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Išparceliuos Ethiopiją? 
Talkon Brooklyniečiam! 
Vėl Išsišoko Bucharinas. 
Tautos įžeidimas.

Rašo S. Laisvietis.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

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

Anglijos ir Francijos valdo
vai vėl svarsto, kaip patenkin
ti Mussolinio grobikiškus užsi- 
geidimus ir tuo būdu “baigt” 
karą Ethiopijoj. Sprendžiant 
sulig Associated Press prane
šimų, jie apdirbinėja naują 
planą Ethiopijai išparceliuoti, 
tarp Italijos, Anglijos ir Fran
cijos.

Kas ypač verčią Anglijos ir 
Francijos politikierius greit 
šitaip “karą likviduoti,” tai 
Aigipto ir Syrijos žmonių su
kilimai prieš anglų ir francū
zų imperialistus.

Mat, iš didvyriškos ethiopų 
kovos del savo nepriklausomy
bės išlaikymo ima pavyzdį gy
ventojai pavergtų Anglijos ir; 
Francijos kolonijų, siekdami 
nutrenkt šalin svetimųjų jun-i 
gą.

Tai viena priežastis, kodėl 
Anglija ir Francija, viešpatau
jančios Tautų Lygoj, išranda 
priekabių priekabes atidėlio
jimui uždraudimo aliejaus, ge
ležies ir kitų karo medžiagų' 
išvežimus fašistams iš Tautu 
Lygos šalių.

Rūpesniu Brooklyno Lietu-' būtent, mažint lauko ūkio ' 
vių Darbininkų Organizacijų, produktų daugį ir taip pa- 
ateinantį sekmadienį bus su
vaidinta darbininkiška opere
tė ‘Inkvizicija,’ Labor 
svetainėje, ją vaidins 
ko Sietyno Choras.

Vietos darbininkai 
draugai rytiečiai,

!? ROOSEVELTO PLANAI! Francijos Žandarai Nužudė 29 Syriečius, ABEJOTINAS KARINIŲ
NAUJIEMS TAKSAMS
WASHINGTON, vas. 10. 

—Roosevelto valdžios speci
alistai apdirbinėja planus, 
pagal kuliuos galima būtų 
apdėti mokesčiais pramones, 
skerdžiančias gyvulius, ap- 
dirbinėjaučias kviečius, ru
gius, bovelną, tabaką, ryžius 
ir kitus žemės ūkio produk
tus. Tie mokesčiai yra tai
komi primokėjimui žemės 
savininkams, kurie paliks1 
neužsėtus laukų plotus, ne
va žemės derlingumo gerini
mui.

šio Roosevelto sumanymo 
tikslas yra tas pat, kaip ir

Kovotojus už Savo Krašto Išlaisvinimą
KETVIRTĄ SAVAITĘ EINA SYRIJOS DARBININKŲ, 
VALSTIEČIŲ IR BIZNIERIŲ GENERALIS STREI

KAS FRIEš PRANCŪZUS PAVERGĖJUS

DAMASCUS, Syria, vasa
rio 10.—Per 23 dienas vi
suotino streiko ir demonst
racijų Syrijoj, Francijos 
žandarai ir kariuomene nu
žudė 29 Syrijos tautininkus, 
kovojusius už savo krašto 
paliuosavimą nuo Francijos. 
Vien pereitą pirmadienį 
francūzai nušovė 5 syrie
čius demonstrantus.

___  %7__. __  i.„_, __ __ Besigindami žmonės ak- 
•l velionio AAA (Žemdirbys- menimis ir plytomis sužeidė 

tės Tvarkymo Įstatymo),— daugelį žandarų.
Nuo šiandien francūzų 

vyriausybė ketina įvesti ka-

Lyceum 
Nevvar-

laikyt augštesnes kainas 
įvairiems farmų produk
tams.

Tuom, kaip žinoma, dau
giausia pasinaudoja speku
liantai ir stambieji žemės 

Taksus gi, ku-

ro stovį visoj Syrijoj.
Prieš Frakcijos imperia

listus streikuoja ne tik dar
bininkai ir valstiečiai, bet ir 
Syrijos bizmėriai. Prancū
zai stengiasi juos prievarta 
priverst laikyt atdaras 
krautuves ir baudžia po ke
lis desėtkus dolerių už biz
nių neatidarymą.

Didžiausių s u s i k i rtimų 
tarp syriečių ir Francijos 
policijos įvyko Damaske ir 
Diebezore. Francūzų žanda
rai daro nuolatines kratas 
pas syriečius ir šimtais are
štuoja jų kovotojus.

LAIVYNU RIBOJIMAS
LONDON, vas. 10.—Ame

rikos, Anglijos, Francijos ir 
Italijos karo laivynų atsto
vai savo konferencijoj nuta
rė, kad per penkerius metus 
tos šalys nestatytų naujų 
didesnių šarvuotlaivių kai
po po 8,000 tonų įtalpos. Ta-

Didžiausia Amerikos 
Armijai Pinigų Suma 
Ramiais Laikais

MECHANIZUOS ARMIJĄ, DIDINS MILICIJĄ

WASHINGTON, vas. 10. 
— Prezidento Roosevelto

ir šiaip 
kreipkime

dėmesį į šį parengimą. Savo' savininkai.
skaitlingu atsilankymu duoki- riuos valdžiai sumoka tokių 

produktų apdirbinėtojai, jie 
atsiima iš vartotojų, pakel
dami reikmenų kainas. Tais 
taksais Rooseveltas tikisi 
per metus surinkti kokius 
$500,000,000.
Visa tai yra planuojama su 

idant Augščiau- 
sias Teismas negalėtų prie 
naujo įstatymo prikibti ir 

i paskelbti ij priešingu šalies 
konstitucijai.

Fašistai Giriasi Savo Fašistą Kapitonai Kaip 
“Kilpa” prieš Ethiopus Pinigą Šmugelninkai

me medžiaginio ir dvasinio 
“kuro” veiklai mūsų darbinin
kiškų organizacijų šioje vieno
je iš svarbiausių lietuvių ko
lonijų Amerikoj. Sykiu susi
pažinsime su įdomiu proletari
nio meno kūriniu.

Toks išgarsėjęs, senas sovie- atodaira, 
tinis laikraštininkas 
Bucharin, o parodė 
“supratimą” tautiniu 
mu.

Sovietų Sąjungos Komunis-- 
tų Partijos centro organas | 
“Pravda” pataria tuo atžvil
giu jam pasitaisyti, ir gana 
greitai.

Savo straipsnyje “] 
se,” Sovietų vyriausybės orga
ne, Bucharinas sausio 21 d. 
labai nelemtai atsiliepė apie 
rusų tautą pirm-revoliuciniais 
laikais. L 
apskritai perstatė 
vais,” amžinais susnūdėliais,1 
apsileidėliais ir, tuščiais svajo
tojais. O kitame straipsnyje 
vasario 2 d. jis taip nurašė, 
kad, girdi, tautinėms Rusijos 
imperijos mažumoms visi ru
sai atrodę tokiais kaip “žan
darai ir popai—mirties, ligų, 
bado ir tautinės priespaudos 
perėtojai.”

Ir sugalvok tu man tokius 
niekinimus ir įžeidimus, taiko
mus visai rusų tautai su jo
sios didvyriška liaudžia, kuri 
atvejų atvejais parodė nepa
lyginamos narsos pavyzdžius' 
kovose ir pergalėj prieš pri
spaudėjus ir išnaudotojus!

“Pravda” nurodo, kad Bu
charinas, nors ir pirmininkau
jąs “Izvestijų” redakcinės ko
legijos narys, iki šiol dar ne
suprato leninizmo, kas liečia 
tautinį klausimą. Jam prime
na Leniną, kuris ne kartą iš
reiškė didžiausią pagarbą ru
sų tautos žmonių talentingu
mui ir tvirtybei.

O ir Leninas pašiepdavo 
Bucharino palinkimą “žaisti 
žodžiais” ir sakydavo, kad t 
Bucharinas vis nepajėgia tin
kamai suprasti marksistinio 
protavimo dialektikos.

“Pravda” pasmerkia Bucha-j 
rino išsišokimus prieš rusų Sovietų Komunistų Partijos, 
tautą, kaip “supuvusią, šmeiž- Paskui jis atšaukė savo klai- 
tingą, reakcinę šneką.

Mes galėtume panašiai at- ir dabar pas jį yra taisytinų 
siliepti į nedakeptų žmonių dalykų.

Nikolai 
netikusį 

klausi-

. Fašistai Mažina Savo 
Izvestijo-| Nuostolius Ethiopiioj nrtrn. 1

ROMA, vas. 10.—Italų 
maršalas Badoglio praneša, 

Jis tuometinius rusus i būk per visą sausio mėnesį 
oblomo-jtik 427 fašistų kareiviai bu

vę nukauti Ethiopijoj; dar 
396 mirę nuo nelaimingų at
sitikimų bei ligų; iš sužeis
tųjų mirę tik keturi, o 17 
kareivių nežinia kur dingę.

Bet italų komanda dau
gelį kartų sumažina tikruo
sius savo nuostolius. Juk 
viename tik mūšyje Makale 
srityje ethiopai ištaškė fa
šistų diviziją, nužudydami 
apie 3,000 priešų.

MOGADISCIO, “Itališka” 
Somalija, vas. 10.—Italų ka
ro komanda skelbiasi, kad 
“užveršią kilpą” ethiopams 
pietuose tarp Dawa Parma, 
Ganale Dorya ir Webbe Ge- 
stro upių. Jie taipgi giria
si, būk ethiopų-boranų gen- 
tė linkstanti stot išvien su 
italais. Toj gentėj esą gabių 
kariautojų, kurie naudoją 
užnuodytas strėlas ir gerai 
iš seidokų pataiką per ko
kias 70 pėdų.

Pora šimtų ethiopų nuo 
kalno ties Malca Guba iš 
kulkasvaidžių apšaudė ita
lus, nukaudami vieną fašis
tų oficierių ir 12 kareivių ir 
daugelį sužeisdami. Bet, 
girdi, italai paskui juos nu
galėję.

Roma.— Areštuota dvy- 
I lika italų pasažyrinių laivų 
kapitonų ir kitų viršininkų 

i už šmugeliškus išvežimus 
Italijos popierinių pinigų li
rų. Jų šmugelis siekęs 6,- 
500,000 lirų.

Italai Taikėsi Užmušt 
Haile Selassie

’eidžia?a _ n | valdžia įteikė reikalavimą 
10,000 tonų šarvuotlaivius' 
vietoj “nusenstančių” tokio I 
pat dydžio dabartinių šar
vuotlaivių, kurie lėšuoja po 
16 iki 17 milionų dolerių 
kiekvienas.

Kai del didžiųjų karo lai
vų, tai susiderėta nestatyt 
didesnių, negu didžiausi da
bar turimi laivai. Prižada
ma, kad tos keturios šalys 
“‘parodys” viena kitai sa
vo planus delei planuojamų 
bet kokių naujų karo lai
vu.

Norima, kad prie tokios 
“apribojimų” pro g r a m o s 
prisidėtų Vokietija ir Japo
nija, bet abejojama, ar jos 
su tuom sutiks.

Jungtinių Valstijų atsto
vai konferencijoj beveik vi
są laiką kovojo už didžiau
sius karo laivus ir šarvuot
laivius. Iš to matyt, kad 
jie mintyj turėjo ne apsigy
nimo, bet užpuolimo karą natorius McNutt nuėmė ka- 
tolimose vietose, nes tam, ro stovį nuo Vigo ir Sulli- 
būtent, ir reikalingi stain- van apskričių, kuris ten per 
biausi kariniai laivai.

kongresui, kad paskirtų 
$543,341,000 išleist armijos 
tikslams per dvyliką mėne
sių. Tai yra $120,444,000 
daugiau, negu pernai buvo 
paskirta tam “reikalui.”

Dabar Roosevelto reika
laujama pinigų suma toli 
viršija bet kurias pirmes-

sija.
Iš tos sumos bus, be kit

ko, didinama nuolatinė ar
mija nuo 140,000 iki 150,000 
kareivių; pastatyta 565 nau
jo viškiausi karo lėktuvai; 
atskirų valstijų milicija pa
didinta iki 200,000 ir paim
ta 5,000 naujų milicijos ofi
cierių.

$8,500,000 skiriama tvir
tovėms vakariniame šalies 

, Hawaii salose 
laikais..ir Panamoj; armijai mecha- 

nizuot teikiama $7,500,000; 
gerinimui prieplaukų ir 
upių kariškiems tikslams 
numatoma išleist $129,000,- 
000.

Taip Rooseveltas prakti
koj išreiškia savo “taikias 
intenciias” — smarkiausiu 
ginklavimusi karui.

viršija oer Kurias pirmes- j tovems vai 
nes armijos lėšas Amerikos pakraštyje, 
istorijoj ramiais 1 
Bet šie virš pusė biliono do
lerių dar nepadengia nei 
mažiausios dalies karo lai
vyno lėšų. Tam bus atski
rai reikalaujama vėl milži
niškos sumos pinie-ų.

Minimą Roosevelto reika
lavimą jau užgyrė kongre
so atstovų rūmo lėšų komi-

Privertė Panaikinti Karo
Stovį Indianos Valstijoj

INDIANAPOLIS, Ind., 
vas. 10.—Šiandien guber-

♦

Italai 100 Sykių Didina 
Savo Bombų “Sėkmingumų”

Augščiausias Teismas 
Užtaria Didlapius

WASHINGTON. — Jung- 
tinių Valstijų Augščiausias 
Teismas vas. 10 panaikino 
Louisianos valstijos įstaty
mą, kuriuo buvo aptaksuota 
3 nuošimčiais didesnių lai
kraščių įplaukos iš skelbi
mų. Tą įstatymą pravarė 
velionis Louisianos diktato
rius Huey Long, taip baus
damas jam priešingus laik
raščius, turinčius 20,000 bei 
daugiau skaitytojų. Savo 
sprendimą A u g š č i a usias 
Teismas parėmė tuom, kad 
minimas įstatymas “varžė 
spaudos laisvė.”

Augčiausias Teismas ži
no, jog tūlose valstijose yra 
išleista įstatymai prieš ko-’neco—Pogalskio. Jis prašo

. Bet leisti jam vadintis Kame-

ADDIS ABABA, Vas. 10. 
—Po daugelio savaičių, pra
leistų Dessye, šiaurinėje 
ethiopų karo štabo stovyk
loje, imperatorius Haile Se
lassie parskrido į sostinę 
Addis Ababą.

