plaukia į jūrą. Per 
ledų susįbrukimą kol kas ne
gali priplaukti pagelbos lai- 
vukai. O jei tuo tarpu ly
tis sutrūks, tai visi tie jau
nuoliai veikiausia prigers.

Dvasiniai Išlaisvinti.
Keisti Karo “Žinovai!” 
Pažangi Lietuvių Minia 
Žmonių Niekintojai.

Rašo S. B.

ADDIS ABABA, Vas. 9.— 
Italų lėktuvai vėl bombar
davo Dessye, ethiopų mies
tą, paleisdami kelis desėt- 
kus bombų. Sudeginta daug 
namų, bet užmušta tik ke
letas žmonių.

Tuo tarpu Dessye buvo ir

Prezidentas Cardenas pa
sakė, jog visą tą trukšmą 
sukėlė patys samdytojai, ne
norėdami patenkint darbi
ninkų reikalavimų. Sykiu 
jis išreiškė nuomonę, būk 
Meksikoj “nesą komunisti
nio judėjimo”; jis taipgi už
tikrino, kad neturįs komu
nistinių palinkimų.

nautojai. Streikuoja 11 žmonių 
Sustreikavo todėl, kad darbda
viai nori sumažinti apie 10 nuo
šimčių atlyginimą.

BERLYNAS. — Vokieti
jos užsienių reikalų minis
terija per savo augštą at
stovą vasario 9 d. pareiškė, 
kad pagal teises dar ir šian
dieną Vokietijai priklausą 
tos kolonijos Afrikoj, kurias 
pasigrobė Anglija po pasau
linio karo.

Hitlerio valdžia pranešė 
Anglijai, jog kol Vokietijai 
nebus sugrąžinta kolnijos, 
tol ji negrįšianti į Tautų

Naziai Rengiasi Karui 
Rytiniame ir V avari

niame Frontuose

WASHINGTON. — Faši
stinės Liberty Lygos vadas 
John J. Raskob 1929 metais 
užslėpė nuo valdžios $4,875,- 
057 savo gryno pelno ir nu
suko $1,026,340 valdžiai pri
valomų mokesčių, kaip kad 
jį įkaitino šalies iždo minis
terija š. m. vasario 8 d. Ras
kob yra Du Pontų amunici
jos kompanijos stambus 
partneris.

TRENTON, N. J.— gu
bernatorius Hoffman žada 
vėl kreiptis į B. R. Haupt- 
manną, kad išduotų sėbrus, 
su kuriais jis išvogė bei nu
žudė lakūnų Lindberghų 
vąiką. Jeigu Hauptmann to 
nepadarys, tai gubernato
rius daugiau neatidėliosiąs 
Hauptmanno num a Tinimą 
elektros kėdėj.

ku, išvien su Japonija ii 
Lenkija, visais garais ren
giasi ir karui prieš Sovietus

Sustreikavo Tarnautojai
KAUNAS. — S u s t r eikavo

Chaimzono šlapaberskio” ma-

ŠVEDŲ DEGTUKŲ SINDIKA
TAS SIAURINA GAMYBĄ

švedų degtukų sindikatas 
tardamasis del atsiskaitymų ir 
kt. monopolio sutarties punktų 
nori įvairių pakeitimų. Pa
vyzdžiui, sindikatas tvirtina, 
kad degtukų suvartojimas Lie- 

įe del įvairių priežasčių 
skurdo) labai 

sumažėjęs ir jie negalį leisti 
pilnu tempu 2 degtukų fabri
kų. Jie norį arba vieną fab
riką (Jonavoj) uždaryti arba 
abiejuose fabrikuose darbo 
laiką sumažinti perpus.

Jonavoj degtukų fabrike 
dirba 76 darbininkai. Jie pa
davė atatinkamoms įstaigoms 
prašymą 
fabriko uždaryti, nes jie liktų 
be darbo. Darbininkų prašy
mas perduotas komisijai, kuri 
tariasi su švedų degtukų sindi
katu.

Visa pusė Sovietų Sąjungos 
gyventojų jau yra žmonės be 
jokios viršgamtiškos tikybos. 
Taip raportuota dabar, mi
nint 10 metų sukaktuves nuo 
Kovingų Bedievių Sąjungos 
įsikūrimo.

Taigi per 18 metų sovietinės 
tvarkos dvasiniai išsilaisvino 
50 nuošimčių Darbininkų Res
publikos piliečių, atstovauda
mi 80 milionų gyventojų.

UŽDARĖ SOCIALDE
MOKRATUS

KAUNAS.—Komisija klau
simams iš įstatymo apie draugi
jas spręsti prie Kauno m. ir 
aps. viršininko uždarė L. So
cialdemokratų Kauno skyr. 
organizaciją ir moterų sekci
ją, kuriai nesenai teismas lei
do veikti. Tai jau pakartotinis 
uždarymas.

per 3 dienas, 17 valandų ir 
38 minutes, 13 valandų su
mušdamas pirmesnį 'A. 
Johnson Mollisonienės re
kordą.

Depozitoriai Turi Atmoket 
už Vokiško Banko Valdybos 

šmugelius
Kauno vokiečių banko bylą 

jau baigia rengti teismo posė
džiui. Teismo tardytojas kalti
namaisiais buvo patraukęs 11 
asmenų. Tardymą užbaigus du 
kaltinamieji mirė, kaltinama
sis šamje nuo tardymo pasis
lėpė (išvyko Vokietijon), del 
dviejų patrauktų kaltinamai
siais prokuratūra parašė išva
dą, kad nėra pagrindo juodu

D u b 1 in.
Phoenix Parke, pasibaidė 

nuostolius. Bankas turėjo apie ■ arklys ir užmušė į medį 
1000 narių, nes kas norėjo pa-. Brianą de Valerą, Airijos 
siskolinti pinigų, tas turėjo stoti, prezidento sūnų, 20 metų 
į banką nariu. amžiaus.

Chicago, Ill., vas. 10. — 
Skaitliuojama, jog per šk 
šalčių bangą vidurvakarinė 
se valstijose žuvo 250 žmo

Per virš 900 metų Rusijos 
gyventojams buvo kalama re
ligija į galvą, į jausmus ir pa
pročius. O dabar, atrodo, 
užteks trejeto desėtkų metų iš 
viso nuo Sovietų santvarkos 
įsikūrimo, kad laukan išgven- 
dintų beveik visus senuosius 
“viršgamtinius” palaikus. Ir 
tai be prievartos, o tik kultūri
nėmis, socialistinėmis priemo
nėmis.

Naziu laikraščiai varo 
nuolatinę propagandą už 
kolonijų sugrąžinimą. Hit
lerio propagandos ministe- 
ja tuo klausimu ruošia 341- 
ną prelekciją universitetam, 
kolegijom ir vidurinėm mo
kyklom.

ST. JOSEPH, Missouri, 
vas. 9.—Carl (Cowboy) Fi
sher, vadas baltųjų šaikos, 
kuri užpernai nukankino, 
pakorė ir sudegino negrą 
jaunuolį Floyd Warnerj, da
bar tapo nuteistas 2 metais 
kalėjimo už užpuolimą išža
ginti vieną moteriškę.

Už negro nulynčiavimą 
jis buvo tik vieniems me
tams įkalintas. Jo sėbrai 
žmogžudžiai negavo jokios 
bausmės.

TOKIO, vasario 10. — Ja
ponai praneša, būk 600 ka
reivių iš Išlaukinės Mongo
lijos įsiveržė į Manchukuo 
ties Heilumuto. Įvykęs su
sikirtimas su Manchukuo 
kariuomene. Esą daug už
muštų bei sužeistų.

Kadangi Heilumuto pri
klauso Išlaukinės Mongoli
jos Liaudiškai Respublikai, 
tai aišku, kad ne mongolai 
įsibriovė į Manchukuo, bet 
japonai-mandžurai įsiveržė 
į Išlaukinę Mongoliją.

Paryžius, vas. 9.—Per pa
skutinius šešerius metus 
Franci jos valstybės iždo ne
pritekliai išaugo iki 75 bilio- 
nų frankų. Tuom kaltina
ma krizis, bet taipgi yra 
kaltos milžiniškos ir vis di
dinamos ginklavimosi išlai-

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Islaimesitė 
Pasaulį!

LONDON, Vas, 9. — 
Anglų spaudoje atvirai yra 
kaltinamas Hitleris, kad jis 
ruošiasi užpult Franci ją, 
prasibriaudamas per Holan- 
diją, ir tuo pačiu laiku pla
nuoja karą prieš Sovietų 
Sąjungą. Įžiūrima pavojų 
ir Anglijai iš nazių pusęs.

Numatoma, kad Hitleris 
galėtų sudaryt vieną frontą 
su Mussoliniu. O jau jis tu
ri padaręs kariškas sutar
tis su Japonija ir Lenkija.

“Evening Standard” pra
neša, kad nazių valdžia pa- 

Jie rėkė1 būk i sistatė 39-nes lėktuvų sto- 
tinkamas kariš

kiems orlaiviams, 40 mylių 
pločio ruože pagal Holandi- 
jos sieną. Hitlerio valdžia 
taipgi pravedė kelis kariš
kus kelius toj srityje ir ap-1 
gyvendino didelį skaičių vy
rų vadinamuose darbo sto-1 
vykiose Holandijos pasie-

šių žodžių rašytojui patiko 
viena tiesa, pabrėžta redakci
jos straipsnyj penktadienio 
“Laisvėj”, kad “Lietuviška mi
nia gali savo sąmoningumu 
drąsiai susilyginti su bile ku
ria žmonių minia.”

Taip “Laisvės” redakcija 
atsakė fašistiniam kunigužiui 
J. V. Liutui-Liutkauskui, kuris 
per “Vienybę” apšaukė “lietu
višką minią nesąmoninga.”

Daily News 
daro

iš Ethiopijos karo
kari “ethiopai

CHICAGO, Ill., vas. 8 — 
Nuo Rocky kalnų iki Illino- 
jaus, penkiolikoj vidurvaka- 
rinių valstijų siaučia sniego 
pūgos ir šalčiai. Tuzinai 
traukinių kelionėje užstrigę. 
Sioux City, Iowa, per snie

gynus atskirta nuo susisie- 
| kimo su kitais miestais. 
South Dakotoj šalčiai siekė 
52 laipsnių žemiau zero. 
Chicagoj sykiu ir snigo ir 
žaibavo.

Yra keistų karo “žinovų” 
kapitalistiniuose laikraščiuose. 
Pavyzdžiui, tūlas Lowell Lim
pus “N. Y. Daily News” pir
madieniais daro savaitines 
peržvalgas 
frontų, ir sako, 
nieko nelaimį.”

Bet tas pats 
buvo priverstas 
“aštuonioliktoj karo 
padėtis pasiliko ta pati, apart 
nedidelių susikirtimų 
niame ir pietiniame 
se” (Ethiopijoj).

Tais vadinamais 
liais susikirtimais,” 
ethiopai pereitą savaitę visuo
se frontuose sustabdė fašistus, 
šiauriniame gi fronte dabar 
italai yra atblokšti toliau at
gal, negu jie stovėjo 16 savai
čių atgal. O ar tai nėra bied- 
nų ethiopų laimėjimas prieš 
mechaniškai galinga Mussoli
nio “peklą ant ratų?”

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

KAtam^rVfSInciiaiIE’ Negro žudeika Ikalintas 
_ _ _ _  ' L Metam uz Išžaginimą

Belgija yra apsisaugojus 
! galingomis tvirtovėmis, to- 
I del Hitleriui lengvesnis ke
lias būtų per Holandiją į 
Franci ją.

“Daily Telegraph” įžiūri 
galimybę, kad Hitleris jau 
padaręs karo sutartį ir su 
fašistine Vengrija.

Tos žinios supuola su 
naujomis kariškomis Japo
nijos provokacijomis-įsiver- 

i žimais į Sovietų Sibirą ir 
Išlaukinės Mongolijos Liau
dies Respubliką.

Selassie. Jis nesislėpė į drū 
tą patalpą, įtaisytą apsisau 
gojimui nuo bombų, be 
pats tuojaus stojo darban ir. tuvoj 
šaudė iš specialės kanuolės į. (del didesnio 
fašistų lėktuvus

LENINGRAD, vas. 8. — 
Buvęs buožė Kiselev prisi
pažino teisme, kad jis per 
dvejus metus pasidėjo į ban
kus 289,000 rublių pelno iš 
šmugeliškai varomų dirbtu
vių. Jis su sėbru Vasili j Pe
trovu nudavė, būk jų dirb
tuvės esančios “valstybi
nės;” padirbinėjo dokumen
tus. klastavo Sovietų valdi
ninkų parašus; tuo būdu 
gavo nupigintomis kainomis 
medžiagas ir brangias kai
nas lupo UŽ savo dirbinius, nufaktūros urmo prekybos tar

Kas dabar Sovietuose dar 
tebetiki?—Ne jaunieji ir no 
apyjauniai, bet apskritai tik 
senoji karta, pusiau-amžiai ir 
seniai, daugiausia nuošaliuo
se sodžiuose.

Bet ir jie pradeda sparčiau 
protiniai laisvintis, ypač todėl, 
kad valstiečiai suėjo į kolek
tyvius (bendrinius) ūkius, ku
riuose dešimteriopai ir šimte
riopai padidėjo proga jiems 
moksliškai apsišviesti.

CAPE TOWN. — Anj 
lakūnas Tommy v Rose 
Londono atskrido vas. 9

Kulkasvaidžiais Priverčia 
Dirbti WPA Darbą

Cleveland; Ohio, vas. 
8.—Kada 100 WPA pašalpi- 
nių darbininkų sustreikavo, 
protestuodami, kad bosai 
pavarė iš darbo Josephą 
Horvathą, pašalpos darbų 
unijos veikėją, tai policinin
kai su kulkasvąidžiais suva
rė streikierius ;atgal į dar
bą, grūmodami šaudyti, jei
gu jie nedirbs.

Taip atsitiko Dover srutų 
vamzdžių pravedimo darbe. 
Tai dar pirmą kartą yra pa
naudota tokia prievartos 
priemonė pašalpiniuose dar
buose.

Sovietų Nauji Kanalai 
Padarys Maskvą Jūrų

Prieplaukos Miestu

M O N T EREY, Meksika, 
vas. 9. — Meksikos prezi
dentas Cardenas savo kal
boj pasmerkė samdytojus ir 
kitus kapitalistus, kurie 
rengė demonstracijas ir 
skelbė neva streikus prieš 
komunistus. L__ ___ , ___
tai vieni tik komunistai iš-1 vykias, 
šaukę eilę streikų mieste. 
Sykiu išnaudotojai skelbė, 
būk “tūkstančiai darbinin
kų sustreikavę,” protestuo
dami prieš komunistų strei-

Liberty Lygos Vadas Nusuko
Imkime dėmesin faktą, kad Valdžiai Milioną 

amerikiečių lietuvių minia 
milžiniškoj daugumoj susidaro 
iš vargo ir carizmo kamuotų 
žmonių; kad tie žmonės Lie
tuvoj neturėjo beveik jokios 
progos apšvietai; kad tik pa
lyginti nedidelis jų nuošimtis 
atvykdami Amerikon mokėjo 
rašyti.

Tatai laikydami galvon, pa- 
žvelgkime į stiprią lietuvių 
darbininkų spaudą Amerikoj, 
į šimtus gabių jos korespon
dentų ir bendradarbių, paki
lusių iš pat apačių.

Pažiūrėkime į tvirtas revo
liucines ir masines amerikiečių 
lietuvių organizacijas ir į jų 
eilinių veikėjų štabus.

Visa tai turėdami omenyj, 
tada pasiklauskime: Kurios 
gi tautos minia šioj šalyj ge
riau pasirodė už lietuvišką 
darbininkišką minią?

Ir komunistai didžiuojasi 
tokia minia, kurią fašistiniai

kej “Mein Kampf” (Mano Didelis Nepriteklius 
Kova), tiesa, tvirtino, kad 
Vokietija nejieškosianti ko
lonijų atgriebimo. Jis tada 
skelbė “maršavįmą į Rytus,” 
reiškia, Pabaltijo kraštų ir 
Sovietų Sąjungos žemių 
grobimą. Bet, kaip rašo 
New Yorko Times kores
pondentas Otto Tolischus, 
naziai dabar mato, jog So
vietų šalis perdaug galinga, 
ir karas su ja galėtų būt pa

džia jau reikiauja senųjų i Reikalauja, kad Hauptmann 
kolonijų, bet tuo pačiu lai- i Išduotą Savo Sėbrus

traukti kaltinamaisiais. Ir liko policininkais ir pagelbiniais nale 
tik 9 asmenys, kurie kaltina
maisiais ir patraukti. Kaltina
maisiais patraukti šie asmenys: 
Augustas Rogalis, Sergėjus 
Fanstilis,. Jonas Feodosevas, 
Herbertas Domela, Povilas Her- 
fordas, Jonas štrauchas, Euge
nijus Lange, Rudolfas Kinderis 
ir inž. Ričardas Visockis.