Dessye būdamas, jis pats 
šaudė iš prieš-orlaivinės ka- 
nuolės į italų lėktuvus, ku
rie pereitą sekmadienį vėl 
bombardavo Dessye, ypač 
taikydamiesi užmušt Haile nįnkus Laivukui kelią nu- 
Selassie. Šiuo atveju jie nu- karinis lėktuvas.

dvejus metus buvo laiko
mas po 1933 m. spalio mė
nesio mainierių streiko. Ne- 

Ičffdhoti Vici 7 fff , atlaidūs ir vis didėjanti
ISgClDcll TĮSI I tvv j darbininkų ir pažangių in-

Jaunuoliai nuo Ledo. vimai privertė gubernato- 
nTWWCvm?D m I panaikint ten karo sto-
BREWSTER, Mass, vas. vį SUgr^int žmonėms pi- 

1°. -- Pakraščio sargybos Hįtišk J 
laivukas Harriet Lane is-1 
gelbėjo nuo plaukiančios į 
vandenyną ledo lyties visus 
septynis CCC stovyklos jau
nuolius, pašalpinius' darbi-

7 Aukščiausio Teismo Nariu 
-Trusty Advokatai . x

WASHINGTON, Vas. 
10.—Demokratas kongres- 
manas Marion Zioncheck, iŠ 
Washington valstijos, ginče i 
su kitu kongresmanu T. 
Blantonu nurodė, jog Jung
tinių Valstijų Augščiausia- 
me Teisme sėdi septvni 
trustų advokatai - teisėjai. 
Tas teismas viso susidaro iŠ 
devynių teisėjų.

M
Dar 40,000 Narių į 
Francijos Pasienį

metė ant Dessye apie 100 
bombų, bet viso labo tik vie
ną ethiopą užmušė ir tris 
sužeidė. Pirmąsias dvi bom
bas fašistai numetė ant ho- 
landų Raudonojo Kryžiaus, 
punkto, tarnaujančio ethio-! 
pams.

Sovietų Piliečiai Keičia 
Savo Hitleriškus Vardus

ROMA.—Italų komandie- 
rius Badoglio praneša, būk 
jo septynių lėktuvų bombo
mis pereitą sekmadienį bu
vę užmušta Dessye “šimtai 
ethiopų,” bet kaip sako munistų laikraščius. “ _____ v
ethiopai, tai tik vienas as- jįs nieko nesako prieš dar- i neckiu. 
muo žuvo nuo tų bombų iš bininkų spaudos varžymus. I : 
viso. | --------------

MASKVA. — “Izviesti- 
ja” praneša, kad sąrašuose 
asmenų, norinčių pakeisti 
savo pavardes yra tūlas Sa
liamonas Hitleris iš Kame-

Francijos Socialistai Atžymi 
SSRS Taikos Politiką

PARYŽIUS, Vas. 10. — 
Francijos Socialistų Parti
jos organas “Populaire” 
kreipia dėmesį į nuolatinius 
Japonijos - Manchukuo ka- ruožą 40,000 savo taria: 
riuomenės įsiveržimus per 
sieną į Sovietų Sibirą ir į 
Išlaukinės Mongolijos Liau
dies Respubliką. “Populai- 

jog Sovietai

Jie išbuvo užstrigę ant to 
plaukiančio ledo 23 valan
das. Vienas buvo įsmukęs 
vandenin pro skylę lede, bet 
jį ištraukė kitas jaunuolis.

I Iš pasitaikiusių medžio 
gabalų ant ledo, Cape Cod re” nurodo, 
užlajoj, jie buvo susikūrę “daro viską, kas tik galima, 
ugnį. To nežiūrint, labai idant išvengtą karo y Sykiu 
nušalo, ypač rankas ir ko- “Populaire” klausimo pavi
jas. Trys jų, po išgelbėji-į dale išreiškia nuomonę, kad 
mo, tuoj aus tapo nuvežti į ~ ...........
ligoninę.

Didžiulė lytis, visai jiems 
nejučiomis, atskilo nuo le
do, ant kūno tie jaunuoliai 
buvo.

Sovietu Sąjunga turėtų ap
gint Išlaukinę Mongoliją, 
jeigu Japonija pradės karą 
prieš jąją.

PARYŽIUS, vas. 
Francijos generolas 
Niessel, atsargos karininkų 
suvažiavime, aikštėn iškalė, 
jog Hitleris paskutiniais lai
kais atsiuntė į Rheino upes 

y f ,mų
“konsteibelių,” neva kaip 
policijos talkininkų “tvarkai 
palaikyti.” Bet tikrumoj jie 
yra oazių kareiviai, gink
luoti kulkasvaidžiais, šar- ' 
vuotais automobiliais, bom
bomis ir liepsnų šmikštyne- 
mis.

Be to, į Rheino sritį, 
Francijos pasienyj, hitleri
ninkai slapta pervedė dau
gelį divizijų savo armijos. O 
pagal Versalės sutartį buvo 
uždrausta Vokietijai Rhei
no kraštą ginkluoti bei sa
vo armijas jame laikyti.

Francijos vyriausybė ta
riasi su Anglijos valdžia 
apie bendrą veikimą prieš 
Hitlerį, jeigu jis pradėtų ka
rą prieš Franci ją.

9. — 
Andre

Francijos Seimas Už- 
girs Sutartį su Sovietais

-PARYŽIUS, vas. 10. — 
Neabejojama, kad Francijos 
seimas patvirtins tarpsavi- 
nės pagelbos sutartį, kurią 
pernai gegužes 2 d. pasira
šė Sovietų ambasadorius!

Į buvo 7,000 mylių nuskridęs Vladimir Potiomkin su 
j į Meksiką pasimatyt su sa-1 tuometiniu Francijos minis-

SUSITUOKĖ SU MERGI
NA, DEL KURIOS

Pasirodo, kad SSSR pieti-' SKRIDO 7,000 MYLIŲ

tautos,

| į ivitiksmą ĮJčlsiiučiLiy v su aa,- luuuicvauiu ricuivijvd . .1 lOAnn
— Toli vo vaikystės dienų mylėtine teriu pirmininku P. Lava- p ________ *

I ' Anėse srityse gyveną daug 
žydų, kurie turi pavardes:

Valetta, Malta. — Angli
jos karo laivynas daro ma-

Maria Elena Rivero, dabar 
vasario 10 d. susituokė su 
jąja, parvažiavusia į Ispa
niją. Oro kelionėje jis turė
jo kelias lėktuvo nelaimes.

Bucharinas savu laiku taip
gi buvo “opozicijoj” prieš le- 
ninistinę-marksistinę vadovybę

das. Bet pasirodo, kad dar

niekinimus lietuvių 
kaipo tokios.

liu.
Tai yra grynai apsigvni- 

mo sutartis prieš užpuoliką, 
kuris įsiveržtų į vieną bei nėvrus apie šią savo salą - 
kitą susitarusią šalį. tvirtumą.

MADRID, Ispanija. — 
Hitleris, Hitlerovičius, Hit- Jaunas ispahas lakūnas 
lermanas ir t. t. iJuan Ignacio Pombo, kuris

Malku Kainos Peraugštos
MARIJAMPOLE. — šiemeti

nė žiema neprileidžia ūkininkus 
prie miško, del ko mieste maža 
malkų. Jei ir toliau tokis bus 
priėjimas prie miške kurui skir
tų medžių, malkų kainos, tiki
masi, dar kils. Jau dabar ne vi
siems prieinamos malkų kainos, 
kurios už paprastą drėgną mal
kų vežimėlį svyruoja tarp 9-14 
litų.

--------------------
BERLYNAS, vas. 10.— 

Pačios Hitlerio valdžios 
skaitlinėmis, bedarbių skai
čius Vokietijoj sausio mene-

Charlevoix, Mich.
nuo Michigan ežero krašto 
ant ledo lyties plūduriuoja 
tyrs vyrai, ir negalima esą 
per ledus priplaukt juos iš
gelbėt.

’ tA ?!1 «a bra*
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Tik Du Metai Kalėjimo!
Carl Fisher, iš St. Joseph, Mo., rastas 

kaltu išžaginime jaunos merginos ir nu
teistas dviem metam kalėjimo. Be to, 
tas Fisher buvo vadu gaujos, kuri nužu
dė ir.sudegino 19 metų amžiaus negrą 
Floyd -Warner. Už visus tuos žmogžu- 
dingus darbus šitas sutvėrimas nubaus
tas tik dviejų metų kalėjimu!

Tuo tarpu Scottsboro jaunuoliai, visai 
nekalti, nuteisti mirtin tik už tai, kad 
viena prostitutė kaltina juos pasikėsini
me ją. išžaginti! Šitokia lygybė šioj de
mokratiškoj šalyje. Kaip ilgai Amerikos 
liaudis toleruos šitą baisų pasityčiojimą 
iš visokio žmoniškumo?

Į Kovą Prieš Reakcinius Kilius
Niekados pirmiau Jungtinių Valstijų 

kongresas nebuvo taip apverstas reakci
niais biliais, kaip šiemet. Sunku juos 
visus ir įvardinti. Tas pats senas Dies 
bilius atkartotas šiame kongrese. Labai 
bjaurų bilių prieš ateivius iškepė kong- 
reSmanas Kramer, šitą bilių (H. R. 
4313) remia Amerikos Legionas ir Hear- 
sto spauda. Už agitavimą nuversti Am
erikos kapitalistinę valdžią bilius reika
lauja bausti 10 metu kalėjimo, arba 

arba uždėti abi bausmi.
Dicksteino bilius H. R. 5839 atkreip

siąs prieš Amerikos sveturgimius žmo
nes. ’• Dickstein reikalauja išdeportuoti 
ateivius, kurie, girdi, “varys propagan
dą iš svetimų šaltinių,” arba užsiimdinės 

- politiniu veikimu, “paeinančiu iš sveti
mų šaltinių.”

Visi šitie biliai turi už tikslą padalinti 
darbininkus, supjudyti ateivius prieš 
amerikonus, išterorizuoti kiekvieną dar
bininkų pasijudinimą del apgynimo savo 
reikalų. Prieš visus juos reikia kovoti.

Puikus Pavyzdys, Ką Gali Duoti 
Darbininką Atstovai

Du svarbūs šių dienų atsitikimai turė- 
. tų. .'atidaryti akis Amerikos darbinin

kams, kaip svarbu jiems turėti savo at
stovus valdvietėse. Vienas atsitikimas 
buvo Bridgeport, Conn., kur socialistai 
yra valdžioje, o kitas Minneapolis, Minn. 
Bridgeporte WPA darbininkai išėjo į 
streiką. Sustreikavo keturi šimtai. Fe
derates valdžios agentai buvo užsimoję 
streiką sulaužyti ir pašaukė miesto poli
cijos Viršininką Schearer, socialistą, dar- 
bininkų išrinktą. Bet Schearer jiems at-

I ^kiaęto; v
“Aš. nemanau naudoti mano policiją 

daužymui galvų šiems darbininkams, ku
rie veda kovą už duoną ir sviestą. Aš ti
kiu,, kad tai yra nežmoniška versti dar
bininkus dirbti tokiose sąlygose...”

To ir užteko. Federates valdžios agen
tai gurėjo nusileisti ir išpildyti WPA dar
bininkų reikalavimus! D a r b i n i n k ai 
džiaugsmingai sveikino policijos virši- 

I ninką.
Mijmeapolyje gi vienos dirbtuvės dar- 

binipkai išėjo į streiką. Bosai bandė at- 
B sigaįjenti skebus ir streiką sulaužyti. 

Valstrgubernatorius, kuris yra Farmerių- 
Darbo Partijos žmogus, atsiuntė miliciją 
ne streikierius malšinti, bet priversti bo
sus dirbtuvę uždaryti, kad išvengus susi
kirtimo tarp skebų ir streikierių. Bur
žuazinis teismas gub. Olson griežtai pa- 
smerkė už šitą jo pro-darbininkišką žy
gį Teismas sako, kad gub. gali vartoti 
Spėką tik prieš darbininkus, bet ne prieš 

Į bosus ir jų nuosavybę!
filtre du atsitikimai yra labai svarbūs.

Įsivaizdinkime, kaip būtų lengviau dar
bininkams kovoti, jeigu jie visuose did
miesčiuose turėtų valdžioje savo parti
jos, savo klases žmones. Štai kodėl taip 
svarbu darbuotis už įkūrimą galingos 
masinės Farmerių-Darbo Partijos, kuri 
apimtų komunistus, socialistus, unijistus, 
profesionalus, visus, kurie tik atsimeta 
nuo senųjų kapitalistinių partijų. Tokia 
partija galėtų laimėti daug vietų rinki
muose ir padėtų darbininkams kovoti 
prieš reakciją, už augštesnes algas ir ge
resnes darbo sąlygas.

■■ar* ’Tr-a J.LJ i ...■J.'.g—i

Jau Sulaužė Jankausko Komiteto 
Diktatoriškus Prisakymus

Da nespėjo nudžiūti rašalas, o jau 
skaudžiai gyvenimas pasijuokė iš Stilso- 
no Gelbėjimo Komiteto išleistų diktato
riškų prisakymų, kurie tilpo “Naujojoj 
Gadynėje” vasario 5 d. Juos sulaužė 
Chicagos lietuvių organizacijos ir drau
gijos.

Komiteto prisakymas No. 2 reikalauja 
“nekviesti Centro Biuro kalbėtojus į pra
kalbas, kurios rengiama d. Stilsono gel
bėjimo reikalu.” Bet Chicagos masiniam 
bendro fronto susirinkime, įvykusiam va
sario 7 d., ir surengtam Stilsono laisvini
mo reikalais, nuo komunistų kalbėjo 
draugas F. Abekas. Matomai, vietos ko
mitetas buvo kvietęs jį kalbėti. Nepa
klausė Jankausko uždraudimo.

Komiteto tarimas No. 4 sako, kad jis 
griežčiausiai “protestuoja prieš Centro 
Biurą, kuris ragina savo sekėjus siųsti 
protestus valdžiai”; o komiteto tarime 
No. 6 jis reikalauja “nesiųst valdžiai pro
testų.” Bet gi Chicagos masiniam susi
rinkime buvo skaityta ir priimta rezoliu
cija, reikalaujanti Stilsoną tuojaus pa- 
liuosuoti. Rezoliucija bus pasiųsta tie
siai prezidentui Rooseveltui.

Ką dabar sakys Jankausko Komitetas? 
Jis prakeikė komunistus, kad jie reika
lauja valdžią paliuosuoti Stilsoną. Da
bar lauksime, kada jis prakeiks visą Chi- 
cagą ir jos organizacijas, kurios suren
gė vasario 7 d. masinį mitingą ir priėmė 
reikalavimo rezoliuciją.

Bėda, kad Jankauskas, Strazdas ir 
Steponavičius savo užsispyrime ir keršte 
prieš mūsų judėjimą neteko lygsvaros ir 
net atvirai pradėjo sabotažuoti Stilsono 
išlaisvinimo reikalą. Labai puikiai pasi
elgė Chicagos masinis mitingas, kuris ne
klausė jų uždraudimo ir prisakymų. Vi
sur reikia daryti masinis spaudimas ant 
valdžios, kad jinai tuojaus Stilsoną pa- 
liuosuotų.

Jankausko komitetas pasistatė save 
ant juoko visuomenės akyse ir parodė 
aiškiai, kas jam rūpi. Jeigu jis turėtų 
nors truputį sveiko senso, tai tuojaus at
šauktų savo reakcinį, hearstinį prakeiks
mą prieš komunistus ir visus, kurie rei
kalauja, kad Rooseveltas paliuosuotų 
Stilsoną.

Abraomo Lincolno 
Gimtadienis

12 d. vasario—A. Lincol
no gimtadienis. Tą dieną 
Amerikos buržuaziniai poli
tikieriai tiksliai spekuliuoja 
Lincolno vardu ir tiksliai 
fušeriuoja Amerikos istori
ją

Abe Lincoln vardas tamp
riai susijungęs su revoliuci
nėm tradicijom, kurias davė 
Amerikos praeitis. Gi tas 
revoliucines tradicijas tin
kamai gali įvertinti tik dar
bininkų klase, nes ji yra tų 
tradicijų paveldėtoja.

Springfield, Illinois, mies
te, kur Lincolnas ilgai gyve
no ir kur jis buvo išrinktas 
šios šalies prezidentu, šian
dien ruošiamas masinis su
sirinkimas, vietos komunis
tų iniciatyva. Tame susirin
kime Springfieldo žmonėms 
bus išaiškinta, kuo ištikrųjų 
buvo Lincolnas ir kaip, savo 
laiku, jis kovojo su reak
cionieriais, su vergų savi
ninkais, su autokratais ir su 
augščiausiu šalies teismu, 
kuris užgyrė vergiją (Dred 
Scott byla).

Abe Lincolnas, žinoma, 
nebuvo r e v o 1 iucionierium 
dabartinėje to žodžio pras
mėje. Bet jis juo ir nega
lėjo būti, nes anuometinės 
sąlygos buvo visai kitokios. 
Tačiaus, jo rote piliečių ka
re, kaip ir pats tas karas 
prieš vergininkus, turėjo di
džios progresyvūs reikšmės. 
Štai kodėl Markso ir Engel
so vadovaujama Tarptauti
nė Darbininkų Asociacija 
(Pirmasai Internacionalas) 
sveikino Lincolną ir reiškė 
užuojautos toms progresy- 
vėms spėkoms, kurios grū
mėsi su reakcija. Jeigu pi
liečių kare būtų laimėjusi 
reakcija, progresui būtų bu
vęs užduotas didžiausias 
smūgis. Tarpt. Darbininkų 
Asociacija mobilizavo Euro
pos darbininkus, šaukė ma
sinius susirinkimus ir šiaip 
jau visokiais būdais gelbė
jo šiauriečiams.

Amerikos buržuaziniai is
torikai bando išskusti iš is
torijos tuos ryškius lapus, 
bet darbininkai turi gerai

Vilniaus Krašte
Auga Judėjimas už Darbininką 

Klasės Politinę Vienybę
Komunistų Internacionalo Septinto 

Kongreso iškeltas šūkis už organizacinę 
vienybę tarp socialistų ir komunistų ne
pasilieka balsu girioje. Socialistinėj ir 
komunistinėj spaudoje eina tuo reikalu 
rimtos diskusijos. Pav., Amerikos Socia
listų Partijos laikraštis “Socialist Call” 
laikas nuo laiko išsireiškia apie tokią vie
nybę. Iki šiol sekamos svarbios socialis
tinės partijos jau yra prielankiai nusi
statę linkui organinės vienybės su komu
nistais: Francijos Socialistų Partija, Au
strijos Revoliuciniai Socialistai, Anglijos 
Nepriklausomoji Darbo Partija, Norve
gijos Darbo Partija.

Žinoma, organinės vienybės atsieki- 
mas nėra vienos dienos dalykas. Yra dar 
rimtų programinių skirtumų, pav., tarp 
Francijos Socialistų Partijos ir Francijos 
Komunistų Partijos, kurie tenka plačiai 
išdiskusuoti ir išlyginti. Bet svarbu, kad 
šis klausimas yra rimtai iškeltas. Ilgai
niui organinės vienybės klausimas virs 
rimčiausiu dienos klausimu ir Ameriko
je. Socialistų Partijoj kairysis sparnas 
paima viršų ant “senosios gvardijos.” Jo 
laimėjimas visoj partijoj priartins dieną 
socialistų ir komunistų organinės vieny
bės.

Jaunimas Apleidžia 
Pilsudskininkus

Vilniuje eina konservaty- 
vis lenkų laikraštis “Slowo,” 
kurio redaktorius Macke- 
wicz pasižymi savo simpati
jomis fašizmui ir nepapras
tu agresyvumu prieš bile 
laisvesnį judėjimą.

Ponas Mackewicz labai 
susirūpinęs byla, kurią pro
kuratūra iškėlė vienuolikai 
Vilniaus universiteto stu
dentų. Juos kaltino ir ap
kaltino sukūrime kairiųjų 
studentų grupės, skleidime 
komunistinės' propagandos 
ir plaikyme ryšių su Vakarų 
Baltarusijos Komunistų 
Partija. Tarpe apkaltintų 
studentų buvo lenkų, balta
rusių ir vienas žydas.

Pasirodė, kad beveik visi 
tie studentai seniau priklau
sė patriotinėms organizaci
joms, jų tarpe pilsudskinin- 
kų “Jaunimo Legionui.” Ta
čiaus, jų pažiūros laipsniš
kai vystėsi link komunizmo.

Ponas Mackewicz rašo 
“Slowo,” kad 1934 m. pabai
goje Vilniuje įvyko susirin-l 
kimas nepriklausomos Soči-j 
alistinio Jaunimo Sąjungos. 

žinoti jų turinį.
Savo pirmoj prakalboj, 

kaipo prezidentas, Lincol- 
na$ štai ką pasakė: “Ši ša
lis, su jos įstaigom, priklau
so žmonėms, kurie joje gy
vena. Ir bile laiku, kai 
jiems įkyrės esamoji val
džia, jie gali pasinaudoti sa
vo konstitucinėm teisėm, 
kad ją pataisius, ar savo re
voliucinėm teisėm, kad ją 
prašalinus.

Nuo Lincolno laikų nei 
vienas Amerikos preziden
tas taip nekalbėdavo. Žino
ma, tie drąsūs Lincolno žo
džiai dabar užmiršti ir ka
pitalistinėj spaudoj ir bur
žuazinių politikierių prakal
bose. Lincolną dabar savi
nas! tie reakciniai elemen
tai, prieš kurių pranokėjus 
jis visuomet kovojo.

1860 metais, kada Lincol
nas buvo išrinktas preziden
tu, republikonų partijos 
platformoj buvo punktas, 
kad ta partija pasisako už 
ateivių teisių gynimą ir 
kad Amerika turi būti šalis, 
kurioj būtų užtikrinta prie
glauda ir pastogė visiems 
tiems, kurie bėga iš Euro
pos nuo persekiojimų. Na, 
o dabar ką mes matom? 
Tie, kurie dabar kalba Lin
colno vardu, po kojom pa
mynė tas Amerikos tradici
jas.

Lincolnas visiškai ignora
vo augščiausią šalies teis
mą, kuomet tas teismas pa-, 
sirodė esąs įrankiu reakci-; 
nių sluogsnių. Jis sakė, kad 
šią šalį turi valdyti jos gy
ventojai, o ne koks ten mo- 
narchiškas tribunolas.

Savo laikais ir anuometi
nėse sąlygose Lincolnas bu
vo didelis laisvės gynėjas, 
didis demokratas - progre- 
sistas. Tiesa, jis tankiai svy
ruodavo, tankiai bandydavo 
išvengti susikirtimų su se
novės šulais, kuomet reikė
jo rodyti didelio griežtumo. 
Bet nežiūrint tų trūkumų, 
jo figūra Amerikos istorijo
je, jo rolė Amerikos gyveni
me nepaprastai didelė.

Brooklynietis.

Susirinkimas pasisakė prieš 
karą, o jeigu karas kiltų, 
tai sukilusios minios turį 
įsteigti Sovietų valdžią.

Pačiame Vilniaus univer
sitete minėtoji studentų 
grupė organizuodavo pa
skaitas apie Sovietų Sąjun
gą, marksizmą ir t.t.

Aprašydamas tą bylą, 
Mackewicz pripažysta, kad 
kaltinamieji užsilaikė drą
siai, kad jų įsitikinimai gi
lūs. O baigia jis savo ap
rašymą prisipažinimu, kad 
“mes, išrodo, pralošiam.”

Tie “mes”—tai ponai re
akcionieriai, o pralošia jie 
savo įtaką jaunime.

Kratos ir Bausmes
Iš Tverečiaus praneša, 

kad policijos komendanto 
įsakymu, Ryto ir Kultūros 
draugijų knygynuose dary
ta kratos.

Visa eite knygininkų pa
kviesti, storastijon ir nubau
sti pinigiškai ir kalėjimu už 
laikymą nelegalių knygų.

Daugėliškio valsčiuje pa
daryta krata K. Paukštės 
namuose. Kaip rašo “Viln. 
Rytojus,” jieškota ginklų ir 
nelegalus literatūros.

Gaurelių sodžiuj, Kaltinė
nų valsčiuj, nubausta penki 
lietuviai kaimiečiai, kad 
“neleido savo vaikų į lenkų 
valstybinę mokyklą.”

Švenčionėliuose išdaužyta 
langai lietuvių liaudies na
mo. Tą “žygį” atliko vietos 
pilsudskininkai.

Policija uždraudė jauni
mo organizacijoms surengti 
lietuviškus vakarus Tvere
čiuje, Melagėnuose ir Radiš- 
kėje.

Uždaro Skaityklas
Breslaujos apskričio Sto

rastos įsakymu, uždarytos 
Ryto draugijos skaityklos 
Zabarnykuose, Bieniūnuose 
ir Stašionyse.

Iš Adutiškio miestelio iš
tremti lietuviai Juozas Šid
lauskas ir Jonas Čepskas.

Kaip Veteranas Gali Gauti Bonusą?
Bonuso bilius už kurį vetera- tion 

nų organizacijos vedė aštrią ko-1 
va net per penkioliką metų, ta
po įstatymu sausio 27-tą dieną. 
Ir jau mašinerija sukasi išmo
kėti bonusą ant arba po birželio 
15 d., kaip įstatymas aprūpina.

Kiekvienas pasaulinio karo 
veteranas, kuris laiko “adjusted 
service’’ certifikatą, gali pa
mainyti tą certifikatą ant len- 
gvai pamainomų bonų, kaip tik 
greit galima.

Visi Veteranų Administraci-j 
jos ofisai ir visi vietiniai ofisai j 
veteranų organizacijų neužilgo
gaus blankas, kurias reikia var
toti prašant bonų. Ant tos ap
likacijos reikės pažymėti vete
rano gimimo vietą, num. ir die
ną “adjusted service” certifika
to, veterano identifikavimo nu
merį, dieną prisirašymo ir die
ną paliuosavimo nuo kariuome
nės.

Jeigu veteranas neskolino pi
nigų ant jo certifikato ir tą cer-
tifikatą dar turi, tai jis turi tą šia
certifikatą su jo aplikacija pa- gauti tai yra $1,585. 
siųsi į “Veterans Administra- FLIS.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

LIESAS. DANTŲ SMEGENYS 
PŪLIUOJA

Drauge daktare, aš, skaity
damas “Laisvę”, matau, kad 
jūs duodat visokių patarimų, 
tai gal ir man patartumėt. Aš
esu labai kūdas ir niekaip ne
galiu daugiau vogos gauti. 
Buvau pas gydytoją, tai sakė, 

| kad mano dantys turi skorbu- 
tą arba “pyorrhoea,” ir tai, 
girdi, visą mano sistemą už
nuodija. Buvau pas dantis
tą. Nuėmė X-spindulių atvai
zdą ir sakė, kad mano dantys 
yra visi sveiki, bet yra daug 
pūlių ant šaknių; tai jis man 
kelis dantis ištraukė, bet vis 
negali kitų išgydyti. Dabar 
sako, kad reikia visi traukti. 
Aš nenoriu visai palikti be 
dantų. Patarkite, kas man da
ryti. Aš dirbu už virėją val
gykloje.

i
ATSAKYMAS

t
Dantų smegenų pūliavimas 

yra visuomet keblus ir rimtas 
dalykas. Dėl smegenų pūlia- 
vimo gali žmogus būti liesas, 
išdžiūvęs, ar šiaip kas jam ga
li būti negerai. Dabar klausi
mas, kas ką pirma padarė: ar 
sugedę smegenys padarė lie
sumą, ar gal pirma, dėl ko 
nors, atsirado Jums liesumas, 
o iš liesumo pradėjo ir smege- 

I nys gesti. Jums liesumą galė- 
, jo padaryti kad ir netikęs 
1 maistas, stoka vitaminų, o dėl 
tos pačios priežasties, dėl vi-

Jiems uždrausta gyventi 
arti Lietuvos rubežiaus.

Studentas 5 Metams 
Kalejiman

Vilniaus universiteto stu
dentas Jonas Keistutis Drū
tas nuteistas 5 metams ka
lėjimo už komunizmo idėjų 
skleidimą. Sykiu su juo nu
teista dar du studentai.

Tai Bent Įsakymas
13 d. sausio Vilniaus mie

sto storastijon buvo pakvie
sti visi lietuvių laikraščių 
redaktoriai ir jiems įsakyta, 
kad nuo šiol Vilniaus lietu
vių spaudoje nebūtų varto
jami žodžiai “Nepriklauso
moji Lietuva” ir “Vilniaus 
kraštas.”

Už šių žodžių vartojimą 
laikraščiai būsią konfiskuo
ti.

arba šitos administracijos 
centraliniui ofisui Washingtone.

Jeigu veteranas gavo kokią 
paskolą ant jo certifikato, tai 
jam reikia pasiųsti savo aplika
ciją į tą “Veterans Administra
tion” ofisą, kur jis gavo pas
kola.

Kuomet veteranas išpildo ap
likaciją ir pasiunčia ją, jam ne- 
reik nieko toliaus daryti, tik 
vėl parašyti ofisui, jeigu jis pa
maino adresą. Po patikrinimu 
su “Veterans Administration” 
rekordu, bus pasiųsta Iždo De- 
partmentui ir veteranui prigu
linti suma bus pasiųsta bonais 
($50 kiekvienas) po birželio 15 
d., 1936 m. Nepilnos sumos bus 
užmokėtos valdžios čekiu.

Po birželio 15 d. veteranai 
galės nueiti į bile katrą paštą 
ir pamainyti bonus į pinigus.

Specialius “mažuosius bonus” 
del išmokėjimo bonuso gaus 
net 3,500,000 veteranų visose 
Suv. Valstijų dalyse. Augščiau- 

suma, kurią veteranas gali

taminų stokos, pradėjo pūliuo
ti ir dantų smegenys.