Trumpai kaltinimo motyvai 
tokie: aukščiau minėti asmenys, 
būdami banko vykdomųjų orga- 

kad nebūtų leista nV nariais—valdyba ir taryba— 
išdavinėjo didesnes paskolas ne
gu banko įstatai leidžia, nepaė
mė tinkamų garantijų ir, ne j ieš
kodamas skolų, bankas turėjo 
apie 1 mil. lt. nuostolių. Nuken
tėjo indėlininkai ir nariai. Visi 
nariai neša atsakingumą už

MASKVA, vas. 9.—Sovie^ 
tų vyriausybė pradėjo kasti 
didį kanalą apie 500 mylių 
ilgio tarp Kaspijos ir Juodų
jų marių. Nuo Rostovo 
miesto Juodosios marios bus 
pasiekiamos per Azovo ma
rias.

Tą kanalą užbaigus, dar. 
pirmą sykį tegalima bus iš 
Kaspijos marių išplaukti į 
kitas jūras ir vandenynus, 
nes Kaspijos marios tikru
moj yra milžiniškas ežeras, 
neturįs susisiekimo su išlau
kiniais vandenimis.

Kanalu sujungus Kaspi- 
jos marias įsu Juodosiomis, 
Sovietai galės kur kas pa
rankiau išvežioti Bakų alie
jų ir kitus produktus iš ša
lies piet-rytinės dalies j ki
tas Sovietų Sąjungos vietas 
ir užsienius.

Svarbiąją kanalo dalį su
darys Manich upė, kuri jau 
platinama ir gilinama. Jo
sios vaga kanalas bus pra- 
vestas iki Dono upės, ku-^ 
ri įplaukia į Azovo marias.

Bet naujasis kanalas, bus 
naudojamas ne tik važiotei- 
transportui. Jo pagelba bus 
drekinama-laistoma 1,500,- 
000 akrų žemės Manich klo
nyje, kuri buvo tik pusiau* 
dykuma.

Šis kanalas bus tik vienas 
iš daugelio didžių kanalų, 
kurie Sovietuose pravesti 
arba dar vedami.

Jau padaryta gera pra
džia kanalui pravesti tarp 
Volgos upės ir Maskvos. 
Volga įplaukia į Kaspijos 
marias, kurios, kaip jau mi
nėta, bus kanalu sujungtos 
su Juodosiomis mariomis. 
Tuo būdu Maskva pataps 
faktinai jūrų prieplaukos 
miestu.

Taipgi jau daug darbo, 
nuveikta prakasimui kanalo 
tarp didžiųjų Volgos ir Do
no upių.

Nors Kaspijos marių van
dens lygmuo stovi 85 pėdo
mis žemiau Juodųjų marių 
lygmens, tačiaus ta kliūtis 
bus nugalėta, įrengiant 
tvenkinius ir kitus inžineri- 

apstatyta jos pastatus naujajame ka- 
rrnl ki it’

šerifais, kurie neįleidžia į! 
Californiją jokio žmogaus, 
kuris jiems atrodo “valka
ta,” kaip kad jie vadina be
darbius, pavargėlius.

Jie buvo beveją nuo Cali- 
fornijos rubežiaus ir vieną 
prastai apsirengusį milio- 
nierių. Bet kada ši klaida 
paaiškėjo, policininkai jį at
siprašė.

i. . . ................. V. ' . >• .■ t.J ■hliuikK&i ’< J.'.i.



JAISVE
LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

The Laisve Inc.
every day, except Sunday

HYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES: 
United States ,per year________

Brooklyn ,N. Y., per year______
Foreign countries, per year____
Canada and Brazil, per year___
United States, six months_____
Brooklyn, N. Y., six months____
Foreign countries, six months__
Canda and Brazil, six months —.

$5.50
$7.50
$7.50
$5.50
$3.00
$4.00
$4.00
$3.00

tered* as second class matter March 11, 1924, at 
h Port Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

“Be Bažnyčios ---Nėra Išganymo” 
' Mes norime pastatyti porą rimtų klau- 
Isimų Chicagos “Draugo” redaktoriui Ši- 
‘ mučiui. Tikimės, kad jis nepatingės į 
juos atsakyti.

Dalykas štai kame: “Drauge (vas. 6 
d.) skaitome labai graudų apreiškimą, 
kad “be bažnyčios—nėra išganymo,” ir 
da be katalikų bažnyčios. Kitais žo
džiais sakant, tiktai geri katalikai pateks 
“Draugo” dangaus karalystėn po mir
ties, nors patsai Šimutis dar čia ant šven-

I tosios žemės non pagyventi rojuje.
Mums neaišku: Nejaugi dabar visų ki- 

i tų vierų ir tikėjimų žmonės turės keliaut 
! į pragarą? Atminkime, kad tų žmonių 
i yra keleriopai daugiau, negu katalikų. 
Mes jau nekalbame apie bedievius. Juos 

' Šimutis jau senai yra pasiuntęs praga- 
Į ran. Bet mums gaila tų beveik dviejų 

bilionų nekaltų žmonelių, kuriuos taip 
i begailestingai Chicagos “Draugo” redak- 
I torius varo peklon. Argi jis negalėtų 
susimylėti, nors valandėlei užmiršti ku
nigų biznio reikalus ir nors dalį tų kitų 
žmonių įsileisti į dangų?

už jo anti-sovietinį nusistatymą. Bando 
* mums įkalbėti, kad Kautskis irgi neskel

bęs filozofijos nuvertimo Sovietų val
džios. Bet čia jam prastai sekasi. Vie
toj išteisinti Kautskį, jis jį amžinai pa
smerkia. Sako Grigaitis:

Kiek mums yra žinoma, Kautskis mane ir 
tebemano, kad bolševikų diktatūra yra labai 
pragaištingas Rusijos darbo žmonėms daik
tas. Jisai manė ir tebemano, kad anksčiaus 
ar vėliaus ta diktatūra bus nuversta. Kaip 
ji bus nuversta — ar ji susmuks pa
ti, kai bus visiškai supuvus; ar ją pa
šalins sėkmingas “pučas” kurios nors 
bolševikų klikos, priešingos Stalinui; ar, pa
galios, ją nuvers masinis liaudies sukili
mas, — to šiandie niekas atspėti negali. . .

Bet įsivaizduokite, kad prieš Stalino dik
tatūrą sukiltų Rusijos darbininkai ir vals
tiečiai. Ką tokiame atsitikime turėtų da
ryti Rusijos socialistai? šitą klausimą 
Kautskis vienoje savo brošiūroje svarstė ir 
jisai išreiškė nuomonę, kad tokio sukilimo 
atsitikime socialistai turėtų būti žmonių 
pusėje. Tarp ko kito jisai nurodė, kad jei
gu įvyktų darbininkų ir valstiečių sukilimas 
prieš bolševikišką diktatūrą, tai socialistų 
atsisakymas paremti žmonių pusę nieko ge
ro neatneštų, o tik duotų progos atžagarei
viams (juodašimčiams ir . “baltagvardie- 
čiams”) paimti sukilimo vadovybę į savo 
rankas.

Atviras Laiškas Dabartiniam Lietuviu 
Komunistinės Opozicijos Vadam

Ir Mums Labai Smagu del Jų 
| v Pasisekimo

Kanados “Darbininkų žodžio” admini
stratorius drg. Broga praneša, kad jau 
sugrįžo iš maršruto po Jungtines Valsti
jas drg. Morkis ir parvežė laikraščiui 
apie ,$561. Jis taip pat parvežė 73 skai
tytoji^. Drg. Guoba, kuris dar nebaigė 

."savo maršruto, jau atsiuntė $346.87 ir 35 
! skaitytojus.
i Tai labai graži parama Kanados drau

gų laikraščiui. Buvo manyta tais marš
rutais viso tesurinkti apie penkis šimtus 
dolerių, o kaip regis, tai pasidarys beveik 
visa tūkstantinė.

Drg. Broga toliau praneša, kad “Dar
bininkų Žodis” bus leidžiamas šešių pus
lapių (iki šiol ėjo keturių pusi.). Natu- 
rališka, kad laikraščio turinys pasidarys 
turtingesnių.

Draugai, jūsų darbu ir pasisekimais 
mes didžiuojamės ir sykiu su jumis 
džiaugiamės. Maršuokite pirmyn drą
siai, 'sumobilizuokite visas spėkas laik
raščio išplatinimui. Lai kiekviena Ka
nados lietuvių šeima skaitys “Darbinin
kų Žodį!”

Sovietų Sąjungos Gynimas ir 
j Socialistų Pozicija

Ddei mūsų poros pastabų tuo klausi
mu Grigaitis “Naujienose” (vas. 6 d.) 
prirašęs keturias ilgas smulkaus rašto 
špalt&s. Mat, nesenai šioj vietoj mes pa
sveikinome jį už jo pareiškimą, kad ir 
jis, ir visi socialistai jau stoja už Sovie
tų Sąjungos gynimą. Grigaitis aiškinasi, 
kad tokio pat nusistatymo jis buvęs labai 
senai’, septyniolika ar aštuoniolika metų 
atgal.

Gali būti ir taip, bet tai labai senas 
s laikas, baisiai senas, siekia berods iki pat 

Kerenskio viešpatavimo laikų. Bet pas
kui, -per kokią septynioliką metų tasai 
gynimas buvo visai užmirštas, nepakar- 
totaš, todėl neteko jokios reikšmės. Tuo 
gi tarpu, visą tą laiką, beveik kožną die
ną “Naujienų” špaltos buvo kiaurai per
mirktos neteisybėmis, išmislais, šmeiž
tais prieš Sovietų Sąjungą. O kad taip 
buvo; tai Grigaitis negali užsiginti.

Mes klausiame: Jeigu jis sąžiniškai 
stovėjo už Sovietų Sąjungos gynimą nuo 
imperialistų, tai kokiais išrokavimais 
taip •atkakliai ją niekino, šmeižė, ir ko
de! ją tebeniekina ir tebešmeižia? Šis 

'klausimas yra svarbus, nes atsinešime 
linkui Sovietų valdžios ir komunistų, 

J**Naajienos” labai dažnai “subytina” juo
džiausius Hearsto didlapius.

Gngaitis bando apginti senį Kautskį

Vadinasi, Grigaitis pripažįsta, kad 
I Kautskis agituoja už kontr-revoliuciją 

prieš Sovietų valdžią, skelbia jos nuver- 
i timo reikalingumą. Jei “žmonės” sukil

sią! Koki žmonės gali sukilti prieš dar
bininkų valdžią? Aišku, tai kontr-revo- 

• liucionieriai, tai seno pasaulio likučiai, 
kuriems gelbsti ir kuriuos finansuoja už
sienio imperialistai. Tas jau daug sykių 
buvo įrodyta. Taigi, Kautskis prita
ria kontr-revoliucijai iš vidaus ir užsie
nio imperialistų užpuolimui iš lauko pu
sės. Ir Grigaitis neužsigina, kad jis bent 
jau iki šiol karštai pritarė šitai kontr
revoliucinei Kautskio filozofijai. Vadi- 

! naši, šiuo klausimu mes sakėme teisybę.
Eikime toliau. Kas iškepė frazę “rau

donojo imperializmo,” jeigu ne Grigaitis 
I ir kiti senosios kautskinės gvardijos 

apaštalai? Gal ir to Grigaitis užsigins?
Štai kodėl mes ir statėme .klausimą: 

Jeigu, kaip jis sakė, Rusijoj prie kruvino 
caro buvo daug geriau ir laisviau, negu 
prie Sovietų valdžios (tą patį pakartoja 
Grigaitis ir šiame straipsnyje) ir jeigu 
Sovietų Sąjunga yra “raudonojo imperi
alizmo” šalis, tai kur sensas, kur logika 
stovėti už jos gynimą? Vienas iš dviejų, 
mes sakome, arba Grigaitis turi prisipa
žinti, kad jis iki šiol nesąmones ir melus 
sapaliojo apie Sovietų Sąjungos vidujinę 
padėtį ir apie jos “raudonąjį imperializ
mą,” arba jis visai netiki į Sovietų Sąjun
gos gynimą. Į šitą klausimą Grigaitis 
neduoda atsakymo.

Nesupraskite mūsų klaidingai. Mes ne
norime ir nemanome Grigaitį smerkti už 
jo pasisakymą, kad jis stoja už gynimą 
Sovietų Sąjungos nuo imperialistinių už
puolikų. Priešingai, mums labai smagu 
tas girdėti. Bet jis turėtų būti logiškas 
ir atvirai prisipažinti, kad jis labai daug 
žalos padarė darbininkų tėvynei, ją vi
saip niekindamas ir šmeiždamas per apie 
septynioliką metų. Tada darbininkai ti
kės, kad Grigaitis ištikrųjų pasitaisė, iš- 
tikrųjų yra sąžiniškas žmogus. Padarė 
baisią klaidą, pamatė ją ir dabar pataiso.

Bet ir šiame straipsnyje, Grigaitis, ži
noma, neapsieina nepašmeižęs komunis
tų. Pav., jis sako:

Pavyzdžiui, jie sako, kad Smetonos vai
zdžią Lietuvoje reikia nuversti, bet tuo pa
čiu laiku jie pataria Lietuvos darbininkams 
su ginklu rankoje padėti Smetonos valdžiai 
kovoti, jeigu Lietuvą užpultą Hitleris.

Niekados ir niekur lietuviai komunis
tai nesakė, kad jie pataria Lietuvos dar
bininkams užmiršti Smetonos griekus ir 
“su ginklu rankoje padėti Smetonos val
džiai kovoti.” Tai Grigaičio naujas iš- 
mislas.

Mes, komunistai, stojame už gynimą 
Lietuvos nepriklausomybės nuo imperia
listinių užpuolikų. Taip, mes stojame už 
gynimą jos su ginklu rankoje. Bet tai 
toli gražu nebus padėjimas Smetonos 
kruvinai valdžiai. Smetonos valdžia yra 
šašas ant Lietuvos liaudies kūno. Tas 
šašas reikia nubraukti. Juo greičiau 
Lietuvos liaudis tatai padarys, tuo grei
čiau bus išgelbėta Lietuvos nepriklauso

mybė.

Tylėjau ir tėmijau ginčus tar
pe vienybės šalininkų ir jos 
priešininkų. Bet ilgiau tylėt są
žinė neleidžia. Pastarieji “N. 
Gadynės” numeriai stačiai ne
pakenčiami, prieškomunistiniai. 
Teisybė, aš ir seniau buvau 
prastos nuomonės apie įvairius 
politikierius, nes jie, didžiumoj, 
mano supratimu, yra “crook”; 
bet visgi maniau, kad darbi
ninkiškų organizacijų politikie
riai prie to savo “crook” turi 
dar nors kiek sąžinės. Bet įvy
kusioj LDD I Apskričio kon
ferencijoj, sausio 26, Newark, 
N. J., netekau ir paskutinės 
vilties. Ten vienybės priešinin
kai, be jokios sąžinės ir doros, 
taip dalykų stovį kraipinėjo-su- 
kinėjo, taip savo priešininkus— 
vienybės šalininkus — niekino, 
kad padėtis pasidarė jau nepa
kenčiama. Dulkio ir kitu bu
vo “argumentas”: mes juos šė
rėme, o jie dabar mūsų organi
zaciją griauja. Teisybė, tokius 
“argumentus” tekdavo girdėt ir 
man, prie “Laisvės” dirbant, 
bet kada atsikračiau to “paša
ro” ir nuėjau į dirbtuvę, tai 
patyriau, kad kapitalistai-darb- 
daviai turi daugiau sąžinės ne
gu tokie Dulkiai ir kiti. Ne
paisant, kad dirbtuvėj dirbu 
daug lengviau, negu “Laisvės” 
įstaigoj dirbau, vienok kapita
listas darbdavis niekad nepa
sako, kad jis mane šeria, nes 
mato, kad aš ne tik sau algą 
užsidirbu, bet dar ir jam pelno 
padarau. Na, o kuomet Dulkis 
dabartinių “N. Gadynės” vadų 
buvo pakviestas užimt adminis
tratoriaus vietą, tai pauostęs tą 
“pašarą,” galvą papurtęs, nu
bėgo nuo jo nei neparagavęs. 
K. Steponavičius dar toliau nu
važiavo. Kalbėdamas apie “N. 
G.” padėtį pasakė, kad jos fi
nansinė padėtis nėra taip bloga, 
tik reikia dirbt. Tuomet vienas 
delegatų atsiliepė: “Jeigu pa
dėtis nėra taip bloga, tai kodėl 
Kuodžiui ir Prūseikai algos ne
mokėtos?” Steponavičius atšo
vė: “Jie ‘N. Gadynei’ nedirbo, 
tai ir algų nereikia.” žinoda
mas, kaip tie draugai sunkiai 
dirbo, ir girdėdamas tokius ne- 
sąžiniškus užmetimus, neišken
čiau : pradėjau protestuot ir pa
reiškiau, kad nuo šio laiko per
traukiu su dabartine “N. G.” 
ryšius.

Vadinasi, iš Steponavičiaus 
pasakymo aišku, kad jie pinigų 
turi, tik algų nemoka tiem, ku
rie stoja už komunistinių spė
kų vienybę, kurie nepučia į jų

darbi-

darbininkus dirbt ir 
nemoka. Tai tau ir

dar ve ką noriu pa- 
Kalbant apie vienybę,

dūdą. Jei kapitalistui 
ninkas nepatinka, jis jam užmo
ka algą ir atleidžia iš darbo, 
o “N. Gadynės” dabartiniai bo
sai verčia 
jiem algų 
dora...

Prie to 
sakyt,
jos priešininkai sako, kad Bim
ba ir kiti nei kiek nepasitaisė, 
todėl su jais ir vienytis nega
lima. Gerai, lai būna ir taip. 
Bet turiu pasisakyt, kad ir aš 
nei per nago juodymą nepasi
taisiau—kokiu buvau, tokiu ir 
pasilieku. Komunistinio Inter
nacionalo VII Kongresas panai
kino tarpe mūsų skirtumus ir 
todėl dabar stoju už vienybę, 
nes kitaip pasilikčiau Komunis
tinio Internacionalo priešu.

Vienybės priešininkai sako: 
Jūs reikalaujate vienybės, bet 
patys nestosite į Komunistų 
Partiją, tai kokiem galam jum 
ta vienybė reikalinga? Aš gi 
pasakysiu: šimtą kartų darbi
ninkų judėjimui bus sveikiau, 
jei mes stovėsime šalę Partijos 
negu kad būsime tokioj organi
zacijoj, kuri veda atkaklią ko
vą ne tik prieš Kom. Partiją, 
bet ir prieš Kominterną—tą or
ganizaciją, kuri jau valdo šeš
tą dalį viso pasaulio. Taigi, ne 
tik man, bet kiekvienam sąži
ningam darbininkui negalima 
eit išvien su žmonėm, kurie ir 
po Kominterno VII Kongreso 
nusitarė vest griežtą kovą prieš 
jo liniją.

V. Paukštys.

(Iš “Informacijos LDD Na
riams ir ‘N. G? šerinin- 
kams ir Skaitytojams”)

Cleveland® Žinios
Masinis Mitingas Neįvyko- 

Buvo Diskusijos
30 d. sausio buvo šaukia

mas “Masinis Mitingas”, ku
riame delegatai iš atsibuvusio 
Kongreso Prieš Karą ir Fa
šizmą turėjo išduoti raportus. 
Bet atsilankius tik apie 50 
žmonių ir tie buvo tik savi, 
didžiumos nutarimu palikta 
šaukti kitas panašus mitingas 
ir geriaus prie jojo prisireng
ti. Priežastis mažo žmonių 
atsilankymo buvo ta, kad to
je pačioje svetainėje buvo 
(vadinamos) “lietuviškos ban- 
kutės” dalininkų ir depozito- 
rių susirinkimas (kuris buvo 
gana skaitlingas), o kita tai 
labai šaltas oras. Nežiūrint

Už Savo Klasės

turi

Klasiniai Sąmoningiems Lietuviams Darbininkams!
l-18Klasiniai Sąmoningiems Lietuviams Darbininkams!

Stiprinimas ir budavojimas Amerikos Komunistų Partijos 
būti užduotim kiekvieno klasiniai sąmoningo darbininko. Dabar
jau kiekvienam turėtų būti aišku, kad be galingos revoliucinės 
partijos negalimas yra sėkmingas darbininkų judėjimas. Paim
kime klausimą Farmerių-Darbo Partijos budavojimo. Tokios 
masinės partijos reikia—reikia jos, kad atplėšus dideles mases 
darbininkų, farmerių, smulkiosios buržuazijos ir profesionalų 
nuo demokratų ir republikonų partijų.

Bet, draugai, matote, kaip silpnai tos masinės darbo partijos 
budavojimas eina. Kodėl? Todėl, kad mes, komunistai, esame 
nelabai skaitlingi, kad mūsų revoliucinė Komunistų Partija te
bėra nedidelė. Kaip žinote, tiktai Komunistų Partija šiandien iš
tikimai ir nuosaikiai kovoja už įkūrimą masinės Farmerų-Darbo 
Partijos. ,

Taigi, visiems klasiniai sąmoningiems darbininkams reikia sto
ti į Komunistų Partijos eiles ir ją sustiprint. Visos mūsų klasės 
kovos geriau seksis, kuomet mes turėsime šimtus tūkstančių na
rių Komunistų Partijoj ir bendrai pravesime gyveniman jos 
gerą programą. Todėl mes ir raginame visus lietuvius, komu
nistų simpatikus ir pritarėjus, be atidėliojimo įstoti į Komunis
tų Partijos eiles. Tai mūsų visų klasės partija. Kurie nori pa
siryžusiai ginti savo klasės reikalus, tų vieta Komunistų Par
tijoj.

Stok į Ko m. Partijos Eiles
Vardas ir pavardė...............................................

Adresas ......................................... .....................
Išpildyk šią blanką ir siųsk:

LIETUVIŲ CENTRO BIURAS
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

tų dviejų priežasčių, visgi 
buvo žmonių, kuriuos vadina
me “saviškiais” viršminėtas 
skaičius ir tas rodo, kad klau
simu karo ir fašizmo žmonės 
interesuojasi. Kaip susirinku
sieji, taip ir delegatai, kurie 
rūpinosi to mitingo šaukimu, 
turėjo vienodą nuomonę, kad 
duoti raportas tokiame ma
žame saviškių susirinkime ne
dera, bet reikia rūpintis, kad 
parankesnė] dienoj būtų šau
kiamas kitas geriaus prireng
tas tuo pačiu klausimu susirin- 
kimas-mitingas.

Diskusuota: “Kas kaltas, 
kad Cleveland© lietuviai ne
silanko į tokius mitingus?”

Diskusijose ėmė nemažai 
dalyvumo. Bet maža dalis te- 
pataikė į tašką. Buvo kalti
nami ir vieni ir kiti: t. y., pro
gresyviai, kurie šaukia tokius 
susirinkimus ir visi kiti, kurie 
nesilanko: tie, kurie visuomet 
parėmis užsiima, saliūnuose 
sėdi, ir tt.

Bet buvo gerų ir konkrečių 
pastabų, kurias davė šie dd. 
Kuleckas, Saimoniutė (jau
nuolė) ir Petrauskas. Pirma
sis nurodė, kad tokioje kolo
nijoje, kaip Clevelandas, su 
tiek lietuvių ir progresyvių 
draugijų narių, o visgi per 
pastaruosius dešimt-penkioli
ka metų vadovaujantieji žmo- 
nės-draugai nesusirūpino lavi
nimus! : mokyklėlės palaiky
mu žiemos sezone. Kaip gali
ma norėti patraukti lietuvių 
visuomenę, jei mūsų veikėjai 
nesirūpina savęs švietimu, o 
ką jau bekalbėti apie plates
nį apšvietos klestėjimą. Jau
nuolė Saimoniutė nurodė, kad 
suaugę mažiau tesirūpino bu- 
davojimu bendro fronto prieš

k. ir f. Kad su jaunuoliais jau 
nėra taip bloga, kaip nekurie 
čia kalbėjo; to viso, kas tai
sytina, yra kur kas daugiaus 
pas suaugusius. Veteranas d. 
Petrauskas dadėjo vietoj, kad 
pas mus progresyvius virš vis
ko, tai šiuo tarpu stokuoja ar- 
monijos. Be susiklausymo ir 
draugiškumo link vienas kito 
sunku bus dalykai pataisyti. 
Bet abelnai jau nėra taip blo
gai, kaip nekurie įsivaizdina. 
Bet kad stoka kooperacijos 
mūsų tarpe, tai visi žinome. 
Abelnai diskusijos buvo geros. 
Iškeltom pastabom turėtume 
plačiaus pasikalbėti mūsų vei
kėjų rateliuose.

L. Sūnus.

Johnson City, UI.
Vasario 15 d., Herrin, Ill., 

Roman Club svetainėj, 7 v. 
vakare, atsibus bendras LDS 
12 kp. ir 75 kp. balius pami
nėjimui LDS 5 metų gyvavi
mo sukaktuvių.

Visi šios apielinkės gyvento
jai įsitėmykite šį svarbų pra
nešimą ir visi pribūkite į šį 
parengimą.

7 vai. vakare prasidės trum
pos prakalbos anglų ir lietu
vių kalboje apie LDS istoriją 
ir sutvėrimą ir jo atliktus 
darbus. Kalbėtojai bus vieti
niai.

Šokiai prasidės 8 v. ir šok
sim iki vėlumos nakties. Bus 
iki valiai visokių valgių ir 
minkštų gėrimų. Muzika tai 
tikrai bus gera; laiką linksmai 
praleisim. Įžanga moterim 15 
centų, vyram—25c. Kviečiame 

; visus.
Vietinė Skurdė.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

ŽILI PLAUKAI. GIMTUVĖ > dinė liauka (tiroidinė) ypač,
NUPUOLA

Drauge gydytojau, aš ir gi 
norėčiau jūsų pasiklausti per 
mūsų “Laisvę.”

Aš esu moteris kokių 35 
metų amžiaus, o jau visai pra
žilau. Kas galėjo atsitikti, 
kad jie man taip greitai pra
žilo ? Kaip galima būtų nu- 
kvarbuoti mano ^plaukus, kad 
nekenktų sveikatai ?

Da kitas klausimas. Prieš 
šešetą metų popieravau savo 
gryčios kambarius. Augštai 
reikėdavo, rankas iškėlus, 
siekti. Visą kūną taip* ištam
pydavau ir dažnai šokdavau 
nuo suolo pasiimti popieriaus. 
Vieną kartą, nušokusi, taip 
susikrėčiau, kad negalėjau 
atsitiesti. Daktaras surado, 
kad man gumbas nupuolęs. 
Įdėjo “rinkę” į kanalą, kad 
gumbą atvarius į vietą. Nešio
jau tą žiedą 4 mėnesius; nie
ko negelbėjo, tai ir išmečiau, i

Po mano gumbo nupuoli
mui, laike mėnesinių labai 
skauda strėnas ir ovarus, kol 
išpuola sukrekėję šmotai 
kraujo. Sunku esti vaikščio
ti, traukia žemyn, kai mėnesi
nės pereina, tai gumbas būna 
apie du coliu giliau, o kai 
mėnesinėm sergu, tai gumbas 
būna tik apie pusę colio ligi 
paviršiui. Daktarai sako, kad 
reikia operacija daryti, kiti— 
kad reikia gumbas išskaptuo
ti, išgramdyti.

ATSAKYMAS

Apie Jūsų plaukučius, kad 
jie Jums taip jaunutei ėmė ir 
pražilo. Nieko nėra be prie
žasties. Kiti anksti pražyla 
dėl paveldėjimo: jų ir tėvai, 
apyjauniai būdami, pasidarė 
žili. Bendrai imant, plaukai 
greičiau pražyla dėl netikusio 
gyvenimo, dėl netikusio mais
to, del stokos maiste vitaminų 
ir mineralų. Dėl tokios stokos 
apsilpsta žmogui liaukos, sky-

o tada ir visa kas ima pirma 
laiko gesti. Pražyla ir plau
kai. Greta gyvo natūralinio 
maisto gerai esti imti po tru
putį iodo tinktūros (po lašą 
kas pora dienų) visą gyveni
mą : tatai sutivirtina skydinę 
liauką, ir tada atsiranda plau
kams daugiau dažomosios me
džiagos, pigmento. Kartais es
ti gerai imti po truputį ir pa
čios tos liaukos: Thyroid 
gland, % gr., 100 tablets, po 
vieną prieš valgymą. Geležies 
toniko, žuvų aliejaus, džiovin
tų mielių. Visa tai ir dabar 
Jūs galite vartoti. Ir patariu 
vartoti. Bus visai Jums ge
riau, tvirčiau.

Nudažyt plaukai dabar yra 
galima. Dabinimo įstaigose 
(beauty parlors) nudažo vi
saip. Tūlos spalvos-tamsiai 
rausvos nieko nekenkia. Tūlos 
kenkia kai kam: suerzina odą, 
bet ne visiems. Ne visų vieno
do jautrumo oda.

Jei juodai ar juosvai, tai 
galėtumėt ir pati Jūs kiek nu
dažyti plaukus. Gaukite ku- 
peroso (copperas, ferrous sul
phate, %lb.) ir juodosios ar
batos. Pasidarykite, kaip ir 
paprastai, puoduką juodos ar
batos ir ištarpinkite jame pu
sę šaukštelio tos geležinės 
druskos. Tuo skiediniu vilgy- 
kite plaukus kas diena (po 
kartą ar du, kol pasidarys 
pritinkamos spalvos.

Su gimtuvės nupuolimu vi
saip esti. Kartais gimtuvė 
atsitaiso ne nuo žiedų, ne nuo 
“rinkių”, bet nuo tam. tyčia 
intvarų, kurie iš apačios laiko 
viršun iškėlę gimtuvę. McIn
tosh uterine supporter, gerai 
pritaikytas, nešiojant keletą 
mėnesių, kai kada atitaiso nu
puolimą. Jei ne, tai operaci
ja. Nėra pavojinga ir kartais 
vienintelė pagelba, kai gimtu
vė esti nupuolusi. Išgramdymo 
nepakanka.
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Viena Darbininkų 
Partija

D. MANUILSKIS

Bet jeigu vien sutraukymo1 duoda jai progą trukdyti pro- 
ryšių su buržuazijos bloku už-! letariato pergalę. Iš kitos pa
tenka sutvirtinimui ir sudary- sės, kovojant už proletariato dik- 
mui darbo unijų vienybės, tai to i tatūrą, komunistai tuom pat 
dar neužtenka del politinės vie- . ruošia pilniausią atsiekimą pro- 
nybės, kuri yra augštesnė vie-i letariato vienybės, nes tik prie 

*nybė, kaip unijų. Sutraukimas j proletariato diktatūros bus ga- 
darbo klasės jėgų į vieną poli-! lutinai likviduota buržuazijos 
tinę partiją—daug sunkesnis ir i įtaka į proletariatą ir išnyks 
sudėtingesnis uždavinys, negu bent kokia galimybė darbininkų 
atsiekimas darbo unijų vieny-1 klasės vienybės suskaldymo. To- 

• bės. Mūsų pačių eilėse tas iš-i del komunistai ir yra tikriausi 
šaukia abejones. “Ką, jungtis! darbininkų judėjimo vienybės 
su socialdemokratais?” nugas- ■ atstovai.
tauja tūli draugai. “Kam gi ta-; O ar gali apie save tą pasa- 
da mes bėgyje viso pokarinio j kyti partija, kuri stovi už ben- 

♦laikotarpio vedėme negailestin-i dradarbiavimą su buržuazija?
gą kovą prieš socialdemokrati-! Klausimu bendradarbiavimo 
ją? Kam buvo reikalingas vi-j su buržuazija tokia partija tik 
sas milžiniškas darbas bolševi- Į skaldo proletariatą, tuom kar- 
zavime Komunistų Internacio
nalo sekcijų, kada mes kovojo-

* me patys savo eilėse prieš opor- 
tunistinius nukrypimus, tai yra, 
mažiausius nukrypimus į socia- 
demokratijos pusę? Ar nepa-

* verčiame į nieką visą mūsų pra
eities politikos kovą?”

Ne, draugai, nepaverčiame.
Jeigu bėgyje viso pokarinio 

laikotarpio mes nebūtume kovo
ję prieš socialdemokratiją, 
prieš visokius nukrypimus mū- 

eilėse, už bolševizaciją Ko
munistų Partijų, tai mes nieka
dos negalėtume taip iškelti klau

psimą apie vieną darbininkų par
tiją, kaip dabar. Mūsų kovo
je prieš visokius oportunistinius 
nukrypimus mes užartavojome i 
partiją ir pamatinį komunistinį I 
branduolį. Ačiū tam, dabar i 
galime drąsiai paimti į savo' riečių partija “bendra, 
rankas iniciatyvą sudarymo 
darbininkų klasės vienos parti
jos.