Išgydyt tokios pūliuotos 
smegenys yra nelengva. Tiesa, 
kartais nieko kitaip negalima 
nuveikti, kaip tik ištraukti vi
si dantys. Kol kas, Jūs vis 
viena galite pabandyti gerą 
sveiką dijetą. Vartokite kuo 
daugiausia šviežių, žalių dar
žovių ir vaisių, kad daugiau 
Jums atseitų vitamino C ir ki
tų vitaminų. Vartokite ir gy
vulinio paėjimo maistą, ir gi 
šviežią, kur galima: žalio prė
sko pieno nuo karvės, kiauši
nio trynių, jūros žuvų, kepe
nų, čielo grūdo duonos. Gau
kite ir šiaip kviečių ir kramty
kite po žiupsnelį keletą kartų 
kas diena. Imkite ir džiovintų 
mielių, Brewers yeast tablets, 
po 10 ir po daugiau tablečių 
prieš valgymą. Cod liver oil 
—10 D, po šaukštą po valgio, 
lodo tinktūros po lašą, į pieną 
ar vandenį, kas diena, per tre
jetą mėnesių, o paskiau po la
šą kas pora dienų, visą gyve
nimą. Tuo patim iodu galite 
teplioti dantų smegenis kas 
diena ar kas antra diena. Po 
tūlo laiko pasiteiraukite ir vėl 
su dantistu.

Kad svorio greičiau Jums 
užaugtų, pavartokite daugiau 
ir riebių ir saldžių daiktų, 
taipgi krakmolų. Rudojo cu
kraus, siropo be sieros dujų 
(unsulphured molasses), me
daus. Sviesto, grietinės. Dau
giau duonos, na, ir pyragų.
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Darbininkė ir Šeimininkė
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E. Vilkaitė.
Ragina šaukt 7-to Apskričio Moterų Platų Posėdį

MES REIKALAUJAME ŽEMĖS!

M

j

lūs. Pirmoj 
dirbti planus, 
gates iš visų 
ei jų, kur tik

Worcesterio ALDLD Motery Kuopa Užgyre 
Šaukiamą Lietuvių Motery Suvažiavimą

Rytinių Valstijų Lietuvių Moterų 
Suvažiavimo Dienotvarkis

yra se- 
bet fak- 

klaidžioti, 
mirti

matą kompanijai laužyti strei

visų
nuo-

Įsivaizduokim sau didelio 
industrinio centro gatvę. Joje

Na, kas tada lieka iš tavęs? 
Tiktai būdas, kuris paaugština 
tave, jeigu jis yra išlavintas ir 
sukontroliuojamas, ypač jeigu 
jis visuomeniškai naudingas.

Daug išradėjų, garsių dainių,• 
ninku, didelių rašytojų mirė"" 
skurde, žinant tik keletui žmo
nių, ir tik po jų mirties būna 
prikrauta vainikų ar pastatyta.. 
paminklai ant jų kapų ir daug 
apgailestaujančių raštų apie 
juos prirašoma.

Nebūk perdaug išdidus-išdidi
kuomet tu esi jaunas ir gražus-1 įstatymą pagal Frazier-Lundeen 
graži. Atsimink, kad tu greit bilių 
prarasi jaunystę ir gražumą

i darbininkes, kurios buvo ir da- 
; bar tebėra už mūsų organiza
cijos sienų. O tas galima at
siekti su jūsų, kolonijų drauges 
ir draugai, pagelba.

Laikas liko labai trumpas iki 
šio suvažiavimo. Dabar laikas 
rinkti delegates. Dėlto kuopo
se reikia tuojau sudaryt suva
žiavimo komitetus, kurie išdirbs 
planus, kaip geriausia galima 
būtų daugiausia delegačių pa
siųsti. Nuo jūsų, draugės ir 
draugai, pasidarbavimo prik
lausys šio suvažiavimo sėkmin
gumas, tad visi į darbą!

Iš visų sričių, kur seniau caro žandarai persekiojo 
žmones, tie delegatai Sovietų Sąjungos Centro Pildan
čio Komiteto posedyj raportavo naujus laimėjimus So

vietų žygiuose laisvinime tautinių mažumų. Šie trys 
net iš Kazakstano, Dagestano ir Kirgizijos, parodomi 
dalyvaujant tautų tarybos sesijoj, Maskvoj.

Kaip matome, skarelėmis dėvinčios kaimietės ne 
perprastos veikliai dalyvauti vyriausiuose valdžios ko
mitetuose, jų posėdžiuose. Iki to laipsnio jas išauk
lėjo sovietinė darbo žmonių valdžia, kuri iš beraščių, 
pavergtų esybių išauklėjo laisvas šalies tvarkytojas. 
Ar ne laikas ir pas mus apie tai pagalvoti?

Atydus žvilgsnis apima senę 
ir vaikus. Užsimezga papras
čiausia, net banali kalba:

“Kodėl tu čia sėdi, o neini 
į fabriką?”

“Kam man eiti į fabriką ? 
Aš taip du kart daugiau su
renku. Sakai, neteisybė, fab
rike lopšeliai, pigi valgykla, 
vaikus sutvarkysi, gausi teises. 
Tavo fabriko darbininkai pa
tys spekuliuoja, eikš, žiūrėk!”

Ir pirklė pakelia balsą. Ji 
vaizdžiai agituoja gestais, 
skarmalais, suplyšusiais sku
durais, ji kaip tai auga savo 
sienos fone, mesdama savo 
čadros kuprotą šešėlį ant gat
vės, jos barnies pradeda klau
sytis raupų išvagotas ambalas. 
Bet nenumaldoma klausimų 
tėkmė apie vyrą, apie tai, iš 
kur vaikai, iš kur prekės, iš
aiškino po laipsniui, kad pirk
lė—nubuožinto

nu
blukę 

komu-

rodo, tai pigiausia paikystė iš 
visų. Bile vienas gali pasakyt

Tos Meksikos moterys, nesulaukdamos išpildymo 
per kada tai buvusį prezidentą Plutarco Calles duotų 
prižadų, būk dvarų žemė būsianti išdalinta biednio- 
kams, paėmė pačios į savo -rankas dalyką, užgriebė 
jo didelę Santa Barbara nuosavybę. Calles kiek drū
tas pradėjo šaukti “Raudonosios”, pašaukė policiją ir 
jas išmėtė.

Bėda politikieriams, kada darbininkai pradeda pil
dyti patys politikierių duotus prižadus.

Kiekvieną kartą, kada kal
bama apie naujas moteris, at
ėjusias nuo laukų ar iš fab
rikų, man atsimena ta kita 
•moteris, padėjusi šioms iš
augti. Yra kas tai giliai jau
dinančio tame, kad ji neda- 
traukė iki mūsų dienų. šita 

^moteris, važiavusi po kaimus, 
per kalnus, nusileidusi tarpu
kalnėse, užėjusi į būdeles, 
traukusi, mokinusi, kantriai iš
klausiusi, visada susikaupusi, 
visada švariai ir miestiškai gyventojų skaičių 
apsirengusi, kad pagerbti kai

mą ir nenustot jame i----------
—buvo eilinis kareivis armijoj 
darbininkų tarp moterų.

Kaip atžalos, jos išleistos, 
pradėjo augti ir sustiprėjo

Profesorius Uja Mečnikov 
sakydavo, kad mirtis tarpe 60 
ir 80 metų yra nenaturališka, ir 
turėtų būt visai ne naujiena, 
kad žmogus gyventų 150 metų. 
Jis teisybę sakė: žmogaus me
chanizmas turėtų ilgiau laikyk 
tis. Jis sakė, “Jeigu mes save 
gerai prisižiūrėsime, tai gal if 
dar ilgiau gyvensime.” Jis tu-t 
rėjo tiek fiziologijos mokslo, 
kiek tada žmogus galėjo turė
ti, ir gėrė rūgusio pieno po 
kvortą į dieną, kaipo vaistą il
gam amžiui, o mirė 71 metų. • • 

i Man atrodo, kas iš to gyveni
mo po 70 m. šiais laikais, kuo
met tu esi visų apleistas, jei pi
nigų neturi.

Tankiai laikraščiuose matyt,, 
kaip senus randa sušalusius ar
ba numirusius iš bado šaltuo
se, užlūžusiuose kambariuose, 
žinoma, pas kitus randa kelis 
šimtus arba tūkstančius dolerių 
paslėptus kur kampelyje arba 
banke. Bet tai ne visuomet jų 
kaltė, kaip tūli žmonės tuojau 
juos niekina, kam jie nenaudo
jo tų pinigų.

Kuomet darbininkui žmogui 
nuo pat mažystės yra įkalta į 
galvą: “Taupyk, taupyk senat-. 
vei,” tas kiekvienos dienos mąsr 
tymas apie taupymą taip žmo
gaus nervus paveikia, kad jis 
beveik beprotis palieka tuo 
klausimu. Kada jis jau negali 
uždirbti, tai jis negali įsivaiz
dinti, kaip jis galėtų naudoti 
sutaupytus pinigus. »><

Jeigu kas užtikrintų, kad tu 
mirsi už metų, tai gal žmogus ir 
negailėtų leisti sutaupytų pini
gų, bet kiti tai net į grabą su 
savim juos neštųsi.

žmogus daug linksmiau gy
venimą leistų, jeigu jis žinotų, 
kad senatvėje jo gyvenimas bus 
aprūpintas, kaip kad dabar yra" 
Sovietų Sąjungoj.

Tuo tarpu galėtų būti šiek 
tiek pagerinta daugumos senių 
likimas Amerikoj, jeigu darbi
ninkai priverstų šalies kongre
są išleist socialės apdraudos/*

S u v a ž i avimo sėkmingumui 
reikalinga ir draugų vyrų ko
operacija. Draugai vyrai nesa
kykit, kad “čia moterų reika
las, tegul jos ir rūpinasi.” Vi
sų tie patys reikalai ir turim 
dirbti visi sykiu, kad įtraukus 
kuo daugiau darbininkių mote
rų į ALDLD ir į veikimą už 
specialius moterų, ir už visos 
darbininkų klasės reikalus.

S. Petkienė.

no veidą pažiūrės.
Daugumos svarbiausias rū

pestis tai senatvė, ir kol kas nė
ra nuo josios vaistų, kaip ir nuo 

Nelaime tam, kuris neturi kitų, taip sakant, žmogaus pri- 
didžiuma gimties ligų. Mes negalim atsi

kratyti mirties, kaip negalėjome 
išvengt gimimo. Tik kada žmo
nija susipras, panaudos visuo
meniškus senatvės palengvini
mo vaistus.

O ligšiol tai taip būdavo. Sū- 
nūs-dukterys mano, kad jie galį 
pagerinti elgesį savo tėvų, bet 
i galą suranda lyg nepergalimas 
sunkybes |ir patys daro taip, 
kaip jų tėvai darė. Kuomet sū- 
nūs-dukterys palieka seni, jie 
taip pat sėdi kampe ir yra ba
rami jų pačių sūnų-dukterų 
taip, kaip jie barė , savo tėvus. 
To barnies priežastys daugiau
sia yra tame, kad tėvai neturi 
ištekliaus savistoviam gyveni
mui.

Giuljara Marieta 
Šaginian

vyras keliauja iš miesto Į mie
stą, supirkinėja ir parduoda, 
jis jai atveža tas prekes, o ji 
nakvoja pas tuos, ką dar “į 
dievą tiki.” Ir ta būk tai ne
kalta “senovės liekana” išsto
ja gyvuojančio klasinio priešo 
nepagaunamą lošiamąja kor
ta, jos einanti prakalba su
siriša į kokį tai slaptą “tikin
čių į dievą” sąmokslą.

Ir liekana ne viena. Pas ją 
apačioje, sijono padalkoj yra 
atžalos, viena, dvi, trys, jos 
kvėpuoja motinos oru, jos iš
augs ir išlįs, kaip samanos, 
tarp naujausių ir skaisčiausių 
socialistinio miesto akmenų.

Moteris, išklausiusioji pirki- 
kę, labai užimta. Ji irgi sėdi 
dideliam valstybiniam darbe, 
užmušančiame seną buitį. Jai 
reikia skubėti ir ji galėjo jums 
atsakyti, kaip ir kiti praeiviai. 
Bet vieton to ji įsigilina į seną 
gatvę ir naujai įsižiūri į keis
tus susitikimus. Štai senos, 
kaip pelėdos, senės, dulkėtom 
čadrom, kaipo vaiduokliai 
slenka iš po kapų plytų mu- 
sulmanų kapinėse, štai, kaip 
nasakoj pavargėlė, tempianti 
juodą grabą ir išmaldaujanti 
iš po čadros “laidotuvėms” tai 
brolio, tai sūnaus, tai vėl bro
lio, tai vyro. . . štai mergaitė, 
užkampyj, jau žinanti, kuo ji 
gali prekiauti... Ir Giuljara 
čia todėl, kad jau norisi 
žint reiškinį, todėl, kad 
reikalinga realią tikrovę 
žint, todėl, kad kiekvieną 
sileidimą jaučia, kaip 
ant kūno. Giuljara— 
nistė—eina į CK.

Ne tam, kad sakyti—šituos 
žmones negalima taip palikti, 
o tam, kad pasiūlyti realį, ap
galvotą planą, kaip miestą iš
laisvinti nuo tų žmonių, kaip 
vaikus išgelbėti pas tuos žmo
nes ir kaip juos padaryti tin
kamais prie darbo. “Duokit 
mums nors atsilikusį sovchozą 
kur nors už miesto ir jūs pa
matysit,” — siūlo ji.

Ar dar reikalinga skaityto
jui tie du žodžiai, kuriuos aš 
anksčiau paminėjau ?

Vertė L. L. 
žmona. Jos “Pravda” 7-1-36 m.

Išklausius tokį raportą 
susirinkime dalyvavusių 
monė buvo, kad moterų organi
zavimas yra vienas iš svarbiau
sių dienos klausimų.
Užgirtas Centro šaukiamas 
Rytinių Valstijų Liet. Mote

rų Suvažiavimas
Apkalbėtas ALDLD Centro ir

pinigų, o tokiais yra 
darbininkų.

Kaip geri daugelis 
niem pamokinimuose, 
tiškai leidžia juos 
kaip pasenusius šunis 
“ n e k 1 a pa t i n a n t ” j ų j ų.

Daug senų motinų yra apleis
tų jų vaikų, kuomet josios jau 
išeikvojo savo sveikatą, energi
ją ii' pinigus.

Tūkstančiai vyrų, kurie pra
leido savo visą gyvenimą surū
kusiuose ■ fabrikuose, lieka iš
mesti, kuomet jie pasensta.

Kas belieka jiems daryt, jei
gu jie negalėjo susitaupyti pini
gų senatvei? O kad darbininkui 
žmogui sunku susitaupyti, tą 
kiekvienas žino.

Buvo išduotas raportas iš 
Johnsono drato išdirbystės 
streiko, kaip savininkai minėtos 
dirbtuvės pradėjo sėkmingai 
laužyt streikuojančių darbiniu-: jo Moterų Komiteto sumanymas 
kų eiles su moterų pagelba. Pa- šaukti rytinių valst. moterų su-

# tys savininkai ir samdyti detek
tyvai važinėjo po streikuojan

čių darbininkų namus, visaip
įkalbinėjo jų žmonoms, kad 
verstų savo vyrus ir sūnus pa
likti streikuojančių eiles ir grįž
ti į darbą.