Ką Davė Prityrimai?
* 1920 metais, kada Leninas i 

rašė “21 Sąlygą,” mes negalėjo- 
jne taip kelti politinės darbi
ninkų klasės vienybės klausimą, 
kaip šiandien. Kodėl? Todėl, 
kad tada kapitalistinėse šalyse 
turėjom daugiau tik komunisti
nė* propagandos grupes,kaip iš
bandytas mūšiuose ir praturtė-

« iusias bolševikiškais patyri
mais partijas. __ ___ _
vieną iš tų laikų masinių ir 
nirmaeilinių mūsų sekciją — 
Vokietijos Komunistų Partiją,

! partiją. Mes nepapildom Septin
to Kongreso vienybės sąlygas 
reikalavimais atsinešimo į So
vietų Sąjungą, todėl, kad nuo
širdus pripažinimas reikalo 
“proletarinės diktatūros Sovie
tu valdžios formoje” nusako ir 
poziciją linkui Sovietų Sąjun
gos. Mes nekeliame reikalavi-,

Einame prie Vieno štabo
I Dabar darbininkų judėjime 
I du štabai yra neišvengiami, bet 
tai išdavas suskaldyto darbi
ninkų judėjimo. Visas patyri
mas tarptautinės 
klasės ir i 
kad vienybe vadovystės yra ele-, kinimas, bėgimas į kitas d-jas,

I susidarė laikinas komi
tetas d-jos gerovę palaikyti ir 
nutarė per spaudą pareikšti 
sekamai: I

1. Kad būtų panaikintas ne
apgalvotas tarimas, kuris na
rius verčia mokėti pabaudas 
po 25 centus už neatsilanky-‘ 
mą į draugijos atsibuvusį me- 

\|tinį balių. Vaduojantis nauja 
draugijos konstitucija, savai
me atpuola viršminėta pabau- 

l da, nes taisydami konstituci
ją nariai tą punktą atmetė 

didžiuma pasisakė 
baudimą, kas 

narių didžiausį

Montreal, Canada
Kadangi M. S. ir D. P. D-jos

. valdyba pradėjo diktatoriškai kuoveikiausia 
darbininkų j valdyt D-jos reikalus ir na- 

mūšių kalba už tai, riuose kyla didelis nepasiten-
goa. iiuKuiutnie reiKaiavi- ' •'
mo kovos prieš kolonialę politi-' montare ltovos pasekmin- 'todėl 
ką savosios buržuazijos todėl, 
kad “atsisakymas nuo palaiky-1 
mo savosios buržuazijos impe
rialistiniame kare” nusako, kaip i 
savaimi suprantama, partijos 
kovą prieš pat nuogiausią ir, 
žiauriausią imperialistinės for-j 
mos politiką, kolonialę politiką. I

Vienybei Sąlygos
Tankiai mus klausia, kodėl --------------- ------------,

mes dabar išstatome tik penkias kiai draugai, reiškianti tą bai- 
sąlygas vienybei, o ne 21 saly- mę, prieina prie socialdemokra- 
gą, kaip buvo laike Komunistų į tijos ir bendros partijos ne iš 
Internacionalo Antro Kongreso. | dialektikos pusės. Jie ima so-

Mes tą darome todėl, kad Ko-j cialdemokratiją tokia, kokia ji 
munistų Internacionalo penkios i buvo vakar arba tokia, kokia ji 
sąlygos padengia dvidešimts vie- ! yra šiandien, nesuprasdami tų 
vą sąlygą Antro Kongreso; to
dėl, kad dabar Komunistų Inter
nacionalui negrūmoja pavojus 
būti užtvenktu iš centrizmo pu
sės ; todėl, kad darbininkų kla
sė pergyveno pokarinės politikos 
praktiką ne tiktai dešiniosios 
Vokietijos socialdemokratijos, 
bet ir “kairiosios” Austrijos so
cialdemokratijos; todėl, kad dar 
nėra plaukimo socialdemokrati
nių darbininkų pas komunistus; 
todėl, kad mūsų penkios sąlygos 
pilniaūsiai atsako mintims ir 
jausmams tų darbininkų.

Ar blogai bus, jeigu pamate 
penkių vienybės sąlygų, sufor
muotų kongrese, išsiplės disku
sijos viduje socialdemokratinių 
partijų?

Bet mes, komunistai, ne už bi- ; Ne, nebus blogai.
le vienybę, ne už vienybę bile [ Ar blogai bus, jeigu šimtai 
kaina. Kas gi iš to, kad leibo- tūkstančių socialdemokratinių

. . /’ je^u darbininkų pasakys: Komunistų na)0
ta “vienybė” tos partijos nau-1 Internacionalo išstatyta vieny-' 
dojama reakcinių vadų del [bes programa, tai programa, 
palaikymo buržuazijos politi-1 kurįą mūsų broliai iškentėjo 
kos.

Austrijos 
iki vasario,

gurnui. Todėl, visaip kovojant 
už bendrą frontą, komunistai 
tuom pat kartu paruoš sąlygas 
visokioms darbininkų judėjimo 
vienybės formoms, sąlygas del 
sudarymo vieno štabo tame ju
dėjime—bendros partijos. Tūli 
mūsų draugai reiškia baimę del 
apsijungimo su socialdemokra-‘ 
tais darbininkais. Tas yra na
tūralu ir turi pagrindo, bet tan-

tu tvirtina buržuazijos pozici
jas, gelbėja proletariato pralai
mėjimui, trukdo proletariato re
voliuciją ir įsteigimą proletaria
to diktatūros. Tas, kas, pana
šiai reakciniams elementams 
socialdemokratijos, ir dabar 
stovi už klasių bendradarbiavi
mą, tas yra priešu darbininkų 
vienybės, sąmoningu vienybės 
skaldytoju. štai kodėl tiktai 
mes, komunistai, turime teisę 
iškelti vėliavą politinės darbi
ninkų klasės vienybės, vėliavą 
vienos revoliucinės proletariato 
partijos.

Už Kokią Vienybę Mes 
Kovojame?

procesų revoliucionizacijos, ku
rie yra tarp jos narių masių; 
pačią vienybę jie ima forma
liai, kaipo sulipdymą komunistų 
ir socialdemokratų jėgų į daik
tą. O tai yra neteisingas su-j 
pratimas.

Negalima žiūrėti

esame griežtai 
(turbūt prieš?—

Antrai!, Vasario 11, 1936
sr

jos vardą visuomenes akyse, stengiasi SUStiprint savo po-

DIDELIS NUPIGIN1MAS

Painters and Carpenters

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847
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Nekultūriškas elgęsis.
6. Aukščiau išdėstyti 

minėti punktai turėtų 
aptarti 

minusiam draugijos susirinki-1 
me, nes kiršinimo narių tvar
ka yra ant toliau nebepaken
čiama. Didelis nepasitenkini-' 
mas matomas tarpe narių; ga
li skaudžiai atsiliepti pačiai 
draugijai, jeigu nebus paša
lintos viršsuminėtos klaidos.

M. S. ir D. P. D-jos Narių 
Laikinas Komitetas.

zicijas Noghelyje nuo gru- 
virš mojančių jiems ethiopų, 
būti, kaip praneša fašistų kores- 
arti-1 pondentas A. Cortesi.

Italai Ethiopijoj Stengiasi Jau 
Tik Atsilaikyti

ROMA, vas. 8.—Italai ne
mato galimybės dabar j 
Ethiopiją gilyn maršuoti 
pietiniame fronte ir tik

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

8
Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite j vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn. N. Y.

Didelė 
prieš betikslį 
sukelia tarpe 
triukšmą.

2. Taip pat 
nusistatę už
“L.” Red.) bile apsunkinimą 
narinių duoklių su įvairiais 
fondais, kas ekonominio kri- 
zio laikotarpj neįmanoma at- 

i siekti. |
i 3. Einant prie tampresnes 

j kc’ .4 Į vienybės ir veikiant už palai- 
partiją iš taško vakarykščio ii kymą draugiškesnių ryšių tar

pe vietinių pašalpinių draugi
jų, neturėtų būt daromi rube- 
žiai. Pavyzdžiui: negeistinas 
apsireiškimas mūsų pašaipinės 
draugijos tai atmetimas (per 
keletos asmenų užsispyrimą) 
nuomavimo Vytauto Kliubo 
salę susirinkimams. Rodos, 
kliubiečiai labai prieinamas 
sąlygas duoda—žema 
Negražu atsisakyti, 
yra kalbama apie 
frontą. Juk Vytauto 
naujoji svetainė yra 
prieinamoj vietoj ir graži. O 
mes kažin kodėl nuomuojam iš 
svetimtaučių dulkėse pasken
dusią seną salę nešvariausioj 
miesto dalyj. Pagalvokim, ar
gi čia neabsurdiški užsispyri
mai ?

4. Tai pat pasisakome prieš 
diktatoriška vadovavima ir na
rių teisių paneigimą. Turėtų 
būt panaikinta išimtis ir vi
siems leisti laisvai 
savo mintis.

5. Nekuriems 
bant per metinį 
sirinkimą prieš 
portus, pasikartojo 
apsireiškimas: triukšmo 
mas, švilpimas ir kitoki neti
kę būdai. Tas žemina draugi-

net šiandieninio darbininkų ju
dėjimo. Sudarymą bendros 
•partijos reikia imti kaipo gy
vą dialektišką procesą kovos.' 
Mes apsijungsime ne su social
demokratais vakarykščios die
nos, nes su žmonėmis, kurie dar 
šiandien blaškosi ir svyruoja, 
bet su tais klasiniais broliais, 
kurie eisenoje kovos susice- 

I montuos bendrai su komunis
tais liejant kraują, įsitikins 
mūsų pozicijos teisingume, tei
singume Komunistų Internacio- 

» programos ir taktikos.
Obalsis bendros partijos — tai 
nėra obalsis viršūnių suliejimo. 
Tai yra masių kovos obalsis, 
sunkios, atkaklios kovos, perau- 
klėjančios ir revoliuciniai atgim- 
clančios žmones. Ir mes metame 

;tą obalsį į mases todėl, kad ko- ; 
) Ar penkios sąlygos atsako munistinis judėjimas suaugo, 

išlaikė bandymų pačioje pra- plačiausių proletariato sluogs- j(ad jis savo uždaviniu gali pa

(Vokietijoj, Austrijoj, Ispanijoj, 
socialdemokratija ' kovose, sumušimuose ir už ku- 

1934 m., įvykių I rią mes esame pasirengę ko- 
vienin-1 Voti? Ne, tai nebus blogai.

gurnu,” bet tas vieningumas ne- į
1 taipgi didžiavosi savo

džioje svarbių mūšių. Tokia 
netikra vienybė ;
proletariatui, ji tik sulaiko per- platforma 
ėjimą socialdemokratinių darbi-

nių reikalams? Taip, atsako, to- statyti ne tiktai bolševizaciją
yra blėdinga del jos ir pasitarnavo politine partijos, o bolševizaciją darbi-

tiems sluogsniams ninku 
kovoje prieš reakcinę socialde- litinė reikšmė bendros darbi-

klasės. Tame ir yra po-

ninku į klasių kovos poziciją is | mokratijos dalį, besipriešinančią ninku partijos obalsio.
.priežasties baimės sugriauti tą 

Prisimhikifp ' įžiūrimą “vienybę.” Mes, ko- 
r I munistai, už organizavimą poli

tinės vienybės principialiais pa
matais. Mes už tokią bendrą

bent kokioms vienybės for
moms: bendram frontui, unijų 
vienybei ir politinei vienybei. 
Ar suteikia politinės vienybės 
klausimas pagelbą judėjimui už 
bendrą frontą? Taip, gelbėja.po užmušimo Rožės Luxemburg darbininkų klasės partiją, kuri

" -..........................- neišvengiamai tarnauja jos rei-'Be to^o kiaušim0 iškėlimo ben
galams, interesams kovoje už dr0 fl.onto judejimas būtų kaip

Todėl Komunistų Internacio
nalo Septintas Kongresas ir pa
reiškė, kad sudarymas tokios 
partijos yra galimas tik prie se
kamų sąlygų : pilnos nepriklau-

ir Karolio Liebknechto, plėšo
mą vidujinių nesutikimų kovo-1 
je su “kairiais” ir “nacionaliais 
bolševikais,” su dešiniais tipais 
Paul Levio, su jo dideliu social
demokratiniu atsinešimu ir svy
ravimais. Arba prisiminkime 
Vengriją 1919 metų, kur pasek
mėje susiliejimo silpnos ir jau- ■ somybės nuo buržuazijos ir pil- 
nutės, dar nesustiprėjusios or- j niausio sutraukymo socialdemo- 
ganizaciniai ir neužsiartavoju-j kratijos su buržuazija ryšių, 
sios politiniai, Vengrijos Komu-1 prie sąlygų tikro įvykinimo 

veikimo, prie sąlygos 
pripažinimo būtino reikalo re
voliucinio nuvertimo buržuazi
jos viešpatavimo ir įsteigimo 
proletariato diktatūros Sovietų I 
valdžios formoje, prie sąlygos' 
atsisakymo palaikyti savąją

nistų Partijos su didele social
demokratijos partija komunis-

* tinis avangardas sutirpo smul
kiaburžuazinėje socialdemokra- 

*tų masėje, kas buvo viena iš 
rimčiausių priežasčių susmuki
mo Sovietų valdžios

Dabar, pasekmėje ilgų metų! buržuaziją imperialistiniame 
kovos už bolševizaciją mūsų kare, prie sąlygos sudarymo 
partijų, atsiekę geležinę vieny- partijos ant demokratinio cent- 
bę mūsų eilių, dalyvavusių dau- ralizmo pamato, užtikrinančio 

< gelyje šalių klasiniuose mūšiuo
se, perėjusių pagrindžio gyveni-

*mą, mes galime esamose sąlygo
se naujai pastatyti klausimą
apie sudarymą vienos revoliuci
nės proletariato partijos.
Darbininkų Klases Apjun

gimo Reikalas
Ir tokis pastatymas klausimo

apie politinę darbininkų judėji-
9 mo vienybę nėra prasižengimas

iš principinės pusės. Mes, ko
munistai, — partija proletari
nės revoliucijos, partija kovos 
už proletarinę diktatūrą. Bet be 
apjungimo- darbininkų klasės

* jėgų kaip ekonominėje, taip ir1 vendinti daugelį socialdemokra- 
politinėje dirvoje .negalima pro- tinių iliuzijų, pastodami tuom

kaina, 
kuomet 
bendrą 
Kliubo 
visiems

pareikštii

j be vairo, nes marksistai-leninie- 
čiai visada jungė dalinus reika
lavimus su mūsų galutinais tik
slais. O santikiai tarp bendro 
fronto ir bendros partijos ir at
vaizduoja santikius tarp dalinu 
reikalavimų ir galutinų tikslų.

2 Bilionai Anglijos 
Ginklavimuisi

LONDON, vas. 8.—Angli
jos valdžia pirmiau planavo 
išleist bilioną dolerių drū- 

! tesniam apsiginklavimui ant 
sausumos, ant marių ir ore 
nuo 1936 iki 1939 metų. Bet 
dabar numatoma, kad jinai 
išleis antra tiek daugiau, tai 
yra $2,000,000,000.

nariams kal- 
draugijos su- 
valdybos ra-1

nelemtas : 
kėli-

Komunistinių Jaunuo-' 
lių Rekordai Darbe

Dviejų dolerių vertės knyge 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsone 
knyga, kurią D-ras Kaskiaučiuf- 

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

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS, 

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

Cortlaindt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo 
{staiga

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street Brooklyn. N Y

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

Tel.: Foxcroft 1-6101

ANTRAS BENDRAS BROOKLYN© DARBININKŲ ORGANIZACIJŲ PARENGIMAS
KETURIŲ AKTŲ OPERETĖ

“INKVIZICIJA”
PARAŠĖ PALANTA; MUZIKA ŠALINAITĖS IR ADOMIAN

Pirmu Kartu Bus Vaidinama Brooklyne; Suvaidins Newarko Sietyno Choras

Sekmadienį, Vasario-Feb. 16 d
BROOKLYN LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N. Y.

Durys atviros 3 vai. popiet. Lošimas prasidės 4:30 valandą po pietų.

Sovietų Sąjungoj kovoj už 
aukštą darbo našumą smar
kiai plečiasi stachanoviečių 
judėjimas (s t a c h a n oviečių 
vardas paeina nuo vieno dar- 
bininko-angliakasio, S t a c ha- 
novo, kuris anglies gamyboj 

( pasiekė dar pasauliui negirdė- 
j.tus rekordus). Kaip ir visoj 
socialistinėj kūryboj, taip ir 
čia (stachanoviečių judėji
me) komunistiniai jaunuoliai 
parodo tiesiog neapsakomus jaunuolė Arolenko — 

| didvyriškumo žygius, pasižy- 
i mėjimus.

Sovietų Sąjungos komjau
nuoliai—ištikimieji Komunis
tų Partijos pagelbininkai įvai-Į 
rių kampanijų 
pravedime gyveniman.

Pavyzdžiui, Kirovo vardu 
anglies kasyklos N. 3-5 šach
tos komjaunuoliai nutarė per
viršy! visus buvusius šioj ka- 

, ' sykloj anglies gamybos rekor-
* letariato pergalę atsiekti. Ski- pat laiku kelią priešingai reak-; dus. šiuo klausimu jie iššaukė 

limas daibininkų judėjime yra cinių socialdemokratijos ele- į socialistines lenktynes visas 
naudingas tiktai buržuazijai ir mentų agitacijai pries bendrą [ kitas komjaunuolių grupes.

vienybės valią ir veikimą, pa
tvirtinto jo teisingumu rusų 
bolševikų praktikoje.

Jeigu įsigilinti į šias sąlygas 1 
Komunistų Internacionalo Sep
tinto Kongreso politinei darbi
ninkų klasės vienybei, tai bus 
aišku, kad mes turime pamati-| 
nius Komunistų Internacionalo' 
programos dėsnius. Mes neiš-| 
keliame reikalavimo formalio 
pripažinimo Komunistų Interna
cionalo programos, kaipo vieny
bės sąlygos todėl, kad mes no
rime teisinga taktika prieidami 
prie socialdemokratinių darbi
ninkų, palengvinti jiems išgy-

štai kokie tų lenktyniavimų 
ir komjaunuoliško didvyrišku
mo vaisiai.

No. 3-5 šachtos komjaunuo
lių organizatorius, anglies kir
tėjas Davidovas išpildė planą 
ant 470 procentų, No. 6-bis 
šachtos komjaunuolių organi
zatorius Š a t i r kinas išpildė 
planą—923 nuoš., komjau
nuolių organizatorius šachtos 
No. 8—615 nuošimčių, kom- 

išpildė
planą ant 415 nuoš., komjau
nuolis Lukijanovas, dirbdamas 
kastuvu, vieton normos 12 to
nų, prigrobė 36 tonus.

Tokioms dovanoms Sovietų 
ir uždavinių Sąjungos komjaunuoliai ruo- 

Išiasi sutikt eilinį, X VLKSM 
(Visasąjunginė Lenini stinė 
Komunistinė Jaunimo Sąjun-t 
ga) suvažiavimą. Taip lais
vas ir linksmas komjaunimas 
kovoja už aukštą darbo našu
mą, už socializmo laimėjimą.

Juraitis.

T. BIŠKAUSKIEN'Ė
Skaistutės, sodžiaus 

mergelės, rolėje.

PO VAIDINIMO ŠOKIAI 
Griežiant Norris Orkestrai.

Operetė “Inkvizicija” vaizduoja tikrus įvykius Lie
tuvoje, kaip darbo žmonės kovoja už savo klasės rei
kalus—už pagerinimą savo būvio. Gi tuo pačiu kartu 
fašistiniai valdininkai juos žiauriausiai persekioja, da
ro prieš juos įvairius suokalbius, areštuoja ir įkalina. 
Kalėjime įvairiais būdais kankina ir verčia juos išduo
ti savo draugus.

Kiekvieno pareiga paremti šį taip labai svarbų pa
rengimą.

ĮŽANGA: 75c ir 50c; Į ŠOKIUS 40c.
Rezervuotas sėdynes galite išanksto įsigyti “Laisvėje”

I 8-1-36 m.
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Puslapis Ketvirtas.

A.LD.LD. REIKALAI
ALDLD 12-to Apskričio Kon

ferencijos Rezoliucijos

Vasario mėn; 2 d., Scranton, 
Pa., įvyko ALDLD 12-to Aps
kričio Konferencija, kurioje 
buvo priimtos sekamos rezo
liucijos :
Rezoliucija už Farmerių-Dar-

Rezoliucija Delei J. Stilsono 
Išliuosavimo.

Kadangi J. Stilsonas yra po
litinis kalinys už prieškarinį 
veikimą, tai ir jo išliuosavimas 
yra reikalas visų sąmoningų 
darbininkų ir visų, kas tik yra 
priešingas karui, nes tik per 
masinį veikimą ir reikalavimą 
galėsim išreikalaut J. Stilso- 
nui laisvę. O kadangi dabar
tinis J. Stilsono liuosavimo ko
mitetas vadovystėj Jankaus- 
ko-Strazdo atsisako įsilaisti ki
tų sriovių žmones į tokį ko
mitetą, platų masinį komitetą.

Todėl, mes, delegatai susi
rinkę į ALDLD 12 apskr. kon
ferenciją, vasario 2 d. 1936 m. 
Scranton, Pa. protestuojam

svetžrinėje, ant 9th ir Wash
ington St., Easton, Pa. Prisi
rinko labai daug visokių tau
tų publikos. Net iš Bethlehemo 
dd. Krikščiukai buvo atvykę ir 
paaukojo skanaus 
Taipgi ir dd. Tilvikai 
jo duonos. Už tai 
jiems širdingą ačiū.

Vienas iš ALDLD Komis.

pyrago, 
paauko
tajame

Binghamton, N. Y.
LDS Jaunuoliai Veikia

j aunuo- 
veikimo 
pradėjo 
atskirą

veikimai!

Kadangi vis plačiau ir pla
čiau plečiasi judėjimas tarpe 
šios šalies darbininkų ir tai
merių už atskirą partiją atei
nantiems prezidento rinki
mams, už Farmerių-Darbo 
Partiją, nes tik plačiosios ma
sės biednųjų farmerių ir darbi
ninkai gali tikėtis ką nors ge
ro atsiekti per savo atstovus,
išrinktus šalies valdvietėse. Į prieš’tokį elgesį minėto komi-' 

Todėl, mes, delegatai, susi- toto, vadovystėje Jankausko- 
rinkę į ALDLD 12 aps. kon- Strazdo. Ir mes tik tada rem- 

2 diena, sime minėtą komitetą, kada 
1936, Scranton, Pa. ir apsvars-į bus įsileista ir kitų visų sriovių 

atstovai, ir tik tada mes ir pa-i 
sitikėsim J. Stilsono 1 mosavi
mui komitetui, kada bus visų 
sriovių komitetas.

Stanley Šonas,
I. Klevinskas.
J. Kazlauskas.

ferenciją, vasario

d. sausio, 
komitetą : 
pirm, pa
seki-. II.

gražiai padainavo. Mandolinų 
orkestrą iš New Haven o pa
skambino. šokikė iš New 
Yorko šoko klasiškus šokius, 
žodžiu sakant, visi programo 
dalyviai puikiausiai atliko sa
vo užduotis. Turiu pasakyti, 
kad d. Sherer pasakė puikią 
prakalbą, nors trumpą del lai
ko stokos, tačiaus labai aiškiai 
ir kiekvienam suprantamą. Jis 
apibūdino visus d. Lenino žy
gius nuo pat pirmųjų jo žo
džių ir padarytų žingsnių už 
nuskriaustos žmonijos teises.

Programai užsibaigus, va
karo pirmsėdys patiekė dvi 
rezoliucijas: vieną už paliuo- 
savimą Vokietijos darbininkų 
vado d. Thaelmanno, o antra 
už paliuosavimą nekaltų Scot
tsboro negrų jaunuolių. Abi 
rezoliucijos vienbalsiai priim
tos. Pirmoji pasiųsta Vokie
tijos konsului Washingtonan, 
o antroji pasiųsta Amerikos 
vyriausybei.

M. Arisonas.

— ■ ■II „ II—, ,■ ■ .■ ,| ui! t ^1

LAISVOJI SAKYKLA įrodytumėt, jog aš draugijos 
pinigų $220.00 esu pasilaikęs.

K. J. Paulauskas.

K. J. Paulauskas Pasiaiškini 
mas

moksle pa- 
į kitą vals-

tę šj svarbų klausimą ragina-1 
me visas ALDLD kuopas ir. 
šiaip darbininkiško nusistaty
mo draugijas ir kliubus remti 
visai galimais būdais budavo- 
jimą Farmerių-Darbo Partijos, 
kaipo būtiną reikalą plačio
sioms miestų ir farmų bicdnų- 
jų masėms.

Stanley Šonas,
I. Klevinskas.
J. Kazlauskas.

Elizabetho Žinios
Klaidos Pataisymas

Rezoliucija Lietuvos Fašistų 
Valdžiai

Kadangi Lietuvos darbinin- 
'kai, valstiečiai ir biednieji ūki-1 
ninkai, nepakęsdami didelio 
vargo ir fašistų valdžios pries
paudos pradėjo kilti, kaip kad 
pereitą metą, rugpjūčio mėn. 
ir reikalauti sau daugiau tei- 

»sių, laisvės ir demokratijos, 
tai Lietuvos fašistų valdžia pa
naudojo visokias ginkluotas 
spėkas, masinius areštus, ka
ro teismus ir žudymus vien tik ! 
už tai, kad reikalavo sau tei
sės gyventi.

Todėl, mes, delegatai, susi-i 
rinkę į Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 12 Apskričio konferenci
ją, vasario 2 dieną, 1936 m., 
Scranton, Pa., griežtai protes
tuojam ir smerkiam tokius Lie
tuvos fašistų valdžios darbus 
ir reikalaujam kuo veikiausio, 
besąlyginio paliuosavimo visų! 
areštuotų per sukilimą ir visų 
politinių kalinių.

Stanley Šonas, 
L Klevinskas.
J. Kazlauskas.

“Laisvėj” vasario 3 d. lai
doj, įvyko klaida per Redak
cijos neapsižiūrėjimą. Ketvir- 

! tam puslapy], straipsnyj “Šir- 
i dingas Ačiū už Paramą ‘Dar
bininkų žodžiui’ ”, tarp kitko 
paskelbta Elizabetho, N. J. 
draugų vardai, kurie aukojo 
“Darbininkų žodžiui”. Per 
klaidą perrašant nepagarsinta 
vardas K. Pociūno, kuris au
kojo $1. Šiuomi klaidą atitai
some.

L.’’ Redakcija.

Easton, Pa
ALDLD 13 kp. Sveikina “Lais

vę” su 25 Metų Jubilčjum

P. S. Šios rezoliucijos kopi-- 
ja pasiųsta ir prezidentui A. | 
Smetonai.

Protesto Rezoliucija Alabamos 
Gubernatoriui

Pasveikinimą pasiunčiau per 
d. P. Buknį virš pora savaičių 
atgal ir trumpą koresponden
ciją, surištą su tuo ir tam tiks
lui rengtų balių, ir maniau, 
kad d. P. Buknys, priėmęs pi
nigus ir korespondenciją, pri
dės ką nuo savęs ir priduos 
“L.” redakcijai. Bet išėjo at
bulai, o ALDLD 13 kuopos ko
misija ima mane už pakarpos, 
kodėl “Laisvėj” netilpo ALD 
LD 13 kuopos pasveikinimas,

j Reikalas yra tame, kad iššauk- 
' ti kitas ALDLD kuopas į so- 
! cialistincs lenktynes. Ir jei pa- 

. j sirodytų, kad ALDLD kp. su 
iai? tokiu pat skaičium narių svei- 

, kimi “L.” sidabrinį jubilėjų su 
j didesnėmis sumomis, tai jokiu O i būdu joms nepasiduotum, nes 
; šis pasveikinimas yra laikinis.

. sau-
I šio balius nebuvo rengtas vien!
I ALDLD 13 kuopos, bet kita1 
grupė buvo pradėjus rengt, ir1 
daugiau kaip pusę įžangos ti- 
kietų buvo pardavus. Mūs 
kuopai sužinojus apie tai, su- 

i rengti bendrai su 
“Vilnies” vajininkų grupe. 
Pelną sutikome padalinti “L.” 
ir V.” sulyg išplatinimu įžan
gos tikietų. Pelno liko $62.00. 
“Vilniai” paskirta $44.00, oi 
“Laisvei”—$18.00. Bet ALD 
LD 13 kuopos senai nutarta 
atiduoti 10% pelno Komparti
jai nuo kiekvieno parengimo. 
Tad vietinei 9-tai sekcijai iš 
tų 18 dol. paskirta $1.80; per
siuntimas — 11 centų. “Lais
vei” liko $16.09. Tokiam svar
biam reikalui, tai menka su
ma, bet kaip augščiau minė
jau, jei kitos tokios kuopos, 
kaip Eastono, bandys atsistoti 
augščiau su pasveikinimais, tai 
mes nepasiduosim.

Keliais žodžiais prisiminsiu

Jau kelintu kartu, 1 
Scottsboro 9 negrai jaunuoliai 
teisiami Alabamos teismuos už 
nepapildytą prasižengimą, 
tik už tai, kad jie negrai. Ir' -• 
kadangi jų gyvybė dar ir šian- ~Kodei~?' 'Todd.’kad 11 d.’ 
dien randasi didžiausiam pa
vojuj, nes bile kada baltųjų 
govėdos juos gali nulynčiuoti, I 
nes pateisinimas šerifo Sand
lin, kuris peršovė Ozie Powell, 
per Alabamos guber. Bibb
Graves, tik ir padrąsina negrų I sital‘.'ta banŲ
lynčininkus prie jų siekio.

Todėl, mes, delegatai, susi
rinkę į ALDLD 12 Apskr. kon
ferenciją, vasario 2 dieną, 
1936, Scranton, Pa., varde 300 
narių griežtai pasmerkiam še
rifo Sandlin pasikėsinimą ant 
negrų ja unuolių gyvybės. 
Taipgi smerkiam ir gub. B. 
Graves pateisinimą šovėjo ir 
tuomi dar didesnį padrąsinimą 
baltųjų govėdos prieš negrų 
rasę. Todėl mes reikalaujam 
pilniausios apsaugos Scotts
boro 9 negram jaunuoliam nuo 
baltųjų lynčininkų.

Stanley Šonas, 
J. Kazlauskas. 
I. Klevinskas.

į, P. S. Šios rezoliucijos kopi
ja pasiųsta ir Alabama guber-1 ir apie balių, kuris įvyko 11 
na toriu i. į d. sausio, š. m., Wenderver

Iki šiol LDS 6 kuopoje pri
klausė nemažas būrys 
lių, bet jokio žymaus 
nesudarė. Dabar jie 
organizuotis į savo 
kuopą ir ruoštis 
sporte, dailėje ir 1.1.

Pirmas jų organizacinis su
sirinkimas įvyko 13 
Ten jie išrinko 
pirm. G. Tvari joną, 
dėjėtą 1. Varei ką,
Žukaitę, fin. sekr. V. Woiciek, 
ižd. A. Marciušką, ižd. globė
ją ir organizatorių Al. Ka
minską, reporterį F. žvirblį.
Pirma Pramoga Gerai Pavyko

26 d. sausio Liet. Svetainėje 
įvyko pirma jų pramoga—pa
žinties ir žaidimų vakaras. Jų 
pramogą gerai parėmė suau
gusieji savo atsilankymu. Pra
mogoje daugiausia darbavosi: 
G. Tvarijonas, Jeanette Sas- 
tern, A. Kaminskas, II. Uoge- 
ntaitė, A. Mikolajūnas, E. Gir
nytė ir kt. Nusidirbo jie, bet 
ne veltui. Pirmoji pramoga 
davė pelno į 30 dol.! Tai džiu
ginantis reiškinys!

žymėtina, kad jaunuolius 
parėmė ir kai kurie biznieriai: 
Endwell Bakery, bučeris Wil
liam Verkitus, užeigos savi
ninkas J. D. Charna ir kas tai, 
(nepasiskelbęs) per II. Žukai
tę davė dėžę saldainių, kuri 
išleista laimėjimui.

Basketbolės Žaidimas

Kulpmont, Pa. |
Trijų Lietuvių Chronologija

čia mirė 
lietuviai,

Juo-
Ver-

Pastaruoju laiku 
trys jau pagyvenę 
būtent: Vincas Varnelis, 
zas žiurinskas ir 
byla.

Iškarto maniau, 
jųjų gyvenimą ir 
rašys tų draugijų sekretoriai 
prie kurių jie priklausė 
čiaus tokio aprašymo 
niekur nepastebėjau

Jonas

16 d. iki

Gerb. “Laisvės” Redakcija:
“Laisvės” No. 14, iš sausio 

17 d., 1936 m. Bostono žinių 
skyriuje tilpo pranešimas apie 
mano bylą su Keistučio drau
gija. Būsiu labai dėkingas, 
jeigu tame pačiame skyriuje 
suteiksite vietos šiam mano Į 
pasiaiškinimui:

Keistučio draugijai sekre
toriavau nuo sausio mėnesio 
1933 m. iki kovo 16 d. 1934 
m., nes tą dieną apleidau Bos
toną ir išvažiavau New Yor- 
kan, o šeima iki birželio pa
baigai gyveno So. Bostone, kol 
mokyklos užsidarė, nes neno
rėjau mergaitėms 
kenkti perkeliant 
tiją.

Nors nuo kovo
birželio pabaigai dažnai atva
žiuodavau į Bostoną ir pasi- 
matydavau su tos draugijos 
nariais ir kai kuriais valdybos 
nariais, niekas nieko man ne
sakė. Gi spalio 28 d. 1934 m. 
gavau nuo dr-jos pirm. A. Na
vicko pranešimą, jog jie sura
dę, kad kai kurių narių duok
les aš esu paėmęs ir į knygas 

i neįrašęs. Pasikeičiau su juo 
laiškais ir tuos laiškus tebe
turiu, kur A. Navickas pakvie-

• ‘į tė mane atvažiuot į So. Bos- 
rpa_ toną lapkričio 10 d. ir jo na

iki šiol muose» 1 val- P° pietų komi- 
Taigi sMa mane lauks, peržiūrėsime

kad 
darbus ap-

apie

vaduodamasis obalsiu “geriau j'<n,^as ^^a^as ištaisysime, 
bandy-1 Minėtą sutartą dieną pribu- 

! vau į Bostoną. Nuėjęs į su-

negalėsiu, o svetimtaučiai bū
dami “Džiūrėje” nežino mūsų 
draugijinio gyvenimo tvarkos, 
kad sekretoriui pasitaiko mo
kesčius paimti gatvėje, pikni
ke ar kur kitur, kuriuos pa
sižymi ant bile kokio popiero 
ir kaikada pasitaikius jį pa
mesti pamiršta, pripažins 
esančiu kaltu ir būsiu baustas. 
Kadangi tiksliai tas buvo pri
rengta mane apkaltinti, tad 
į teismo procedūrą nesileidau 
ir kitos išeities neturėdamas, 
turėjau prisipažinti kaltu, su
tikdamas reikalaujamą sumą 
atmokėti.