Skaudu, matant, kaip bosai
• naudoja darbininkus dirbtuvėj, 

n ; ėjus i streiką, — iškovoti 
sau geresnes sąlygas, įsibriau- 
na į šeimyną, šeimynoj esant 
stokai apšvietos, organizuotumo 
bei savo reikalų supratimo bosai 
ir jų agentai tuo pasinaudoja, 
sukurstydami vienus šeimynos

t narius prieš kitus, ką parodė 
virš minėtas streikas mūsų ko- 

t Jonijoj. Daugelis moterų, prisi
klausiusios bosų melų, verste 
privertė savo vyrus ir sūnus eiti 
streiklaužiauti, o tas susilpnino

Reikia Skubiai Rengtis 
Motery Suvažiavimui

Brangūs Draugai ir Draugės: 
Mūsų Amerikos Lietuvių 

Darbininkų Literatūros Drau
gijos Centro Komitetas šaukia 
rytinių valstijų lietuvių moterų 
suvažiavimą, kad apsvarstyt 
moterų reikalus ir išdirbti pla
nus sekmingesniam organizavi
mui moterų kovai prieš dabar
tinę nepakenčiamą padėtį.

Suvažiavime yra šaukiame 
4 balandžio, 1 vai. po pietų, 
Brooklyne. Tai bus dieną prieš 
“Laisves” Bendrovės šėrininkų 
suvažiavimą.

ALDLD kuopos turi savo 
kuopų susirinkimuose apsvars
tyt moterų suvažiavimo reika- 

vietoj reikia iš- 
kaip gauti dele- 
vietos organiza- 
randasi moterų, 

pasiųsti kuo daugiausia delega
čių, taipgi duoti gerus pasiūly
mus suvažiavimui.

ALDLD 2-ro Apskričio Ko
mitetas, New Yorko ir New 
Jersey apielinkėje, dės visas 
pastangas, kad šis suvažiavimas 
būtų kuo sekmingiausis. Suva
žiavimas turės sulošti didelę ro- 

I lę auklėjime mūsų taip svar- 
i bios apšvietos organizacijos, 
• ALDLD, kuri yra tik vieninte
lė lietuvių darbininkų ir darbi
ninkių apšvietos organizacija 
Jungtinėse Valstijose. «Mes tu
rim atgaut tas moteris, kurios 
buvo su mumis, bet del vieno
kių ar kitokių priežasčių pa
sitraukė iš mūsų organizacijos. 

ALDLD 155 Kp. Narė. Mes taipgi privalom įtraukt tas

asfaltas ir Pionierių rūmai, 
univermagas ir fabrikas-virtu- 
vė, bet čia, prie Mauritonų ar
kos, asilų atmatų krūvele, iš 
verstas akmuo, užrūkytas ir 
supelėjęs senosios sienos sto
gas, išgyventos senovės gaba
las, ir ant žemės prisiglaudus 
sena pirkelė.

Ji čadroj (rytų tautų 
moterų veido ir kūno uždan
ga), bet virš čadros išmes
ta nuoga krūtis. Purvinas 
žinduoklis, atsitraukęs nuo 
motinos, užsirėkė iki mėlynu
mo. Du kiti vaikai, kaip žvė
riukai, žaidžia jos sijono pa- 
dalkoje. Ranka iš po čadros 
traukiasi pinigų paimti—be 
priežiūros, purvina, dulkėse ir 
žaizdose pirklės ranka. Ir nie
kas nesustoja prie moters. O 
jeigu jūs ką nors užklausit 
delko, tai jums atsakys, kad 
pirklė—nežymi dėmė bend
ram fone; kad ji—liekana ir 
kad jos dienos suskaitytos; 
kad pas žmones yra svarbes
nių rūpesčių, ir, kad dirbant 
savo darbą, einant savo pa
reigas, pati savaime ateina ta 
diena, kada toki “gyventojai” 
gatvėse bus neįmanomi.

Bet iš minios išeina moteris

jaunas veidas labai didelės, 
reikšmingos tylos rėmuose. 
Tiesiai žiūrinčios šviesios akys 
su šecheradzos blakstienom, 
plona išdidi nosis, beveik per
matomas kaktos baltumas ir 
šitas partinis išauklėjimas mo
kėti iš karto parodyti jums, 
kad jūs čia—partiniam laike, 
išskaičiuotam, užimtam be 
švaistymosi minučių tekėjime.

Kas ji per tokia ir ant ko 
ji direktoriauja?

Jeigu paimti Azerbaidžano 
gausis 

gera pusė. Jeigu paimti įstai- 
autoriteto 2U skaičių, tai dvi labai dide

lės. Jeigu paimti įstaigų po
būdį, tai jis labai konkretus ir 
visų mažiau biurokratinis. 
Draugė Giuljara Kadirbekova 

kaime tipingos aktyvistės, mo-'yra vyriausias moterų žurnalo 
terų skyrių armija buvo pa
leista darban. Istorijos pieš
tukas savo laiku pastebės 
žmonių likimų lape, kur nu
ėjo tos armijos kovotojai ir 
kokius bruožus nunešė į savo 
naują darbą. Bet tautinėse 
respublikose moterų skyrių

• metodą, visoj jos šilumoj, iš
sisaugojo valstybiniam darbe. 
Atsitiko tas todėl, kad šitose 
respublikose, kaip senoj loty
nų pasakoj viskas prasidėjo 
vienu kartu ir nuo vištos, ir 
nuo kiaušinių, tai yra, kad 
moterų darbo vedėja buvo vie
name asmenyje ir aktyvo auk
lėtoja, ir sava, pirma tame 
darbe aktyvistė. Mokindama 
ir traukdama kitus prie dar-

• bo, pati, prie pagelbos vos žy
maus stuktelėjimo iš šalies, 
padariusio ją kokiu nors men
ku nuošimčiu augštesne ir są
moningesne aplinkumos, ji 
kartu augo su ta aplinkuma.

Kada į trumpą beldimąsi bų 
atsidarė durys su užrašu “di
rektorius” ir mes įėjom į švie
sų kambarį, kaip į kokio nors 
senovės dailininko Ravennos 
audeklų studiją, mus sutiko

Daugelis žmonių bando 
duoti esą jaunais; bet man

“Šark Radini” redaktorius ir 
vyriausias direktorius “išlais
vintos tiurkos rūmų.” Ji fakti- 
nai vadovauja visoms krašto 
moterims, auklėdama ir suda
rydama kadrus iš savo respub
likos antros gyventojų pusės, su Ravennos madonnos veidu

Klausiama, kaip ji tai da
ro? Kame svarbiausias jos 
darbo mechanizmas? Jis, kaip 
augščiau sakiau — “moterų 
skyrių metodos šiluma.” Bet 
dalykas ne tik tame.

Giuljaros dvilipumas—suta
pimas joje moterų skyrių ve
dėjos ir aktyvistės—papildo 
paprastą moterų skyrių meto
dą su brangia sielos ypatybe, 
šita ypatybė tokia paprasta, 
kad apie ją taip retai pamini, 
jog apibūdint ją dviem žo
džiais būtų maža. Ir kad 
duot šiems žodžiams reikalin
gą skambesį, aš bandysiu ati
dengi jį veiksme, parodyt 
Giuljara viename iš tų dar- 

kurie bus perduoti atei
nančioms kartoms partinio el
gesio klasikoj.

važiavimą. Visos išsireiškė, kad 
toks suvažiavimas būtinai rei
kalingas ir centro komitetas pa
darė gerą žingsnį, sumanydamas 
šaukti suvažiavimą.

Taipgi 155 kuopa, apkalbė
jus apskričio reikalus, mato 
reikalinga šaukti ALDLD 7-to 
Apskričio moterų praplėstą po
sėdį,* kad apkalbėjus moterų 
organizavimo klausimą 7-tame 
apskrityje ir prisirengus prie 
centro šaukiamo suvažiavimo, j 
Kadangi 155-toj kuopoj randa-; 
si viena apskričio moterų komi
teto narė, tai kuopa patarė, kad 
ji kreiptųsi į kitas komiteto na
res ir bendrai sušauktų platų 
moterų posėdį 7-tame Apskri
tyje greitu laiku.

WORCESTER, Mass.—Ame-streikuojančių eiles ir davė pa 
fikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 155-tos mo
terų kuopos metiniam susirin
kime, sausio 24 d., apart meti
nių kuopos raportų ir paprastų 
reikalų buvo plačiai diskusuoja- 
ma moterų organizavimo svar
ba ir būtinas reikalas.

Mintys Apie Senatvę
Nedaugelis godoja, mydi 

pagaili senus žmones, nors 
dutinis senas daugiau kenčia i mano metus, jei jis gerai į ma 
vargo, negu jaunas biednas. 
Prie šios sistemos senam yra 
didžiausia atspirtis pinigai, ge
riau, beje, negu meilė.

1. Organizacija ir apšvieta.
2. Gimdymo kontrole ir socialė apdrauda.
3. Rezoliucija už parėmimą Lietuvos revoliucinių po

litinių kalinių šeimynų.
4. Moterų teisė dirbti.
Dienotvarkis trumpas. Tai ne viskas, ką norėtume ir reikėtų 

svarstyti, bet turime tenkintis su tiek, kiek leidžia esamos sąly- ” 
gos—turimasis suvažiavimui laikas.

Suvažiavimas prasidės 1 vai. po pietų: iki pusiaunakčio lieka 
11 valandų. Suorganizavimas paties suvažiavimo ir pertrau- 
ka paims kiek laiko, tad keturi punktai ganėtina, jeigu ne per*' 
daug, kad juos tinkamai apdiskusavus. ” y

Draugės ir draugai raginami tuojau diskusuoti dienotvarkj 
susirinkimuose ir spaudoje.

Kolonijų Draugių-Draugų Atydai
* * į

Jūsų draugės ir draugai kolonijų veikėjai pareiga tuojau 
įsteigti jūsų kolonijoj veiklų komitetą, kurio pareiga darbuo
tis, kad visos jūsų kolonijos moterų ir turinčios moterų narių : 
organizacijos bei lokalinės draugijos pasiųstų delegates. Taip 
pat komiteto pareiga tuojau apsvarstyti ir važiuotę, nes suda- 
rius prieinamas važiuotės sąlygas bus lengviau ir delegates 
gauti.

Visi įsitėmykite, kad tai nėra vien ALDLD moterų, bet visų 
lietuvių organizacijų ir pažvalgų moterų suvažiavimas, todėl J 
neapsirubežiuokite vien ALDLD narėmis, bet dėkite pastangas 
iškelti svarbą moterų suvažiavimo ir jo dienotvarkį visose vie
tos organizacijose. Prisirengimo darbas turi būti atliktas tuo
jau, nes kovo mėnesį jau reiks išrinkt delegates.

» * -į

ALDLD Centro Moterų Komitete:
A. A. Lideikienč, O. Depsiene, '
B. L. Šalinaitė, M. Sinkevičiūtė,

S. Sasnauskienė
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New Yorko miesto bedarbiai nuimami nuo šalpos 
surašo ir verčiami leda valyti nuo gatvių.

Worcester, Mass.
Iš ALDLD 11 Kuopos Susirin
kimo, Įvykusio 26 d. Sausio.

Šiame susirinkime buvo iš
duota metiniai raportai iš 
kuopos veikimo 1935 m., kur 
pasirodė, kad 1 1 kuopa daug 
dirbo darbininkų judėjime ne
tik lietuviškoj dirvoj, bet ir 
tarptautinėj. Per visus metus 
darbininkų kovoms išaukota 
$56.05. Knygius drg. F. Ma
zurka savo raporte pranešė, 
kad išplatino literatūros už 
$44. Tai didelis darbas, atlik
tas apšvietus skleidime. Drg. 
Mazurka nusiskundė, kad iš 
priežasties ilgų darbo, valan
dų negalės eiti knygiaus par
eigas šiais metais. Kol kas, ki
to neišrinkta. Manau, kad d.
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TARPTAUTINIO DARBIN.
APSIGYNIMO

METINIS

BAZARAS
Naudai New Yorko Distrikto 
apsigynimui nuo policijos biu- 

tališkumo ir persekiojimo 
darbininkų

BUS ŠEŠIAS DIENAS
Bus pigiai parduodami 

įvairūs daiktai ir bus 
graži programa

Bus

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

66 E. 4th Street 
NEW YORK CITY

•
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

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

lietuvių išeivių kongrese per-’ta iš kelių kandidatų, kaip 
eitą vasarą. Kuomet valstiečių kad senesnėj praeityj būdavo, 
streikas įvyko, jam pasitaikė’—ne. Jei tik ir vienas kandi- 
ten būti. Todėl drg. Guoba datas atsirado, tai jis ir iš- 
kalbėjo d v iejose temose : rinktas tapo.
‘‘Darbininkų Žodis” ir Kana
dos Darbininkų padėtis, ir Lie
tuvos Valstiečių Ekonominis 
Gyvenimas ir Streikas.” Drg.
Guoba, kalbėdamas apie Ką- 
nados lietuvių darbininkų pa
dėtį, paaiškino reikalą atsira
dimo “Darb. žodžio,” kuris 
davė vadovybę lietuviams dar
bininkams Kanadoj ir šioj .va
dovybėj išaugo lietuvių suvie
nytas frontas, susidedantis iš! 
komunistų, socialistų ir religi
nių draugijų, kovai prieš ka
rą ir fašizmą ir už atsteigimą 
civilių laisvių Lietuvos gyven
tojams. Kanadoj yra 18 ALD 
LD kuopų su 700 narių ir čia 
girnių jaunuolių organizacija 
iš 30 narių. Kalbėdamas apie 
Lietuvos padėtį, prisiminė pa
sikalbėjimą su kalėjimo admi
nistratorium Kaune. Užklau-

Knygynas

Literatūros kuopa įkūrė 
knygyną, iš kurio bile lietuvis 
galės imti knygas skaitymui. 
Jau yra nemažas skaičius kny
gų, kurias suaukojo geri pri
tarėjai. (Kitą syk paskelb
siu ir aukojusių vardus). Jau 
kelintas asmenų pasiėmė kny
gas skaitymui. Kas norėtų im
ti—tesikreipia pas laikiną 
knygyno kūrimo komisijos na
rį Jasilionį. Jis įteiks knygas 
ALDLD kuopos susirinkimuo
se ir kitokiose sueigose, kada 
pasitaikys būti svetainėje. Jei 
kas turi knygų aukoti del kny
gyno—maloniai prašome pa
daryti tatai nevilkinant. Bus 
daugiau knygų, bus didesnis 
pasirinkimas norintiems skai
tyti.

didelio parengimo. Choro pa
mokos būna kas pėtnyčią Dar
bininkų Centre, 325 E. Mar
ket St. Pradžia 7-tą valandą 
vakare. Dabar lauksim visų 
skaitlingai atsilankant laiku.

Aido Choro Korespondentas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Mes Prieš Fašistų Ginklų 

Fondą

Lietuvai pastaruoju metu 
gręsia labai didelis Hitlerio 
užpuolimo pavojus. Lietuvos 
fašistai sumanė ir iš šito pasi
pelnyti. Jie įsteigė vadinamą
jį ginklų fondą ir prievartos 
keliu atskaito iš darbininkų 
ir tarnautojų uždarbio į tą 
ginklų fondą. Nesutinkančius 
su atskaitymu šalina iš darbo.