Vardan teisybės turiu pasa
kyti, kad esanti viena kita 
klaida sudaro tik kelių do
lerių sumą. Gi suma, kurią 
iš manęs išreikalavo yra ne
teisinga ir tiksliai man skriau
da ir apšmeižimas padaryta.

Jeigu sakote, kad jūs tei
singi, duokite draugijos kny
gas ir visą rekordą. Aš atva
žiuosiu į Bostoną, pasikviesi
me pašalinius žmones, kitų, 
draugijų sekretorius, kurie su
pranta draugijų vedamas kny
gas ir lai jie peržiūrėję pasa
kys, kur teisybė. Jeigu kny
gų man nerodysite, jeigu jos 
tinkamai nebus peržiūrėtos, 
patikrintos, tas liudys, kad jūs 
teisybės bijote, nesąžiningai 
pasielgėte ir man ir mano šei
mai tiksliai skriaudą padarė
te. Aš buvau atvažiavęs kny
gas patikrinti, bet nerodėte. 
Ir dabar noriu atvažiuoti, kad

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins 
(JALINSKAS) 

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

Prieš Forest Parkway, 
Woodhaven, L. I., N. Y.

TARPTAUTINIO DARBIN.
APSIGYNIMO

METINIS

BAZARAS
Naudai New Yorko Distrikto 
apsigynimui nuo policijos bru- 

tališkumo ir persekiojimo 
darbininkų

BUS ŠEŠIAS DIENAS
Bus pigiai parduodami 

įvairūs daiktai ir bus 
graži programa

pastarųjų 
gyvenimo ir 
pasakyti tik 

mirė.

vėliau, negu niekad, 
siu šį tą papasakoti.

Apibūdinimui 
dviejų lietuvių 
darbų galima
tiek: gimė, gyveno ir 
Bet apie Vincą Varnelį yra ir 
reikia pasakyti kas 
Jis buvo 
Dalyvavo

LDS. 6 kp. padovanojo jau-1 gyvenime, 
nuoliams porą gerų basketbo- mokslą ir 
lių. Jie tuojau nusitarė pra
dėti basketbolės pratikas. Pir
mąją praktiką jau turėjo šeš
tadienio popietį, bet nedaug 
dalyvių buvo. Tai tik pradžia. 
Ne visi sužinojo, ne visi gali 
ir del laiko susitaikyti. Dirbą 
krautuvėse ar viešbučiuose ne
gali prisitaikyti prie lankan
čių mokyklas. Bet ateityje šis 
keblumas išsigyvens.

Rengia Koncertą

14 d. vasario bus antra jau
nuolių pramoga—tai koncer
tas, komedija ir šokiai. Jau
nuoliai gavo geras koncertines 
jėgas programai pildyti: žy
mią dainininkę Anną Kazlaus
kaitę, Stasį Vaineikį, Frances 
Kopiac, piano solistę; 
Čechonek, armonistą; 
magiką, P. Mikalojūną, 
nistą ir kai ką daugiau, 
mediją “Kauno Ponai’ 
kaip ir surprizas. Visi 
kad Kaune yra ponų, bet ne 
visi tie Kauno ponai čia daly
vaus. Bus jų tik keli. O kurie 
—tai klausimas, ir tas klausi
mas išsiaiškins tik 14 d. vasa
rio; Lietuvių Svetainėje, 7:30 
vai. vakare. Čia Kauno ponai 
ir šnekės, ir dainuos; valstybi
nės pasikaušę—raudonuos, gi 
mergelė žydraakė, pamylavus 
juos—paguos... Bet... kas 
d augi a u b u s—p a m aty s i m !

Rudy 
Arvin, 
armo- 
Gi ko- 
”, bus 

žino,

Bridgeport, Conn
Sausio' 29-tą d., 1936 m., 
vai. vakare, Central High

pažangus
viešajam

Mylėjo 
kiekvieną
sulyg savo išgalės

daugiau, 
žmogus, 
lietuvių 
žmogus 

kultūriš-
k a d arba 
rėmė.

Buvo nepaprasto tolerantiš
kumo žmogus. Draugavo ir su 
katalikais ir su tautininkais ir 
su komunistais. Jam visi buvo 
geri ir todėl jį žmonės mylė
jo. Nekartą jis sulošdavo ro
lę ir samaritono. Jei kur kas 
susirgo, arba kokia kita ne
laimė kokį lietuvį ištiko, žiū
rėk, Varnelis jau ten—teikia 
užuojautą, duodą savo patari
mus. Ant kiek pamenu, nei 
vienas miręs lietuvis iš Kulp- 
monto nebuvo nuvežtas po ve
lėna, kad Varnelis nedalyvau
tų šermenyse. Reiškia, jis vi
sų palaidojime dalyvavo. Ta
čiaus su apgailėjimu turiu pa
sakyti, kad jojo palaidojime 
nedaug kas tedalyvavo.

Ypatingas jis buvo dar ir 
tuomi. Jo script (rankraštis) 
buvo nepaprastas. Nors daug 
įvairių rankraščių esu per sa
vo rankas perleidęs, bet tokio 
gražaus ir aiškaus nesu ma
tęs. Tiesa, jis rašydavo iš pa
lengva, kaip artistas pieštuku 
tvėrė raides kaip kukulius. 
Vienodas, gražias, apvalias.

Sykį girdėjau P. Jurgeliutę 
SLA. sekretorę sakant: “Ot, 
kad taip visų kitų kuopų sek
retoriai išpildytų mokesčių 
blankas, kaip Varnelis išpildo, 
tuomet centre nebūtų bėdos.”

Varnelis sirgo plaučių už
degimu. Mirė 9-tą dieną rug- valdybos nariai, 

i sėjo, sulaukęs 62 metų am
žiaus. Palaidotas 12-tą d., šv.
Marijos parapijos kapinėse.

Varnelis iš Lietuvos paėjęs 
nuo Dzūkijos. Lietuvoj būda
mas buvęs kaimo profesorium, 
mokinęs kaimo vaikus. O čia, 
Kulpmonte, beveik visoms 
draugijoms bei kuopoms yra 
sekretoriavęs.

Varnelis buvo nevedęs. Nors 
buvo nedidelio kūno subuda- 
vojimo ir da kuprotas, bet bu
vo prakilnios minties žmogus 
ir didelis šalininkas kovotojų 
už geresnę ateitį.

Ilsėkis Vincai amžinai!
Bon Ami.

8
School Auditorium, įvyko ap- 
vaikščiojimas 12 metų drg. V. 
I. Lenino mirties sukaktuvių. 
Nors tą vakarą oras buvo ga
na šaltas ir nepatogus bile kur 
išeiti, tačiaus publikos visgi 
prisirinko apie 1,000.

Programa buvo labai graži 
ir publiką labai užganėdino. 
Kalbėjo dd. Marcel Sherer ir 
May Himoff. Freiheit Gezang 
Farein Choras iš New Ilaveno

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

Bus

Vasario-February 
11,12,13,14,15,16 
MANHATTAN LYCEUM 

66 E. 4th Street 
NEW YORK CITY

i vau į Bostoną, 
tartą vietą radau 4 komisijos 
narius, bet sekretoriaus 
knygomis nėra. 
5 valandos ir 
Nuėjome visi 
namus, radome 
neįėjome. Tuomet jau pama
čiau, kad prieš mane tiksliai 
kas rengiama, jeigu susitarus 
pakavojo knygas ir man tik 
padarė sugaištį ir kelio lėšas. 
Tą vakarą su jais persisky- j garantuojame, 
riau girdėdamas neva jų ap-| DEKEN’S OINTMENT CO. 
gailestavimus, jog “jie nežiną, 
kur jų sekretorius su knygo
mis dingo.”

Lapkričio 11d. Lynn, Mass, 
buvo SLA. 2-ro Apskričio su
važiavimas, kuriame dalyva
vau. Pavakary atvažiavo A. 
Navickas su kitais dviem na
riais ir užklausė ar pirmadie
nio vakare su jais negaliu pa
simatyti. Pareiškiau, kad pir
madienį turiu būti darbe, New 
Yorke. Prašiau jo ir jis ža
dėjo padaryti nuorašą vardus 
narių ir kiek kurio pinigų pas 
mane randasi ir man prisiųsti, 
kuriuos peržiūrėjęs su jais su
sitaręs kitą kartą atvažiuosiu 
So. Bostonan galutinai patik
rinti ir sutvarkyti.

Daugiau negu metus laukus 
nieko jie man nepranešė, tik 
vieton sutarto pranešimo, 
gruodžio 3 d. 1935 m. jie ma
ne areštavo kaipo vagį, pa
bėgusį su draugijos pinigais. 
Nors nebuvo sudarytų forma
lumų mane vežt į Bostoną, bet 
nesijausdamas nieko blogo da
ręs, be tų formalumų, prieš 
savo advokato p. Vokietaičio 
pareiškimą, važiavau.

Bostone prieš teismą teko 
girdėti kai kurių tos draugijos 
narių pranešimus, kad tūli 

pasinaudo
dami proga, suradę poros na
rių knygeles, į kurias aš esu 
pasirašęs, o į knygą neįrašęs 
ir poros narių mokesčius buvo 
priėmus mano žmona, kuriuos 
klaidingai įrašė ne į vadinamą 
“Journal”, bet į “Ledger”, kas 
teismo akyse atrodo tiksli va
gystė. Gi po tais sudaryta 
visa eilė skaitlinių iki $220.00. 
Teismo dienoje pasitariau su 
savo advokatu ir su District 
Attorney, kuriedu man paste
bėjo,’ kad tų kelių narių duok
les, kurias paėmiau ar per 
klaidą, ar kaip draugijos val
dybos nariai sako su tikslu

J vogti, pasilaikiau, užginčyti

retonaus su jg fa 
Laukėme iki Mtl 
nesulaukėme.

į sekretoriaus 
užrakintus ir

P. O. Box 352, Hartford, Conn.

ŠIANDIEN ATĖJO

I

Kiekvieną vakarą bus vis 
skirtinga programa. Bus 
klasiškų šokikų, žymių so
listų, muzikalių grupių 
nuo italų, ukrainų, lenkų, 
jugo-slavų ir kitų. Taipgi 
dainuos Daily Workerio 

Choras

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Kreipkitės tuojaus į 

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų, 

apsergate šalčiu.

ŠOKIAI
KIEKVIENĄ VAKARĄ

GRIEŽIANT

F. S. U. BALALAIKŲ 
ORKESTRĄ

RŪMAS ŠOKIAM IR 
GĖRIMAM

Šiokiais vakarais įžanga 25c 
šeštadienį 40c. Perkant bilietus 

visiem vakaram kartu 75c

OOQQOQOQOOOQQOQOO

Ne 
kada jau

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

klases anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legališkas svoris. Prista-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitemyti adresų ir telefonų.

Tclefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisų 
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 Vertė PETRAS

PERŠAUTAS DEKRETAS
* (Tąsa)

(7) Visi fabrikai, bankai, sunkioji ir 
lengvoji industrija, kasyklos, viršžemi- 
niai ir požeminiai turtai pereina į Gali
cijos darbo masių rankas. Visi laukai, 
•miškai, ganyklos, pievos ir vandenys po
nų, ekskaralių, vienuolių ir bažnyčių su 
gyvu ir negyvu, su judinamu ir nejudina

mu turtu pereina į nuosavybę Galicijos 
darbo masių tarpininkaujant revoliuci
niams vietiniams komitetams.

ryšį su armijos štabu. Bet vieton to jiems 
pasisekė sugauti į savo rankas įsakymą 
šeštai lenkų armijai apie galutiną atsi
traukimą nuo Seret upės. Šis įsakymas 
atidengė visus priešo planus apie atsi
traukimą ir apsigynimą. Imdama pama
tau šį įsakymą, divizijos vadovybė išdir
bo planus, kaip galutinai sulaužyti visas 
priešo pastangas ir jų planus.

IV.

KAS KALTAS?
(Bendro Darbininkų Fronto 

Klausimu)
Lietuvos fašistų puolimas 

ant darbo žmonių paskutiniais 
metais vis stiprėja. Todėl visai 
suprantama, kad norėdami 
atsispirti tam fašistų puolimui 
darbininkai vis labiau susirū
pina savo eilių vienybe, vis 
labiau pas įvairių pažiūrų dar
bininkus auga noras veikt ben
drai.

Lietuvos komunistų partija,

PRANEŠIMAI Iš KITUR
ELIZABETH, N. J.

Liet. Darb. Prog. Kliubo ekstra su
sirinkimas Įvyks antradienį, 11 d. 
vasario, 8 vai. vakare, 408 Court St. 
Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
svarbių dalykų apsvarstyti.

Sekr. B. M.

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadienį 12 d. vasario, 
L.D.P. Kliube, 408 Court St., 8 vai. 
vakare. Visi nariai kviečiami daly
vauti, nes turim daug greitų ir svar
biu dalyku apsvarstymui.

V.K.S.
(35-36)

Galicijos Revoliucinio Komiteto 
Pirmininkas—Zatonski.

. “Šį pirmą dekretą aš savomis ranko
mis prikalsiu prie durų kaimo sovieto 
mano gimtinio kaimo”—pareiškė pats 
sau Ostapčuk, atsargiai sulankstė dekre
tą į kelias dalis ir paslėpė savo kariško 

* mundieriaus krūtinės kišeniuje.
Kitus dekretus ir atsišaukimus 

dalino raudonarmiečiams drauge 
viniais.

—Neužmirškit, vaikai, kad šie
* riniai šoviniai taip pat gerai sauja. Šau

tuvų šoviniais gali užmušti vieną—du 
žmones, bet šie popieriniai lapeliai iš
traukia iš priešo eilių ir verbuoja į mūsų

♦ eiles dešimtimis, šimtais naujų ištikimų 
kovotojų.

Raudonarmiečiai žinojo pastarųjų jė
gą. Jie pasiėmė juos drauge su šoviniais 
iį- dingo nakties tamsumoje.

III.

Jie is- 
su šo-

popie-

Ramią rytmečio tylą sudrumstė pir
mieji šūviai. Išilgai visą dešinįjį upės 
Zbruč krantą, tai šen, tai ten blyksėjo 

'šūviai panašūs į kibirkštis, kurios grei
tai dingsta laike lietaus. Orą pripildė 
kulkų zvimbimas. O kada masiniai su
žibėjo kibirkštys taipgi kairiajam Zbruč 
krante, ore subaubė, suūžė audra padū- 
kusios mirties muzikos.

Tratėjo šūviai abiejuose upės krantuo
se. Mūšis prasidėjo. Sutartinai baubė 
kanuolės, žemė drebėjo nuo krintančių 
sviedinių, o po to pasigirdo riksmai, keik
smai ir vaitojimai sužeistųjų, ankstyva 
rytmečio rasa susimaišė su karštu žmo
nių krauju. O kada saulė patekėjo ir ap
švietė savo spinduliais Zbruč upės kran
tus, ten viešpatavo išnaujo nepaprasta 
tyluma. Tik rytmečio miklą, sumaišytą 
tirštai su parako dūmais karts nuo kar
to perskrosdavo bukas žmogiškas vaito
jimas, o kur tai toli vis silpnesni ir silp
nesni garsai besigirdėjo tęsiančiosios ko
vos. Raudonoji armija užėmė Zbruč ir 
išnaujo be poilsio ginė priešą, kuris ban- 
<dė apsiginti ir sutvirtinti liniją prie upės 
Sevet, bet pastangos buvo veltui. Prieš 
tvirtą ataką Raudonosios Armijos prie
šas greitai traukėsi visu frontu.

Raudonosios brigados ir pulkai, be per
trūkio persekiodami priešą, vėl pametė

Šturmingai perjojo Raudonųjų kazokų 
divizija per galicinę Podoliją. Momenta
liai okupavo jie Stripą ir Orą Tiliją, su
ardė gelžkelio liniją Lvov-Peremislani- 
Podhajiči ir Lvov-Chodorov-Halič. Sto
tyse Peremislani, Svirij, Chodoriv ir taip 
pat nekurtuose miesteliuose jie išnaikino 
žandarus ir kariuomenės garnizonus.

19 dieną rugsėjo mėn. divizijos vadas 
davė įsakymą užimti miestą Strij. Šis 
įsakymas davė didelio entuziazmo rau
donarmiečiams. Tą pačią dieną divizija 
buvo arti priešo.

20-tą dieną rugsėjo anksti rytmetyje 
prieš raudonosios kvalerijos diviziją, ku
ri jojo kolonomis prie miesto Strij re
ljefiškai sumėlynavo Karpatų kalnai. 
Pirmiausiai jojo trečia brigada. Šiai bri
gadai pasitaikė tas laimingas įsakymas 
užimti Strij miestą. Du šimtai raitelių 
šešto pulko pradėjo ataką pirmieji.

Užvirė atkakli kova del trijų į miestą 
vedančių tiltų. Priešas pasitiko raudon
armiečius su staigia ir smarkia ugnimi 
iš šautuvu ir kulkasvaidžiu. Tada rau
donoji artilerija pradėjo apšaudyti mies
tą. Smarkiai kovodami, jie užėmė pirmą 
tiltą, bet, sutikę priešo smarkią ugnį, tu
rėjo atsitraukti. Tada raudonarmiečiai 
vėl pradėjo ataką, darydami perbėgimus 
po vieną per tiltą. Taip mūšis tęsėsi iki 
prietamsos. Prieš pat sutemstant bri
gados viršininkai nutarė pasiųsti ant 
kiekvieno tilto po ekadroną, kurie til
tus turės perjoti galopu.

O kaip pradžiugo Ostapčuk, klausyda
mas brigados įsakymo: Eskadronai turi 
pilnu galopu perjoti visus tris tiltus, ne
sustojant iki pačiam miestui, nekreipiant 
domės į užpakalyje likusius priešo pėsti
ninkus.

Sukandęs dantis, taip pat Mitika klau
sėsi įsakymo. Ir pirmą sykį laike savo 
kariškų žygių įvairiuose frontuose Miti
ka be pavelijimo savo viršininko išsisky
rė iš savo eskadrono ir vakaro prietam
soje beveik nepastebėtas įsimaišė į tą di
vizioną, kuris gavo tą laimingą įsakymą.

Žaibo greitumu, be didelių nuostolių 
raudonoji kavalerija perlėkė visus tiltus, 
padarydama priešo užpakalyje didelį su
mišimą ir baisią paniką.

(Daugiau bus)

PATERSON, N. J.
A.L.D.L.D. 84 kp. susirinkimas 

anti- apsibus nedėlioję, 16 d. vasario, 2 
_ c vai. po pietų, po numeriu 62 Lafa- 

noredama yCtte St. Visi dalyvaukite ir atsi- 
darbinin- veskite naujų narių prirašyt prie 

kų vienybės troškimą—nekar- ku°P°s- 
tą kreipėsi į Lietuvos socialde
mokratų partijos Centro Ko
mitetą su siūlymu sudaryt 

( bendrą darbininkų frontą. So-' 
i cialdemokratų CK teigiamo 
i atsakymo iki šiol vis neduo- 
i da, o jų laikraštis 
| suomenė” net patalpino nese- 
' nai straipsnį, nukreiptą prieš 
i bendrą darbininkų frontą, ku- 
■ riame šmeižiami komunistai ir 
SSRS. Tokio dalyko negalima 

! kitaip pavadint, kaip kliudy
mu darbininkų vienybės susi-1 
darymui, iš ko gali džiaugtis subatoj, ir/ d. vasario, Liberty Sve- 
tik darbininkų klasės priešai.itain^je, 1322 Rieedsdale St., 7:30 vai. 

vakare. Įžanga tik 25c. Kviečiam vi- 
TUOS SUS liolll villa ia nniolinl/nc ia 

liau

Pittston, Pa. i nom, ba neparodo, už ką kiek 
moka ar nedamoka. Bosai el- 

! giasi taip, kaip jiem geriau 
patinka. Mačiau .kelis darbi- 

i ninkus nešiojant baltus guzi- 
kus ir mane kalbino, kad pri- 

Scran- sirašyčiau. Aš atsakiau, kad su

Iš Bedarbių Gyvenimo
Gal tiek niekur nėra bedar

bių, kaip šioj apielinkėj—Wil
kes-Barre, Pittston ir 1-------

t ton. šiuom laiku gal du treč
daliu ar daugiau suėmė (su- kitus viršininkus

• dėjo) ant WPA darbų kelius Dabar bedarbių lygos viršinin- į 
platint abiejose pusėse po 3' 
pėdų pločio, 8 colių gylio. Aš 
pradėjau dirbt 16 dieną gruo
džio. žemė 
lūs. 2 vyrai, 
tas lopeta, 
pėdų ilgio.

* (laužėm akmenis ir
# bes pripildėm. Vėl 

davo imti pikius, 
įšalus, pikiai atsimuša. Pirmą 
manęs italas kirto su pikiu ir 
praeinančiam vyresniam bo
sui sako: “žiūrėk, pikis kaip 
buliaus šnipas.” Bosas atsakė:

> “Take your time.. . ”
Ant rytojaus jau eina mie- 

e ruodami, kas kiek įkirto— 
daugiausia 6 pėdas. Kiti tik 
2 pėdas. Mes sakėme, kad ir 
tai perdaug, žemė įšalus, pi
kiai atsimuša. čia vasaros 
darbas, ne žiemos.

Gaunam mokėt. Vieniem
t trūksta dienos uždarbio, ki-.ną algą. Visokių kabučių ran- 

tiem 2 dienų. Tikrenybėj neži-;da—tai sergi, tai nedirbi arba

tinginčiai dirbi.
Iš Veikimo

Mažai kas veikiama. Kai 
kada kokią vakarienę paren
gia, tai ir' viskas. Pirmoj vie
toj turėtų stovėt komunistai. 
Metai atgal buvo 10 narių.

nebuvo 
vienas 
įkirtom 
Paskui

taip įša- 
pikiu, ki- 
apie 40 

2 dienas 
tas gra
li žkoman-

žemė jau

suprasdama bendro veikimo 
svarbumą Lietuvos darbininkų 
klasės kovai ir bendrai i___
fašistinei kovai ir 
įvykdyt gyvenime

S. Vilkas.
(35-36)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD Ž kp. rengia didelį veika- 
, “Tamyla”, 28 d. kovo, 7:30 vai. 

vakaro, Lietuvių Svetainėje, kampas 
E ir Silver Sts. šį gražų veikalą 

Darbo Vi- perstatys Montello artistai. Prašome 
Montello’s ir apielinkių organizacijų 
kitų parengimų tą dieną nerengti.

Kviečia Rengėjai.
(35-37)

Kad palaikius gyvumą, 
palaikykite savo šarmo atsargas

PIENU
VEIKIA TIKRAI

SAKMIŠKAI
Retai kada matote, kad žmogus, kuris geria pieną, 
kentėtų nuo trūkumo šarmiškų atsargų, taigi ir nuo 
viso to sunkaus jausmo, atbukimo ir ūpo nupuolimo, 
kaipo pasėkų.

Nes pienas veikia šarmiškai. Gerti šviežią, šaltą 
pieną tai yra naturalis būdas šarmintis. Tai puikus 
dalykas. Juk niekas taip negaivina ir neramina, kaip 
pienas.

Reikalaukite Dovanai Knygutės—“Milk_
UuMa *he Alkalizer.”
ĮTOHEfįP Atsiųskite savo vaidų ir adresų j: Bureau of Milk 

Publicity, Albany.

THE STATE OF NEW YORK

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgho ir apielinkčs Lietuvių 

D-gijų Sąryšis rengia linksmą balių

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Kartu, iš kitos pusės, 
žinome, kad dauguma social
demokratų partijos narių pasi
sako už bendrą frontą su ko
munistais, kad bendro 

i fronto šalininkų yra vadovau- 
| jaučiame s. d. partijos sąsta
te. Tad kuo išaiškinti, kad 
esant tokiai padėčiai vis tik 
bendro fronto priešininkai 
praveda savo nusistatymą ir 
bendras frontas kiek plačiau 
nesudaromas, o kai kuriose 
vietose, kur jau buvo padaryti 
pirmi žingsniai (X organizaci
ja ir kai kurios Kauno įmo
nės), jis vėl pradedamas ar
dyti. Kas čia kaltas? Pir
mučiausiai čia kalti vyraujan
tieji s. d. vadovybėj bendro 
fronto priešininkai, kurie, ne
siskaitydami su savo partijos 
narių nusistatymu, kliudo 
dram fronto sudarymui; 
ra, čia iš dalies kalti ir 
dro fronto šalininkai s. d.
tijoj ir vadovybėj, kurie ne
sugeba energingai paspausti į 
bendro fronto priešininkus ir 
priversti juos vykdyt darbi
ninkų klasės ir s. d. partijos 
daugumos pageidavimus. Ne
pakanka būt bendro fronto 
šalininkais žodžiais, o reikia 
ir veikti bendro fronto nau
dai.

ben- 
ant- 
ben- 
par-

lietuvius iš apielinkės ir iš to- 
skaitlingai atsilankyti.

Komitetas.
(34-36)

PITTSBURGH, PA.
Lietuvos neprigulmybės mitingas 

įvyks nedėlioj, 16 d. vasario, 7:30 v. 
vakare, L. M. D. Svetainėje, 142 Orr 
St. Tai bus Lietuvos neprigulmybės 
dienos paminėjimas. Turėsime keletą 
gerų kalbėtojų: P. Pivariūną, J. K. 
Mažiukną, advokatą Shultz ir J. Ga- 
siūną. Taipgi bus graži muzikališka 
programa. Kviečiam visus atsilankyt. |

Komunistų organizacijų ir 
visų bendro fronto šalininkų 
uždavinys nenuleisti rankų su-, 
sidūrus su sunkumais, o veikt 
toliau, kuriant bendrą frontą 
iš apačių, įmonėse, kaimuose, 
aiškinant jo reikalingumą ne
suprantantiems, įtikinant svy
ruojančius, masiniu veikimu

mielu noru priklausyčiau, jei j Priklausė ir svetimtaučių—2 spaudžiant į jo priešininkus 
išrinktumėt. s^ava^ *r italns. Tiem pasi- s> d. vadovybėj. Padėtis yra 

_ ___ ______ traukus, 2 lietuviai pasitrau- tokia, kad delsimas su bendro
•tiek tu bosų, kad i if liko tiktai 5; dabar ir, fronto sudarymu lygus prasi- 

' tie 5 nesueina jau apie porą į žengimui ] ' 
mėnesių, o dabar svarbiausias klasės reikalus, 
laikas, kada eina vienybės 
klausimas. O pittstoniečiai 
miega! Draugai, sukruskim!, s- d.

ALDLD 12 kuopa laiko su
sirinkimus sykį į mėnesį—pir
mo septintadienio vakare, pas 
drg. A. Naukauską, Wyomin- 
ge. Susirinkimai 1 
ir nariai vieni ant kitų užsi- 
puldinėja, kad susirinkimų ne
lanko. Gerai tiem lankyt, kat
rie turi karus. Taigi ar nebūtų 
geriau, kad susirinkimai būtų 

\Jaikyti Pittstone. Čia 
šimts narių. Iš Duryea 
būt parankiau ir gal 
n iečiai naujų narių 
Šiuom laiku į apskričio 
renciją delegatų nėra, 
vienas pas kitą, bet nė 
nenori važiuot nerinktas. Tai 
apsileidimas susinėsimų rasti- remt. Parengimuose merginos 
ninko.

Kaip girdėt, Wyomingo ok-

kai bosai, ir 
kas 10 darbininkų, 
sai.

tai 3 bo-

darba at-Veža 40 mylių į 
daruosc trekuose. 2 jau sušalo. 
J trokus sukemša kaip silkes 
bačkoj—nei pasijudint. O kam 
pasiskųsi? Viršininkai lygos 
bosai. Čia yra ir tarybų, bet 
prie jų mažai kas priklauso. 
Mat, lygų vadai įkalba bedar
biam gązdindami, kad komu
nistai bus vejami lauk iš dar
bų, ba jie Pvoosevelto valdžią 
nori nuverst; o komunistai esą 
taryboj.

29 dieną gavo mokėt, tai 
maniau, kad visas Hughstow- 
nas sukils ir lygos vadus iš
blaškys, bet laikui bėgant nie
ko negirdėjau. Dirbam 4 die
nas į savaitę po 8 valandas į 
dieną. Išdirbam 130 valandų į 
mėnesį, bet nevisi gauna pil-

neskaitlingi. ).

yra de- 
draugui 
pittsto- 
gautų. 
konfe-

Bėga 
vienas

prieš darbininkų

Pastaruoju laiku kai kurie 
iš principo pasisakyda

mi už bendrą frontą, pasisa
ko prieš jo sudarymą Lietu
voj, iškeldami eilę argumentų 
(greičiausiai, bendro fronto 
priešininkų sąmoningai pakiš- 

Mes del tų argumentų 
pasisakysim kitą kartą.

“Tiesa”.

Washington, vasario 8.— 
Nuo širdies sustojimo staiga 
mirė buvęs Hooverio vice
prezidentas Charles Curtis, 
76 metų amžiaus.

tetas rengia skanią vakarienę 
pas M. Kalauską, Hughstow- 
ne, 23 d. vasario. Reiktų ją

vis padainuoja“.
Senas Mainierys.

Komisija.
(34-36)

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

M. ZUKAITIS
SPENCERPORT, N. Y.

o

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

-— Iš senų padarau
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau sv 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT J-ine. 

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

512

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.

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

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 TURKIŠKOS
PIRTIS

VISADA ATDARA 
DIENĄ IR NAKTJ

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

mankštymai, restauracija, barbernė 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 50c. dieną ir naktį, bile laiku.
SPECIALĖS KAINOS PER 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 ant Montrose Ave. stoties. Rile karu ant 

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

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.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS

25c
15c

Prielankus Patarnavimas
1OO Union Ave., Brooklyn 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalžamuoja 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

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

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

Čiepų įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.



1936 *

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Lietuvis, Karo Auka, 
Nužudė Žmoną ir Save

Iš Dr. Žukausko Ir Dr 
Petrikos Prelekcijy

p pažiūrų, nieko neturinti ben-’ 
! dro su religija, čionai priklau
so visokių pažiūrų žmonių. į 

Laisviečiai vėlina organiza
cijai gyvuoti ir kitą metinį pa
rengimą turėti dar pasekmin- 
gesnį už pastarąjį.

E. Bensonas.

IŠVALYK SAVO VIDURIUS 
• Vidurių užkietėjimas yra motina visokių liffrj. Kad 

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

pasakoja, kad, girdi, jeigu pa
naikintum pelno troškimą bei 
pasinaudojimo motyvą, tai 
“užmuštum” ir visą žmonių 
iniciatyvą ką nors didelio nu
veikti, pasižymėti bei “pakil
ti.”

Reikia, tačiaus, pridurti, jog madienį suėjo 41 metai amž. 
kapitalistinė tvarka dargi de
moralizuoja mokslo žmones: 
milžiniškai jų daugumai nesu
teikia aprūpinimo, o verčia 
tuos proto darbininkus dažnai 
kovoti už paprastą būvio iš
laikymą ir už šiokį tokį senat
vės apsirūpinimą.

Rodyta Paveikslas
Po Dr. Petrikos paskaitai 

buvo rodoma padidinti bei ju
damieji paveikslai, vaizduo-

Sveikina Vadą Kalėjime
/ j uruuiurt ntunuvju nuc., uiua o v***—'• ,

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

Namų Antrašas
1375 East 18th Street

Brooklyn, N. Y.
JOHN W. THOMSON 

P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.Kovingam darbininkų va-, 
dui, buvusiam Komunistų Par
tijos N. Y. distrikto organiza-

I toriui Charles Krumbein pir-

Pereitą penktadienį didokas 
būrys Brooklyno lietuvių gavo 

, naudingų bei įdomių žinių 
I praktiškais sveikatos klausi
mais ir apie pačius medicinos 
ir dentisterijos profesionalus, 
laike daktarų Žukausko ir 
Petrikos prelekcijų Lietuvių 

i Amerikos Piliečių Kliube.
Prelekcijas surengė pats 

kliubas ir į jas prisirinko api- 
i pilnė svetainė publikos.

Dr. Žukausko Prelekciją
Daktaras Žukauskas" dau

giausia aiškino, kaip suteikti 
pirmą, greitąją pagelbą to
kiuose atsitikimuose, kur žmo
gus susižeidžia, įsikerta, pa
vojingai įsipjauna; nusilaužia 

j ranką ar koją, žibinamomis 
1 dujomis aptrokšta arba skęsta 
ir būna išgriebtas, ir tt. Dak
taras Žukauskas dėstė, kas 
reikia tokiuose atvejuose da
ryti, ir jis ant didelės spalvuo
tos anatomiškos kortos nuro
dė įvairius kūno organus, kaip 
jie veikia, kaip tokiose nelai
mėse yra jie paliečiami ir ko- 

I kią veikmę daro šiokie bei to- 
| kie gelbėjimo būdai.

Po daktaro Žukausko pre
lekcijos buvo iš publikos pa
statyta eilė klausimų, kuriuos 
jis atsakinėjo, nors jam lie
tuviškai ir nelengva kalbėti, 
kaip Amerikoj gimusiam ir 
augusiam. Bet jis sakė, jog 
mokinasi lietuvių kalbos, kad 
galėtų ateityj geriau patar
nauti lietuviškai publikai.

Dr. Petrikos Prelekciją
Daktaras Petriką davė pre

lekciją daugiausiai apie gy
dytojų pasižymėjimus medici
nos ir mokslo išradimuose, 
muzikoj ir literatūroj. Suminė
jo ilgą eilę daktarų su jų di
deliais nuveikimais bei pasi
šventimais įvairiose mokslo, | likos. Dalyvavo gana didelis 
meno bei visuomeniško veiki- i skaičius iš “Laisvės” štabo, 
mo srityje. Tarp jų buvo ne- apart kitų buvo redaktorius R. 
mažai ir mokslo kankinių, ku- Mizara ir administratorius P. 
rių pasiaukojimas mokslui pri
vedė juos net prie mirties, 
pradedant nuo ispano Adeo 
Vesaliaus (1514-1564 m.) ir 
baigiant japonu Hideyo No
guchi, mirusiu 1928 metais 
Afrikoj. Jis ten nuvažiavo 
tyrinėti būdus, kaip išnaikinti 

■ baisią geltonojo drugio ligą;
mirė 

perų.
rodomas Sovietų I Bet tai tik pora iš desėtkų žy- 
gamintas ,

(Trys M o- gyvybę,

rėmėją poną G inkų ir buvusį 
administratorių Joną Valaitį. ,

Iš programoje dalyvavusių? 
publikai daugiau patiko Broo- 
klyno Dainos Ansamblis ir iš 
Philadelphijos vienas barito- 

| nas, kuris dainavo solo vieną 
i dainelę pakartojant. j

Po to nuobodaus programo 
tęsėsi šokiai prie Jezavito or-( 
k ėst ros.