Visas fašistų valdžios veiki-

busių prie Tsurugos Niiga- 
tos geležinkelio linijos. Ke
turi darbininkai buvo už
mušti, 36 dar nesurandama.

KAUNAS. — Smetonos val
džia taipgi nuleidinėjo vėliavas 
ir darė kitas gedulo-apgailų ce
remonijas, minint Anglijos ka
raliaus Jurgio mirtį.

Mazurka pagalvojęs atsimins, į sus, kam žmonės yra laikomi 
kad visų darbininkų tokis pat kelius metus be teismo, gavo 
gyvenimas, ir neatsitrauks atsakymą, kad “neprasikals- 
nuo tokio brangaus apšvietus | tų.” Kuomet streikieriai de- 
darbo. Skaitytas ir priimtas! monstravo, tai Smetonos fašis- 
laiškas nuo “Laisvės” admi-Įtų gauja atidarė ugnį.
nistratoriaus drg. Buknio, ku
riame ačiuoja visiem “Laisvės” 

i vajininkam, ypač drg. J. J. 
i Bakšiui, už pasidarbavimą 
dienraščio vajuj. Taipgi aplai- 
kyta $10 čekis, tai dovana 
už vajaus darbą. Kadangi ir 
ALDLD 155 Moterų kp. ben
drai dalyvavo, tai dovana li
kos pusiau pasidalinta.

Buvo skaitytas ir priimtas 
referendumo laiškas iš ALDL 
D Centro, klausimu vienybės 
LDD .su ALDLD. Vienbalsiai 
už vienybę paduota 19 balsų. 
Nariai nutarė palaikyti vieną 
seną narį bedarbį, užsimokant 
15 centų į metus. Čia noriu 
priminti, kad dabar yra ALD 
LD vajus. Laike vajaus įsira
šantiems nėra įstojimo. Naujas 
narys, užsimokėdamas $1.50 
už metus, gauna visas šių me
tų išleistas knygas ir puikų 
žurnalą “šviesą”, kuris išeina 
keturis kartus į metą, t. y., kas 
trys mėnesiai. Užsirašant tik 
“šviesą”, kainuoja $1 metams. 
Visi “Laisvės” skaitytojai pra
šomi tapti ALDLD nariais 
ir savo gimines ir draugus pri
rašyti į šią vienatinę lietuvių 
apšvietus organizaciją. ALDL 
D yra viena iš didžiausių ap
švietus knygų leidimo draugi
ja, kuri turi kuopas Franci- 
joj, Sovietų Sąjungoj, Brazili
joj, Argentinoj, Kanadoj ir 
Suvienytose Valstijose. Taigi, 
kodėl neįstoti į šią didžiąją 
apšvietus šeimyną ?

Kovo (March) 8, vakare, 
yra rengiamas jubilėjinis ban- 
k i etas su koncertine progra- 

j m a minėjimui 20 metų ALDLD 
Į gyvavimo, šiame parengime 
dainuos Ig. Kubiliūnas, radio 
dainininkas ir dalyvaus Wor- 
cesterio gabiausios dailės spė- 

I kos.
Nutarta rengti prakalbas 

i bendrai su ALDLD 11 ir 155 
' kuopomis ir LDD 5 kuopa do- 
į lei išlaisvinimo Stilsond. Kal- 
j bėtojais nutarta kviesti Mi- 
chelsoną, “Keleivio” redakto
rių ; Prūseiką, “Naujosios Ga
dynės” redaktorių; A. Bimbą, 
“Laisvės” redaktorių. Prakal
bos įvyks pirmą dieną kovo 
(March), ant 29 Endicott St.

Nutarta rengti ban k i etą ir 
prakalbas su koncertine pro
grama, minėjimui 25 metų ju- 
bilėjaus nuo dienraščio “Lais
vės” įsikūrimo, šiame parengi
me sakys prakalbą vienas iš 
“Laisvės” redaktorių ir turė
sim progą išgirsti New Yorko 
dainininkų, kurių Worcesterio 
publika dar nėra girdėjusi.

Iš Drg. M. Guobos Prakalbų

Prakalbos įvyko 28 d. sau
sio. Drg. Guoba yra atvykęs 
nuo “Darbininkų žodžio”, 
vienatinio Kanadoj lietuvių 
darbininkų laikraščio. Jis taip
gi yra tarnavęs Lietuvos ka- 

į riuomenėj ir dalyvavęs Klai
pėdos apgynime kaipo puska- 
rininkas ir dalyvavęs Kaune

Domisi Būsimu Koncertu

LDS jaunuolių kuopos ruo
šiamu koncertu vietos publika 
domisi. Plakatuose skelbiami 
p ro gra m o d a 1 y vi a i—p a ri n k ti.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

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

Jei palyginti Kražių sker
dynes su dabartinėm Lietuvoj, 

[tai būtų tik lašas jūroj, kur 
suvirš 500 nekaltų Lietuvos 
žmonių pūsta kalėjimuose. 
Prie skurdaus ekonominio gy
venimo, sukilimai ir areštai 
didėja. O sumuštų, nukankin
tų žmonių randasi po visą 
Lietuvą. O Hitlerio agentai zu
ja po visą Lietuvą piršdami 
savo gerlaikį, sakė kalbėto- 
j a s. N u o p e r sekiojimo ir 
skriaudų žmonės dega kerštu 
prieš Smetonos rėžimą. Drg. 
Guoba pasakė puikią prakal
bą—jis yra geras kalbėtojas, 
worcestcrieciam labai patiko. 
“Darbininkų žodžiui” prakal
bose surinkta $14.03. Po do
lerį aukojo šie: J. M. Lukas, 
P. Butkevičius, J. Daugiela, J. 
J. Bakšys, M. Mazurkienė, V. 
Jančius, J. Skeltis; po 50c—M. 
Petkūnienė, A. Serbentą, J. 
Raulušaitis, J. šalaviejus, E.

i Dovidonienė, U. Tumanienė, 
B. žalimienė, M. Latauckas.

Drg. Serbentą užsirašė “D. 
žodį” ant metų. Kitos aukos 
buvo surinktos smulkiais.

Varde abiejų ALDLD kuo
pų širdingai ačiū visiem au- 
kavusiem ir atsilankiusiem. 
Lai gyvuoja “Darb. žodis!”

ALDLD 11 Kp. Koresp.

Vaineikio ir Kazlauskaitės 
dainavimu visi grožisi, armo- 
nistais ir pianiste taip pat. Ar- 
monistas Mikolajūnas žada 
turėti ir pagelbininką, kuris 
bus tikras surprizas publikai. 
Magikas Arvin parodys kai ką 
stebuklingo. O komedija 
“Kauno Ponai” bus toks daly
kas, kurį tik prie geros pro
gos galėtume matyti Kaune. 
Gi dabar matysime Lietuvių 
Svetainėje, 14 d. vasario, pen
ktadienį, 7 :30 vai. vakare.

Jaunuoliai paaiškins, ką rei
škia Valentine—širdukų die
na, nes ta diena, pagal kokią 
tai istoriją, tokia yra. Sako, 
širdukės ves širdukus šokti. . . 
Pamatysim.

J.

Wilkes-Barre, Pa.
Keletas Žodžių iš Aido Choro 

Susirinkimo, įvykusio 
Vasario 7 d.

Binghamton, N. Y.
Geri Norai—Ne Veikla

čia yra žmonių gerais no
rais, pritariančių geriems dar
bams, bet trūksta veikėjų. 
Daugelis pasitenkina praeities 
veiklos prisiminimais ir rokuo- 
jasi sau visą kreditą už tai. 
Dabar—“tegul kiti veikia, aš 
pritariu...”

Darbas nenusidirbs vien pri
tarimu. Tatai turėtų prisi
minti kiekvienas ir kiekviena.

Įdomus Balsavimas

Literatūros kuopos pereita
me susirinkime balsuota vieny
bės klausimas, vienybės ALD 
LD su LDD. Susirinkime da
lyvavo 15 narių, bet balsavi
me ėmė dalyvumą tik 5. Ke
turi už vienybę, vienas—prieš. 
Ką .mano susilaikiusieji—ne
pasisakė. Vienas tik prasita
rė: vadai susiskaldę, vadai 
tegul ir susivienija. Šis pasa
kymas—bereikšmis. Susiskal
dymas buvo ne tik vaduose. 
Kas žvelgė—tas matė. Jei pri
tari darbininkų vienybei—bal
suok už ją.

Nenoras veikti neigiamai at
siliepia ir į organizacijos gy
vybę . . . Literatūros kuopa 
gruodžio mėn. į komitetą ga
vo tik pirmininką 1936 me
tams, į kitas vietas niekas ne
apsiėmė. linkimus turėjo tęs
ti ir sausio mėn. susirinkime. 
Čia jau darinktas pilnas komi
tetas. Darinktas, žinoma, ne 
ta prasme, kad būtų pasirink-

Šis susirinkimas nebuvo 
skaitlingas nariais, bet jame 
buvo nutarta gerų tarimų cho
ro gerovei, šiuom laikotarpiu 
mūsų chore nebuvo veikimo 
kaip turėtų būt, bet nuo šio 
susirinkimo viskas galės pasi
taisyt. Buvo prieita prie iš
vados, kad mūsų choro moky
tojos, O. Zdaniutė ir V. Ra- 
dišauskiutė, kurios yra įdėję: 
daug darbo šiame chore, kad 
jos ir vėl pradėtų darbuotis 
chore kiek galint, ba josios 
abidvi turi reikalingo patyri
mo.

Taipogi šiame susirinkime 
dalyvavo ir draugas šoloms- 
kas, brooklynietis, kuris davė 
daug sveikų patarimų drau
gams choristams,—kaip reikia 
chore darbuotis ir kaip jį iš
būdavo! į galingą darbininkų 
chorą. Todėl, draugės ir drau
gai, veikime draugo šolomsko 
nurodytu .keliu ir turėsim ge
riausių pasekmių.

Dabar mūsų choras kreipia
si pas visus drauges ir drau
gus, kurie tik esą kada buvę 
chore, stot į choro eiles. Čia 
kalbama ir į buvusius opozi
cijos draugus. Visų pareiga 
grįžt į Aido Chorą ir visiems 
sykiu darbuotis jame. Visi 
progresyviai darbininkai turė
tumėt stot į chorą ir sykiu sa-1 
vo jaunuolius atsivest. Drau
gės ir draugai, visi žinom kaip 
yra reikalingas darbininkiškas 
choras mūsų apielinkėj, todėl 
visų pareiga šiuom klausimu 
susirūpint, kad išaugint mūsų 
chorą į vieną iš didžiausių 
šioj valstijoj. Todėl visus 
kviečiame stot į chorą ir ja
me darbuotis pagal savo išga
lę-

Ateinančiose pamokose bus 
renkama parengimų komisija, 
į kurią bus galima išrinkt nau
jai įstojusių cho.ran draugių 
>ei draugų ir skubėsim prie

mas rodo, kad ji nemano rim
tai priešintis Hitleriui (tai 
tarp kitko rodo ir beveik lais
vas hitlerininkų veikimas 
Klaipėdoj ir priešhitlerinio 
veikimo persekiojimas Lietu
voj). Taigi ir tas ginklų fon
das bus panaudotas ne kovai 
prieš fašistinės Vokietijos už
puolimą, o fašistų diktatūros 
stiprinimui Lietuvoj, kovai 
prieš Lietuvos liaudį. Reiškia, 
tas darbo žmogus, kuris auko
ja tam ginklų fondui, pats 

Į kala sau pančius, pats stipri
na savo priešus. Be to, reik 
manyt, kad nemažos sumos iš 
to ginklų fondo patenka tie
siog į fašistų kišenius.

Todėl mes, komunistai, pa
sisakėm prieš tą ginklų fon
dą, prieš priverstiną atskaity
mą į jį iš darbininkų ir tar
nautojų uždarbio ir kviečiam 
darbininkus ir tarnautojus, 
kad pasisakytų prieš ir griež
čiausiai protestuotų prieš pri
verstinus atskaitymus.

Kai kas čia gali pasakyt: 
kaip gi jūs sakotės esą Lietu
vos nepriklausomybės gynėjai, 
jei stovit prieš ginklų fondą?! 
Taip, mes ginam ir ginsim Lie
tuvos nepriklausomybę. Bet 
mes sakom, kad sėkmingam , 
Lietuvos n e p r i k lausomybės 
gynimui nuo fašistinės Lietu- ( 
vos reikalinga apsidirbti su 
fašistais pačioj Lietuvoj. Už
tat mes ir stovim prieš tokį 
ginklų fondą, kuris yra fašistų 
rankose, kuris stiprina fašis
tus.

“Tiesa”

Clevelando Žinios
Šis tas Iš Mūsų Dirvonų 

Ir Veikimo
Mūsų spaudos skaitytojai, 

tėvai, įsitėmykite, kad jaunų 
vaikučių pamokos prasidėjo,' 
ir tęsis per žiema, Lietuvių' 
Darbininkų Svetainėj, 920 E.1 
79th St. Vaikučiu lavinimas 
atsibuna sekmadienių rytais 
nuo 10 vai. iki 12. Mokyto
jai yra sugabūs jaunuoliai, 
Saimoniutė ir Nemura. Be to, 
LDS. 55 kp. išrinko sugabų 
draugą Petrauską, kuris pa
dės mokyti mūsų kūdikius 
tėvų kalbos ir istorijos. Pa
tys atveskime savo vaikus ir 
savo kaimynus užkvieskime [ 
atsilankyti ir susipažinti su 
mūsų mokyklėle.

LDS. 55 kp., savo susirinki
me, išklausius raporto delega
to d. Petrausko iš Kongreso 
Prieš Karą ir Fašizmą nutarė 
vienbalsiai prisidėti prie Ame
rikos Lygos prieš karą ir fa
šizmą. Delegatais į Miesto 
Komitetą apsiėmė dd. Valen- 
tukonienė ir Petrauskas. Be 
to d. Petrauskas atžymėjo at
sibuvusią Clevelando miesto 
konferenciją, 2 d. vasario, 
kur buvo priimtas 6 mėn. dar
bo programas. Am. Lygos 
vietos komitetas yra pasibrie- 
žęs plačiai veikti prieš fašiz
mo pasireiškiantį pavojų.

(Tąsa rytoj)
L. Sūnus.