Veismūniškis.

Bedarbiai Veikia už Pašalpą 
ir Gelbsti Streikui

Vasario 5 d. buvo Williams- 
burgo bedarbių susirinkimas. | 
Nuodugniai apkalbėjus savo 
bėgančius reikalus, plačiai dis- 
k usuota prisirengimas prie 
ateinančios 15 vasario demon-

kvietė pono K1 ingos, kuris ne
toliese sėdėdamas, trijų colių 
storio cigarą rūkė ir nervavo- 
si, kad jis liko kartu nepa
kviestas; taipgi nieko neprisi-

Juozos Stankevičius, apie 40 minė apie stambų “Vienybės” 
metų, gyvenęs 431 Rodney St., 
Brooklyne, šeštadienį durtuvu 
suraižė žmoną Marę, apie 35 
metų, ir pats nusižudė.

Tragedijai priežastis prasi
dėjo senai. Stankevičius buvo) 
pasauliniam kare ir buvo ap
nuodytas gasais. Karas už 
Morgano milionus atsiliepė 
ant jo viso gyvenimo. Pas jį 
užsiliko noras turėti visokius 
ginklus ir jais švaistytis, kada 
užeidavo prastas ūpas. O 
prasto ūpo pas vargdienius 
nestoka. Kaipo pasaulinio ka
ro ligonį blogas ūpas privesda
vo prie netekimo lygsvaros.

Stankevičius buvo nesenai 
paliuosuotas iš Welfare Is
land, kur jis buvo nuteistas už 
paskolinimą šautuvo draugui, 
kuris tuo šautuvu nudėjo mer
giną. Sugrįžęs iš kalėjimo ji
sai smarkiai užsipuolė žmoną,
kad ji išeikvojusi visus tau p- stracijos, kuri įvyks prie cen- 
menis laike jo nebuvimo. Apie tralinės šalpos biuro raštinės, 
tuos taupmenis eina visokių 902 Broadway, New Yorke, 9 
gandų, bet vienas aišku, kad 
pas Stankevičius buvo skurdas 
ir už tai ėjo šeimynoje nesuti
kimas. Stankevičius buvo be
darbis.

Šeštadienį Stankevičių 12 
metų dukrelė Ida tapo išbu-l 
dint a iš pogulio nepaprastu 
motinos spiegimu. Atbėgus 
kambarin, ji rado motiną tėvo 
raižomą durtuvu. Ji šoko mo
tiną gelbėti, bet tėvas mergai
tę nustūmė ir žmoną suraižė. 
Kada ji jau parvirto negyva, | 
tada jis perrėžė sau gerklę, 
paskiau įsmeigė durtuvą sau 
j vidurius. Mergaitė rado du
ris užrakintas, tad tik iš mirš
tančio tėvo kišeniaus ištraukus 
raktą galėjo pasiekti susiedus.

Taip pasibaigė viena iš Mor
ganui milionus sudėjusių au
kų. žuvo jo žmona. Likosi 

Bertha,

vai. ryto.
Demonstracijos tikslas yra 

išreikalauti 25% daugiau pa
šalpos ir šiltų žieminių drabu
žių suaugusiom ir vaikučiam, 
kad jie galėtų lankyti mokyk
lą. Tuo tikslu taip pat nutar
ta laikyti masinį susirinkimą 
pirmadienio vakarą, 10 vasa
rio, Brooklyn© Labor Lyceum 
svetainėje, 949 Willoughby

Jisai randasi kalėjime, kur jis 
nuteistas 18-kai mėnesių vž 
technišką peržengimą J. V. 
pasporto taisyklių. Komunistų 
Partijos kuopos ir kitos darbi
ninkų organizacijos siunčia 
sveikinimo telegramas su pa
žadais sustiprinti revoliucinį 
darbą.

Tikri revoliucionieriai nesi
bijo masių telegramų ir rezo
liucijų už jų paliuosavimą ne
gi parodyti kontaktą su masė- 

jantieji dantų subudavojimą,1 mįs Tii< jankauskinis komite- 
jų gedimą ir tuos neprietelius 
—žalingas bakterijas, kurios 
susisukdamos sau lizdą gen- 
dančiame dantyje paskui savo 
perais nuodija visą žmogaus 
kraują ir išvysto įvairias ligas, 
šiuos paveikslus rodė Dr. Žu
kauskas, o Dr. Petriką aiški
no. čia taipgi buvo duota 
įvairių klausimų, kuriuos Dr. 
Petriką visiems aiškiai atsakė.

Mano supratimu, Brooklyno, prašomi paaukauti tam baza- 
1 rui, taipgi rengtis dalyvauti. 
Pelnas eis klasių kovos kali
nių gynimui.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

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

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

tas vaitoja ir slepiasi nuo kon
takto su masėmis ir bijo ma
sių balso.

Šį Vakarą Prasideda Tarpt 
Darb. Apsigynimo Bazaras

Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo bazaras įvyks 11, 
12, 13, 14, 15 ir 16 šio mėne
sio. Darbininkai ir biznieriai

dvi našlaitės, Ida ir 
kuri vos 6 metų.

Stankevičių laidos 
nai, o Stankevičienės
vėmis rūpinsis graborius Garš
va. Laidos šiandien.

Rep.

vetera- 
laidotu-

Avė.
Į susirinkimą atsilankė Bro

oklyn Coke Co. streikierių 
delegatas, jaunas kovotojas. 
Kalbėjo sugabiai, išdėstė strei
ko stovį, kad 200 darbininkų 
išėjo į streiką, o apie 50 pasi
likę dirbti. Kompanija gabe
na skobus į streikierių vietas 
ir jais mano operuoti dirbtu
vę. Pikietas eina dieną ir 
naktį, nes ten dirba du šiftus. 
Delegatas bedarbiuose sukėlė 
didelį entuziazmą, jie pasiža
dėjo eiti padėti pikietuoti ir 
laimėti streiką. Bedarbiai ant 
vietos suaukavo $1.65 streiko 
vedimui.

Apie “Vienybės” Jubiliejų

į pirmesnius 
mizernus pa
veikia vadint

Streiko vieta: Maspeth 
Varick Avės., Brooklyne.

ir

lietuviai gali džiaugtis, kad į 
gauna šitaip dovanai pasimo
kinti iš tokių prelegentų, kaip 
Dr. Petriką, Dr. Žukauskas, 
Dr. Kaškiaučius bei Drė Aldo
na šliupaitė.

Ten Buvusi.

Dr. Martino Lutherio
Balius Pavyko Puikiai

Dvi Salės Buvo Kupinos 
Žmonių

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

A.P.L.A. 22 kp. rengia puikų va
karėlį, subatoj, 29 d. vasario, “Lais
vės” svetainėje, 419 Lorimer St. Bus 
puiki koncertinė programa ir šokiai 
prie geros orkestros. 
draugi) dalyvauti, ir 
organizacijų ant tos 
nerengti.

Prašome visų 
prašome kitų 
dienos nieko

Komisija.
(35-36)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN (EAST), N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks
Viršutinė ir apati-, ketvirtadienį, 13 d. vasario, 8 vai.

Vasario 8 d. Piliečių Kliubo 
salėje įvyko Dr. Martino Lu
therio Draugijos 30-tas meti
nis balius.
nė svetainės buvo kimšte pri- 

j sikimšę visokių, pakraipų pub-
vakare, Kiburio svetainėje, 950 
Jamaica Ave. Visi nariai dalyvauki
te nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstymui. Atsiveskite ir naujų 
narių prirašyt prie kuopos.

Valdyba.
MASPETH? N. Y.

L.D.S. 14 ir L.D.L.D. 138 
kuopų mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, 12 d. vasario 
(Febr.), 1936, pas draugus

Pradeda Rodyt Sovietų Judį
1 ---------- | betyrinėdamas ir pats

šį vakarą pirmu kartu Ame-1 nuo geltonojo drugio 
rikoje bus i 
Sąjungoje gamintas judis mių medikų, padėjusių savo 
“Three Women” (Trys Mo- gyvybę, bebandant surasti, 
terys). Judis paaukautas pa- kaip gelbėti kitų žmonių gy- 
sauliniai garsiam Francijos, vybę bei sveikatą, 
rašytojui Romain Roland pa-i Medicinos ir dentisterijos 
gerbti. Jame visas roles vai- daktarai, kaipo išradėjai, taip- 
dina pirmaeiliai Sovietų artis-

• tai, didžiuma jų už savo atsi-
' žymėjimus pavadinti Liaudies vaisto atradimą, iš kurio ga-'nario moteriai, draugija išmo- 
arba Garbės Artistais, vaidinę

gi yra žinomi savo nesaumyliš- 
kumu. Padaro, pav., kokio

Buknys. šokiams grajino Re- 
tikevičiaus orkestrą.

Apatinėj salėje draugija da
vė svečiams įvairių užkandžių, 
kas patenkino susirinkusius.; Laukaičius, 64-45 Perry Ave.
Baliaus komitetas susidėjo iš 'Maspethe, 8 vai. vakare, 
sekamų: Julius Apsau, pir-j Visi nariai dalyvaukite lai- 
mininkas; Andy Unguraitis, i ku, nes turime keletą svarbių 
sekretorius, Frank Krunglis,! dalykų aptarimui, 
kasierius. Iš asmeniško pasi
kalbėjimo su kasierium, jis 
yra patenkintas dienraščiu 
“Laisve”, nes, girdi, puikiai 
garsino mūsų 30 metinį balių.

Dr. Martino Lutherio Drau
gija turi apie 200 narių. Pa
šalpos sergantiems nariams 
moka po $7 į savaitę. Mirus 
nariui, jo paveldėjams išmo
kama 200 dolerių. Gi mirus mirškite

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

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

Šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite
Ne Būtleginta ar Truckers Anglis

PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI

Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnas patikrintas
•svoris, 2000 svarų į toną.

ŠAUKITE . Egg $|/A.5O
STERLING 3-4700 ”

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

WILL1AMSBURGHE,
252 Berry St., ’ Brooklyn, N. Y.

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto Į

NOTARY PUBLIC

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Pereitą sekmadienį Arcadia 
Hall, Brooklyne, įvyko “Vie
nybės” 50-ties metų gyvavimo 
sukaktuvių iškilmės, arba, 
kaip dabartiniai “vienybie- 
čiai” vadina, “auksinis jubilie
jus” ir koncertas. (Negalima 
suprast, kadangi tik kiek lai
ko atgal tie ponai buvo pa
siskelbę, kad jų ta senoji 
“Vienybės” likviduota, ir da
bartinė “Vienybė” yra naujas 
padaras ?—V.).

Atsižvelgiant 
“Vienybės” taip 
rengimus, tai šis
pasisekusiu, žmonių buvo apy
pilnė svetainė. Buvo daug ir 
“Laisvės’’ skaitytojų.

Publika buvo įvairi ir didelę 
dalį sudarę importuoti “sve
čiai”. šio vakaro koncertinė 
programa buvo ilga ir begalo 
nuobodi. Faktinai programą 
išpildė ponas redaktorius Juo
zas Tysliava. Nors tai buvo 
perstatoma vaidinimas, “Kaip 

c paukščiai lėkė per Atlantiką”, 
■ bet pačius aktorius niekas ne

girdėjo kalbant, tik Tysliava 
buvo girdėt iš po palų kur tai 
suflioruojant per garsiakalbį.

'Buvo karūnavojama 
žuolės, iš kurių buvo
kiutė pripažinta gražuolių 
karalaite. Tai atlikta ne publi
kos sprendimu, bet paties laik
raščio kontestu.

Tysliava sušaukė ant estra
dos visus buvusius ir dabar

1 esamus “Vienybės” redakto
rius, bet kažin kodėl jis nepa-:

LAISNTTOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.(35-36)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1 kuopos susirinkimas 

jvyks ketverge, 13 vasario, 8 vai. 
vakare, “Laisvės” name, 427 Lorimer 
St. Visi nariai būtinai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyti, ir nori- 
pie greitai užbaigt susirinkimą, nes 
D.M. šolomskas duos prelekciją apie 
literatūros svarbą, šios prelekcijos 
bus įdomu visiems išgirsti. Nepa- 

.... s atsivesti savo draugus. 
Taipgi dabar eina naujų narių ‘ga
vimų vajus, tad atsiveskite ir naujų 
narių.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

NAUJOJE VIETOJEka pomirtinės $75.
Piliečių Kliubo manadžeris, 

savo asmeniškai1 S. Masiulis turėjo net ekstra I
i naudai. Vietoj to, jie be jo-' patarnautojų turėti, nes abi i 
kio pasipelnymo padovanoja salės ir taip vadinami priva-l 
savo mokslinio triūso vaisių tiški kambariai buvo pilni sve- 
visuomenei. Tik, žinoma, šio- čių, o kad jiems tinkamai pa- Hudson Ave. 
je tvarkoje paskui iš to sten- tarnauti, reikalinga turėti ga- 
giasi skubiai pasinaudoti įvai- nėtinas skaičius veiterių—pa- 
rūs pelnagrobiai—daktarų iš- tarnautojų, 
rastų vaistų bei mokslinių įtai
sų fabrikantai.

Vienas dentisterijos dakta- 
, rų, kuris atsisakė pinigiškai 
I pasinaudot iš savo išradimo, 

šešiolika šimtų galionų pie- yra Dr. Hartman, New Yorke, 
no išdumpuota East upėn prie Jis šiemet, sausio 21 d., pa- 
16th St., šeštadienio popietį. • skelbė savo išrastą vaistą, ku- 
Pienas buvo atvežtas iš Boi- 

gra-' ling Springs, Pa., ir sulaikytas 
Liut- Linden Farms, Inc., 400 Stan

ley Ave., Brooklyne. Sakoma, 
kad sveikatos departmentas 
pripažinęs tą pieną netinka
mu, kadangi būk rasta, jog ja
me 
12% 
10%

lėtų gauti tūkstančius, gal mi- 
vriausias roles tokiuose veika- lionus dolerių pelno, jeigu už- 
luose, kaip “Chapayev”, ir ki- patentuotų 
tuose.

Veikalas rodomas Cameo 
Teatre, 42nd St. į rytus nuo 
Broadway, New Yorke. Pra
deda vaidint antradienį, vasa
rio 11, 8:30 vakaro. Po to bus 
vaidinamas kas dien nuo 9 :30 
ryto iki vidurnakčio.

Tankas Pieno Išversta Upėn

trūksta 10% riebumų, 
kitų medžiagų ir apie 

dadėta vandenio.

rio pagelba galima sutaisyti 
sugedusius dantis be jokio 
skausmo.

Pelnų Sistema ir Pažanga
Girdint apie tuos gydymo 

profesijos mokslininkų pasiau
kojimo pavyzdžius, be asme
niško pasipelnymo, žmogus 
taip ir jauti, jog čia yra pui
kus atsakymas tiems kapita-

ši draugija gyvuoja jau ke
lias dešimt metų. Jinai buvo 
užvardinta Daktaro Martino 
Lutherio vardu, kurio moks
las, tai yra protestonų tikėji
mas, pradėta skelbti Lietuvoje 
net 1537 metais, tai bus jau 
arti 400 metų tam atgal. Lu
therio mokslas didelių pasek
mių Lietuvoje neturėjo. Jo pa
sekėjų lietuvių protestonų 
randasi daugiaus palei Prūsi
jos rubežių ir apie Klaipėdą. 
Lietuvių protestonų taipgi 
randasi apie 2 parapijos Biržų 
ir Papilio apielinkėje. Tačiaus 
šie save vadinasi evangelikais- 
reformatais .
Lutherio draugija yra laisvų

Kuopos Org.
(35-36)

c. brooklynTn. y.
L.D.S. 46 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks trečiadienį, 12 d. va
sario, 7 vai. vakare, po numeriu 79 

. Visi nariai būkite lai
ku, nes turim svarbių dalykų, kurie 
reikės gerai apsvarstyti. Nepamirš
kite atsivesti naujų narių, ir užsi- 
mokėt visas duokles. I

Komisija.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill. Viskas 

naujai įtaisyta. Parduosiu už labai 
žemą kainą. Greitai atsišaukite se
kamai: Rechner, 3220 Fulton St., 
tarpe Richmond ir Chestnut Sts., 
Broooklyn, N. Y.

(35-40)

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

____________ _

LIWUVSKA
DUONA 

^^mSCHOLES BAKING jZgjggX 
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—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

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