Sniegas Užgriuvo 80
TOKIO. — Sniego griūtis 

užgriovė 80 darbininkų, dir-

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

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

šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite
Ne Būtleginta ar Truckers Anglis

PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI

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

ŠAUKITE
STERLING 3-4700 Stove |l|

Nut 1 w

Nedarbo, Senatvės Ir Nesveikatos 
Apdraudos Reikalavimo Bilius

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

•

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

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

Už 2,000 $3.50, už 1,000 $2.25, už 
500 $1.50, už $300 $1 ir už 100 75c

•

Kartu su užsakymu siųskite ir pinigus. Be pinigų 
lapelio negalėsime prisiųsti, nes brangiai kainuoją jo 
išleidimas. Draugijos ir organizacijos turi greit užsisa
kyti ir tuojaus platinti tą lapelį. Užsakymus siųskite 
šiuo antrašu:

“LAISVĖ”
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

PASTABA: Pittsburgh ir toliau į vakarus už persiuntimą vokuo
sime už 2,000 lapelių 75c.; už 1,000 lapelių 50c. ir už 500 25c. į 
vietas šioje pusėje Pittsburgho persiuntimą padengs “Laisvę.”

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

A \
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LAISVI ’ Puslapis

J. TRAČUK Vertė PETRAS

PERŠAUTAS DEKRETAS
(Pabaiga)

Kada kaspinas mėlynųjų Karpatų kal
nų visai pajuodėjo ir susiliejo su naktine 
migla vasaros dangaus, divizijonas rau
donosios kavalerijos jau radosi Strij gat
vėse. Vyriausią Strij miesto gatvę žai
bo greitumu pralėkė pirmieji raiteliai— 
kariškas komisaras šešto pulko Ostapčuk 
ir narsusis jaunasis komunistas Mitika. 
Visi miesto namai žiūrėjo į gatves bailės 
pilnais langais. Neramiai kiauksėjo vi
sos spynos ir raktai, karts kartėmis 
žvangėjo pramušti kulkų langai. Garsiai 
aidėjo šūviai miesto gatvėse. Likučiai 
lenkiškos armijos, panikos apimti, trau
kėsi, bet niekas taip negalėjo lėkti, kaip 
raudonoji kavalerija, ir todėl krauju pa- 
sriuvo gatvės ir tarpnamiai.

Vieton vakarinės šaltos rasos, Strij 
miesto gatvėse rugsėjo men. 20 dieną, 
1920 m., tekėjo šviežias, šiltas kraujas. 
O vėlybam vakare, kada buvo įvykus pir
moji konferencija Revoliucinio Komiteto 
Strij, raudonųjų kazokų divizija perjojo 
miesto gatvėmis su muzika.

V.
Del baimės ir linksmybės miestas dre

bėjo ir džiaugės nakties tamsoje. Miesto 
centro aikštėje degė didelis ugnakuras, 
o apie jį raudonarmiečiai sėdėjo, gulėjo, 

♦maršavo, šoko kazoką, džiovinos autus ir 
drabužius, juokavo ir kalbėjos.

—Štai tokiu būdu mes ir Lvovą užim
sim.

—Na, ne tik Lvovą, bet dar ant augš- 
tųjų Karpatų pavaikščiosime.

—Ant pačio augščiausio kalno mes iš
kelsim raudoną vėliavą.

O kariškas komisaras Ostapčuk galvo
jo apie ryt dieną, kaip jis su būriu karei
vių jos už Strij miesto iki savo gimtinio 
kaimo. Taip, jis pirmas turi nunešti re
voliucinį dekretą į savo kaimą, kurį jau 
nuo pat Zbruč nešioja savo mundieros 
krūtinės kišeniuje.

—Kodėl rytoj? Ko laukti, kad šian
dien galima išklijuoti dekretą po visą 
Strij miestą, kiekvienoj matomoj vietoj, 
kur tik keletas valandų tam atgal buvo 
prilipinti visokių valdžių popiergaliai su 
plėšriojo arelio antspaudomis. Kodėl ne
prikalti dekreto šiandieną prie durų gim
tinio kaimo raštinės? Kodėl nepasveikin
ti šiandieną savo tėvelius su didele šven
te—švente laisvės? Ir Danią mylimą. 
Kodėl neprispausti prie krūtinės ir karš
tai, karštai pabučiuoti šiandieną? Kodėl 
tuoj aus nepasimatyti su ja?
Būrys raitelių, vadovaujamų Ostapčuko, 

kaip šturmas išskrido nuo Strij aikštės. 
Arkliai iškėlė galvas žvengdami, spardėsi 
linksmai taip, kad iš po kojų lėkė tūks
tančiai kibirkščių.

Apleistas miestas kvėpavo paslaptin
gai. Tylėjo jis. Paslaptingai jis stovėjo 
išdavingas. Tik darbininkų kvartaluo
se linksmumų šauksmai skrido, aidėda- 
mi nuo namo prie namo. Ten gyvento
jai susibroliavo su raudonarmiečiais. 
Tenai raudonųjų kovotojų eilės da- 
sipildė naujomis jėgomis. Ten jie ruo
šė- daugybę raudonų vėliavų sutiki
mui ryt dienos. O miesto ir priemiesčių 
visuose urvuose, lindynėse, skiepuose ir 
skylėse slėpėsi priešai, kurie iš po bai
sios panikos karts nuo karto pradėjo at

gauti sąmonę. Jie taipgi manė apie ry
tojaus dieną.

Kada būrys raitelių, vedamų Ostapčuk, 
jau buvo išjoję į priemiesčio gatveles ir 
leidosi keliu tiesiog vedančiu pro seną 
apgriuvusį plytų fabriką, tada nakties 
tamsa išdavė savo paslaptį, pasveikinda
ma raitelius smarkia šautuvų ir kulka- 
svaidžių ugnim.

Raiteliai tuojau išsisklaidė ir pradėjo 
atsišaudymą. Po, smarkaus apšaudymo 
nuo griuvėsių po du, po tris raiteliai pra
dėjo grįžti atgal į miesto aikštę. Smar
kus apsišaudymas prie plytų fabriko at
gaivino priešą visuose užkampiuose. Po 
vidurnakčio mieste šaudymas patankėjo. 
Liovėsi linksmas ūžėsis miesto aikštėje. 
Užgeso ugnis. Ir kuo labiau artėjo ry
tas, tuo tankiau girdėjosi tratėjimai šau
tuvų ir kulkasvaidžių iš visų pusių.

Rytmetyje, kada saulė pakilo, išdidžiai 
apšviesdama Karpatų kalnus, raudonoji 
kavalerija apleido Strij miestą. Darbi
ninkų nameliai priemiesčiuose liūdnai 
žiūrėjo savo mažais langeliais į tolstan-

I čius raudonarmiečius. O mieste pasiro
dė atskiri pilsudskiniai žandarai ir kiti 
viršininkai, kurie nuplėšinėjo nuo sienų 
apskelbimus raudonosios armijos, o taip
gi pirmąjį dekretą ir atsišaukimą revo
liucinio komiteto. Užmiestyje netoli se
no plytų fabriko gulėjo du užmušti rau- 
donramiečiai. Vienam buvo galva per
skelta, o antro krūtinė peršauta.

Pagal žandarų įsakymą, darbininkai 
atėjo jų palaidoti. Tai buvo pirmas įvy
kis, kada darbininkai su linksmumu išpil
dė lenkiškų žandarų įsakymą.

—Štai nors mūsų klasės karžygius pa
laidosim—prakalbėjo vienas, kasdamas 
duobę.

—Taip atrodo, tarytum būtų buvęs 
sapnas.

—Nusišypsojo laisvė ir vėl dingo!
I

Dingo, taip, dingo nepalikdama at
minčiai jokio ženklo, apart šio kapo. Bet 
atmintis liko. Pas vieną iš užmuštųjų 
jie rado mundiero krūtinės kišeniuje su
lankstytą peršautą ir kruviną popierą. 
Tylinčiai pasilenkė, išsklaidė ir pradėjo 
skaityti.

Dekretas Galicijos Revoliucinio Komi
teto apie įsteigimą “socialistinės sovietų 
galios” Galicijoj.

Vardan Galicijos darbininkų ir vals
tiečių yra skelbiama:

1) Visos politinės.... galia... yra pa
naikinama;
(2) Iki momentui...............’.

(3) Visas valstybės turtas .................
ir 1.1.

Jie perskaitė kruviną ir peršautą dek
retą, paslėpė jį kaipo brangiausią atmin
tį.

—Juos mes palaidosim, bet dekretas 
dar sykį atgis!

Ir pradėjo cirkuliuoti dekretas iš ran
kų į rankas. Jie ir dabar tebeskaito jį su 
paslaptinga tyla, skaito domingai ir ge
rai atmena, kas jame yra rašyta ir kas 
krauju padengta.

O merginos kiekvieną pavasarį užmies
tyje ant raudonarmiečių kapo sėja rau
donas rožes, kad jos visą vasarą puoštų , 
puikiausiais savo žiedais klasės karžy
gių kapą.

kad direktoriai turėjo specialį 
posėdį gruodžio 9 d. Tame po
sėdy dalyvavo tik septyni di
rektoriai ir visi jie pasisakė už 
LDD CK mažumos pareiškimą. 
Aš nors ir nebuvau tame po
sėdy, bet nesutinku su tų sep
tynių direktorių tarimu. Ne
sutinku del to, kad mažumos 
pareiškimas neveda prie vieny
bės, bet kaip tik atbulai—jis 
aštrina frakcinę kovą ir eina 
prieš Kominterno VII Kongreso 
tarimus, taipgi prieš patį Kom- 
interną, kaipo darbininkų va
dą. Tie draugai, kurie sutinka 
su mažumos pareiškimu ir stoja 
už jį, eina prieš savo klasės 
reikalus.

Tame Katiliūtės pranešime 
pažymėta, kad du direktoriate 
nariai — V. Čepulis ir A. P. 
Rainienė—nedalyvavo. Katiliū
tė pranešė, kad aš tame specia
liame posėdy nedalyvavau, bet 
nepranešė del kokios priežas
ties, nors ją labai gerai žinojo. 
Aš tame posėdy nedalyvavau 
del to, kad N. Katiliūtė, kaipo 
direktorių sekretorė, manęs vi
sai nekvietė į tą specialį posė
dį. Taipgi nekvietė ir į gruo
džio 23-čios dienos posėdį. Prie
žastis, del kurios manęs ne
kviečia, yra ta, kad aš stoviu 
už LDD CK didžiumos rezoliu
ciją vienybės klausime.

Taigi matot, draugai, kad 
mažumos (“garbingos mirties”) 
pareiškimo autoriai ir jų šali
ninkai įpuolė į desperaciją.

Aš protestuoju prieš tokį di
rektorių valdybos pasielgimą ir 
raginu jus, draugai, protestuoti.

V. Čepulis.
P. S.—šis straipsnelis buvo susta

tytas ir laukė sau vietos “Naujojoj 
Gadynėj’’ per pora savaičių ir ant 
galo tapo išmestas.
(Iš “Informacijos LDD Na
riams ir ‘N. G.’ šerinin-
kams ir Skaitytojams”)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

simės pravesti gyvenimai!.
Tasai posėdis yra šaukiamas 

sekmadienį, vasario 16 d., 11 
vai. iš ryto, 775 Bank St., Wa
terbury, Conn. Draugai turi 
stengtis pribūti laiku į posėdį 
ir susitarti kartu atvykti, kad 
išvengus didesnių išlaidų. Prie 
to kviečiami ir kiti draugijų 
nariai pribūti, kurie tik gali. 
Juo daugiau posėdžiuose na
rių būna, tuo būna lengviau 
išrišti sunkesni ateities veiki
mo reikalai. Tad geistina, kad 
pakvietimas būtų išpildytas.

Prie progos reikalinga duo
ti pastaba ALDLD. III Apskri
čio kuopų sekretoriam, kad ne 
visi iki šiam laikui pridavė 
naujai išrinktų kuopose sekr. 
antrašus apskričio valdybai. 
Draugai, stengkitės be atidė
liojimo tą tuojau atlikti, nes 
reikės svarbūs dalykai kuo
pom siuntinėti.

ALDLD. III Apskr. Sekr.
V. J. V.

Reading, Pa.
Remia “Darbininkų Žodį”
Readingo ALDLD 143 kuo

pa paaukavo Kanados draugų 
“Darbininkų žodžio” paramai 
$5. Taipgi drg. K. Romikai- 
tis aukavo $1, ir K. Zemjba- 
sevičius 50 centų. Viso tam | 
tikslui pankuota $6.50.

Clara Švagždiutė

PRANEŠIMAI B KITUR
BAYONNE, N. J.

L.A.U.. Kliubas rengia šaunų ba-' 
ių subatoj, 15 <1. vasario, 7:30 vai. 

vakare, Kliubo salėje, 10 W. 22nd Si. 
Šokiams grieš prof. Gurskio orkes
trą. Taipgi turėsim ir skanių vai 
giu ir gėrimų. Visi ateikite, nes tai 
bus paskutinis balius prieš užgavė
nes. Įžanga tik 25c.

Kviečia rengėjai.
(36-38)

turės daug ką svarbaus ir žingei- 
daus mums pasakyti apie abi šalis. 
Tad kviečiame visus apielinkes drau
gus ir drauges, ypač jaunuolius skai
tlingai atsilankyti.

Komisija,.
(36-37)

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
bių dalyku apsvarstymui.

V.K.S.
(35-36)

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

atsibus nedėlioję, 16 d. vasario, 2 Į 
vai. po pietų, po numeriu 62 Lafa
yette St. Visi dalyvaukite ir atsi
veskite naujų narių prirašyt prie 
kuopos.

S. Vilkas.
(35-36)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. rengia didelį veika

lą, “Tamyla”, 28 d. kovo, 7:30 vai. 
vakaro, Lietuvių Svetainėje, kampas 
E ir Silvei4 Sts. Šį gražų veikalą 
perstatys Montello artistai. Prašome 
Montello’s ir apielinkių organizacijų 
kitų parengimų tą dieną nerengti.

Kviečia Rengėjai.
(35-37)

kalas. Taipgi dainuos visas choras. 
Pp programos bus šokiai prie visų 
mylimos Gene Rovell orkestros. Įžan
ga 35c. Kviečiame visus atsilankyti 
ir linksmai vakarą praleisti su savo 
draugais.

Kviečia Komitetas.
(36-37)

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgho ir apielinkes Lietuvių 

D-gijų Sąryšis rengia linksmą balių 
subatoj, 15 d. vasario, Liberty Sve
tainėje, 1322 Reedsdale St., 7:30 vai. 
vakare. Įžanga tik 25c. Kviečiam vi
sus lietuvius iš apielinkes Ir iš to
liau skaitlingai atsilankyti.

Komitetas.
(34-36)

PITTSBURGH, PA.
Lietuvos nepri ’ulmybės mitingas 

įvyks nedėlioj, 16 <1. xasario, 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
šlūną. Taipgi bus graži muzikališka 
programa. Kviečiam visus atsilankyt.

Komisija.
(34-36)

BRIDGEPORT, CONN.
Teatras, Dainos, šokiai! Rengia 

Lietuvių Jaunuolių Choras. Viskas 
įvyks subatoj, 15 d. vasario, po nu
meriu 407 Lafayette St., lošimas 
prasidės lygiai 7:30 vai. Choras per
statys vieno akto komediją, “Žento 
Nelaimės.” Tai labai juokingas vei- I

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS

Nežinomam, arba Ex-Kata- 
likui.— Tamstos raštą netalpi
nome laikraštin, kadangi ne- 
pridavėte savo vardo-pavardės 
ir antrašo. Be to mes nenau- I 
dojame niekeno raštų. Tams
tos šypsenose yra tokių “juo
kų,” kurie jau kelis kartus yra 
tilpę “Laisvėje.” Tamstos ra
šinys apie patapimą laisvama
niu perdaug ištęstas. Kitą 
kartą bandykite rašyti trum
piau ir, žinoma, būtinai pri- 
duokite savo pilną vardą-pa- 
vardę ir antrašą.

B. P. Šilkauskui, Waterbury, 
Conn.— Tamstos prisiųstą Su- 
šinsko atsišaukimą talpiname 
dienraštin. Jam padėti mes, 
kaipo redakcija, negalime, ka
dangi tuo neužsiimame. Tąjį 
klausimą turėtumėte iškelti 
draugijoj arba kokiam kliube.

HAVERHILL, MASS.
L.D.S. 136 k p. susirinkimas įvyks 

pirmadieni, 17 d. vasario, 7 vai. va
kare, Laisvės Choro svetainėje, 199 
Washington St. Visi nariai dalyvau
kite, nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstymui.

Ei n. Sekr. A. P. I).
(36-37)

HAVERHILL, MASS.
Rengiamos svarbios prakalbos del 

jaunuolio J. Ormano, L. P. G. Kliu
bo svetainėje, 324 River St., penk- 

jtadienio vakare, 7:30 valandą, 14 
d. vasario. Drg. J. Ormanas lankėsi į 
Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje, jis .

Scranton, Pa.

PIRTIS
VISADA ATDARA 
DIENA IR NAKTĮ

Garinis Kambarys, Turkiškas Kambarys, 
•'Rusiškas Kambarys, didelis plaukymui 

prūdas, šviežus šaltinio vanduo, moksliniai 
mankštymai, restauracija, barbernė 

ir prirengimai miegojimui.
Kaina 50c. dieną ir naktį, bile laiku.

SPECIALŪS KAINOS PER SAVAITE

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

------------- x
VYRŲ DIENOS

Trečiadieniais, ketvirtadieniais, 
penktadieniais, Šeštadieniais ir 

sekmadieniais atdara dieną 
ir naktį.

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

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

' Naujosios Gadynės”
Direktoriaus Balsas

Kaipo “Naujosios Gadynės” 
direktoriato narys, matau reika
lą pranešti jums, draugai šėri- 
ninkai, kas dedasi jūsų laikraš
čio pastogėj, kad vėliau neru- 
gotumėt del neinformavimo.

Draugai šėrininkai, jūs perei
tam bendrovės suvažiavime iš
rinkote direktorius, kad jie 
tvarkytų “Naujosios Gadynės” 
reikalus. Bet jūsų išrinkti di
rektoriai vietoj tvarkyti pradė
jo ardyti. Kaip tik LDD CK 
mažumos pareiškimo autoriai ir 
jos rėmėjai pralaimėjo LDD 
centre vienybės klausimu, tai 
būdami “Naujosios Gadynės” 
direktorių nariais ir . turėdami

didžiumą savo pasekėjų, 
pradėjo savo nelemtą ardymo 
darbą “Naujosios Gadynės” pa
stogėj. Pirmiausiai savo ardy
mo darbą pradėjo administraci
joj. Vietoj J. Kuodžio, kaipo 
patyrusio tame amate darbinin
ko ir dirbusio nuo pat įsikūrimo 
“Naujosios Gadynės,” jie pa
statė, kaip “part time” admi
nistratorių, K. Steponavičių, 
kuris nei jokio supratimo netu
ri apie spaustuvės biznį ir dar
bą. K. Steponavičius, užimda
mas “part time” administrato
riaus vietą, turi ir savo pagelbi- 
ninką J. Jankūną. Steponavi
čius pranešė (žiūrėkit “N. G.” 
No. 52, pereitų metų), kad pa
sirūpins nuolatos informuot 
apie “Naujosios Gadynės” padė
tį, bet sekančiuose dviejuose 
numeriuose jokių informacijų

tuoj nėra—net apie vajaus eigą. Įsi
vaizdinkite sau, K. Steponavi
čius gyvena Cliffside, N. J., ir 
turi savo biznį, bet jis ir ad
ministratorius.

Padarę “tvarką” administra
cijoj, ėmės daryti “tvarką” re
dakcijoj. Pirmiausiai uždėjo 
cenzūrą ant pirmojo redakto
riaus L. Prūseikos. Cenzūros 
dar neužteko, pradėjo dar ir 
raštus konfiskuoti. Tai taip jie 
atsineša link draugo, daugiau
siai pasidarbavusio del “N. Ga
dynės” labo. Mažumos pareiš
kimo autoriai ir jos šalininkai 
labai garsiai kalba už darbinin
kišką demokratiją, o patys 
praktikuoja diktatūrą prieš sa
vo oponentus.

“Naujosios Gadynės” No. 50 
(pereitą metų) direktorių se
kretorė N. Katiliūtė pranešė,

Čia telpa aukojusių vardai 
Lietuvos politiniams kaliniams 
per ALDLD. 12-to apskričio 
konferenciją vasario 2 dieną, 
1936, Scranton, Pa.

Aukojo sekančiai:
J. Liepa $1.00; A. Navalin

skas, J. Kazlauskas po 50c.; 
S. šonas, I. Klevinskas, A. Ru- 
seckas, S. Diskauskienė ir J. 
Klikunas po 25c. ir smulkių 
$1.25. Viso $4.50. Visiems 
aukavusiems varde Lietuvos 
politinių kalinių širdingą ačiū.

I. A. Klevinskas,

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Ii senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 

vTTwBL sudarau su
■T amerikoniškais.
» Reikalui esant
K padidinu to

kio dydžio, ko- 
k*° rageidauja- 
ma. Taipgi at- 

.tmaliavoju įv*i- 
riom spalvom

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

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

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

Waterbury, Conn.
Svarbus Posėdis

Connecticut valstijos lietu
vių darbininkiškų organizaci
jų apskričių valdybų bendras 
posėdis šaukiamas apsvarsty
mui bėgamų reikalų. Prieš 
mūs organizacijas stovi šie rei
kalai: Bendro fronto tinkamai 
pravedimas, Farmerių Darbo 
Partijos kūrimasis, ALDLD. ir 
LDS. vajus, “Laisvės” 25 me
tų gyvavimo atžymėjimas ir 
keletas kitų. Todėl kiekvie
nas valdybų narys turi pir
miau pamąstyti ir posėdyje, 
visi bendrai išgvildenę, steng

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

Juozas Levanda 
(LKVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems bė skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

PLAUKŲ 
KIRPIMAS 25c
SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

i

Telephone Stagg 2-4409 W

A. Radzevičius f
GRABORIUS K

(Undertaker) A
Vedu šermenis ir palaidojo i in- 
kainai ir už prieinamą kainą. x 
Parsamdau automobilius vestuvėm, K 

parėm, krikštynom ir kitokiem ag 
reikalam. V

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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- ■ 
dūlių, Abelno Nu-' b 
silpimo, Nervų IS- 
sisėmimo, Skilvio * 
ir Žarnų Ligų, He- • 
morrhoidų bei Ki- ė

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 f 
110 East 16 St., N. Y. J

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

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M. . b f!
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Trumpos Žinutės

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

“Valgykite Medy,” Sako 
Dr. Kaškiaučius Lincolno Dieną Bus Demonstracija už |š’s Sekmadienis-Didelė į - n . . > i. . . J IK™ RrnnLlvnz, i

Du žudeikos nudėjo šūviais 
Dennis Bradshaw, 26 metų, L. 
I. lenktynių ekspertą. Tai at
liko Seawieed karčiarnoj, 64- 
67 B r o a d w a y, Woodside, 

;. šovikai pabėgo maši-

$

* Šį pirmadienį gavome veži
mą šviežio medaus. Medus 
yra stiklinėse po gorčių, po! 
kvortą ir po puskvortę. Kai
na už gorčių $2.75, už kvortą 
75c. ir už puskvortę 45c. Me-; 
Jus yra dviejų rūšių:

Grikių žiedų (Buckwheat) j 
ir liepų žiedų (Linden Blos- 
joms).

| kitus miestus nesiunčiame, ta demonstracija, 
prašome kreiptis asmeniškai į dar tebegyvena vergijos pan-

Scottsboro Jaunuolių Laisvę Diena Brooklyne
Lincolno gimtadienį, trečia

dienį, 12 vasario, 2 vai. po 
pietų, 137th St. ir St. Nicholas 
Ave., New Yorke, rengiama 
demonstracija Scottsboro jau
nuolių gynimui. Kaip tik tin
ka, kad apvaikščiojant to neg
rų išlaisvintojo dieną įvyktų 

Negrai vis

pragarą kalėjime.
srityje jau nužengta 
žingsnis. Pastarajame 

jau neišdrįso nuteisti

“Laisvės” įstaigą.

•Dolbowiene Ir Driscoll 
Nuteisti Mirtin

užsi-
Fox

Nor-

į Salem, N. J., teisme 
baigė Mrs. Marguerite 
Dolbow ir jos meilužio 
man Driscoll byla. Jiedu abu 
nuteistu elektros kėdėn. Nužu
dymo laikas nustatyta kovo 
15-tos savaitę, tačiaus duoda
ma apeliacija, pakeičia išpil
dymo bausmės laiką. Mano- 
ina, kad apeliacija nepakei- 
ąianti dalyko, tik pratęs gyve
nimą.
i Jiedu kaltinamu nužudę 
Mr. Dolbow, nuteistosios vy
rą, pereito rugpjūčio 2 d., pa
čių Dolbowu farmoje. Driscoll 
kirviu ištaškęs Dolbow sme
genis, kuomet Dolbowiene 
Švietusi lempute.

Seneliai nužudytojo tėvai 
išreiškę pasitenkinimą nuo-1 
sprendžiu ir pareiškę norą au
klėti pasiliekančią Dolbowu 
našlaitę.

gyvųjų
Toje 

svarbus 
teisme
Haywood Pattersoną elektros 
kėdėn, kaip pirmesniuose teis
muose. Tas aiškiai įrodo, kad 
masių protestai ir spaudimas 
turi pasekmes. Bet mes nega
lime tuo pasitenkinti. Mes vi
somis pajėgomis, bendrai, tu
rime veikti už paliuosavimą 
Scottsboro veikinų iš linčiuo
to jų nagų. Tai yra žingsnis 
kovoje negrų ir baltų darbi
ninkų už pilną negrų liaudies 
paliuosavimą.

Demonstracijai mobilizacija 
šaukiama 1:30 po pietų, 133 
gatvėje tarp Lenox ir 7th 
Avės. Organizacijos pribus 
su savo vėliavomis ir iškabo
mis, kad demonstracija būtų 
tinkamu atsakymu linčo teis
mams ir fašistams, kurie daro 
viską, kad pavergti ne tik 
negrų liaudį, bet ir visas dar-

Keturi keleiviai sužeista, 
kada iš New ark o į Jersey City 
einantis gatvekaris nušoko nuo 
bėgių ir nukrito žemyn dešim-

Hack-
upės Kearny, N. J. Bis- 

kį šiurpu, pamanius apie to
kią važiuotę!

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y u a i geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

čiuose, nors jie šiandieną yra 
kitokioje formoje. Linčiavi- 
mą, legalį ir nelegalį, jie susi
duria kas dieną. Diskrimina
cija, kaip ekonominė, taip so- 
cialė ir politinė yra negrų da
lis.

Komunistų Partija ir Jau
nų Komunistų Lyga, vesdamos 
tolyn Amerikos žmonių tradi
cijas, kovoja už socialį neg
rų liaudies paliuosavimą, šau
kia New Yorko žmones de- 
monstracijon, kurios vyriau
sias tikslas yra sumobilizuoti 
visas spėkas, kad nedaleisti 
Alabamos linčo teismus nu-

' siųsti Scottsboro jaunuolius Į' bininkų organizacijas.

Šį sekmadienį, 16 vasario, 
Brooklyne bus “Inkvizicija.” 
Bet ji bus ne praktikoje, tik tįes pgdų krantu prie 
scenoje, Labor Lyceum sve-įensack 
tainėj, 949 Willoughby Ave. 
Tą Įdomų veikalą—operetę— 
jos gabius lošėjus ir jų skam
bias dainas rengiasi pamatyti 
žmonės iš arti ir toli. Brook- 
lyniečiai ypatingai susiintere- 
savę, kadangi los svečiai 
dilos—Sietyno Choras iš 
warko.

vai-
Ne-

Apsivedė M. Keras su E. Kalvaičiute
9 d. vasario buvo didelė 

diena Jono ir Onos Kalvaičių 
gyvenime. Tą dieną ištekėjo 
jų dukrelė Emilija. Ji ištekėjo 
už Mykolo Kero, gražaus ir 
darbštaus jaunuolio.

Vestuvės buvo labai gražios
' ir be jokių bažnytinių ceremo- 
inijų. Apie 200 draugų ir kai- 
! mynų susirinko Maspetho Len- 
I kų svetainėn dalyvauti vestu- 
ivių iškilmėse. Buvo daug lie
tuvių, bet nemažai ir svetim- 

Svočia buvo Ona Ja- 
o svotu St. Para- 

Visi buvo labai pui- 
Hininkų judėjimo, pastaruoju į kiai pavaišinti ir visi linkėjo 

; jaunavedžiams gražiausio 
gyvenimo. Prie šokių 
Retikevičiaus orkestrą.

Draugai Kalvaičiai 
darbuojasi darbininkų 
me. Jie buvo opozicijos šali- 

' ninkai, o dabar labai nuošir- 
Januškai džiai stoja už vienybę su lais- 

sviečiais. Jaunieji Kerai, Emi-

Draugas V. Januška Serga
’ Draugas V. Januška, buvęs 
per ilgus metus veikėjas ypa- taučių. 
tingai meno srityje, ir visą šinskienė, 
laiką nuoširdus rėmėjas dar-i Minskas.

Uttku negaliavo. šiomis dieno- 
fllis nesveikata dar labiau pri
spaudė ir d. Januška nuėjo 
pas gydytoją, pasitarti. Gydy
tojas įsakė d. Januškai imti 
visuotiną pailsį tūlam laikotar
piui.

Linkime draugui 
gfeito pasveikimo.

su
griežė

uoliai 
judėji-

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1-mos valan
dos dieną iki vė
lai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Vienas blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

U
Daktarė Valeria Parker pa

sakė, kad mergina yra labiau' 
populiariška, jei ji glamonėja
si su vyrais, nors ji būtų ir ne-| 
pilnaprotė. Daktarė stoja už 
tai, kad lyties mokslas būtų 
aiškinamas jauniems vaikams 
ir bendrose klasėse. Ji mano, 
kad tas padėtų jaunimui iš
vengti daug nesusipratimų.

Marie Schein, 17 metų jau
nuolė, nusišovė apartmente 
328 W. 83rd St., N. Y. Sako- 

iš nusiminimo, 
jog jos meilų
jį draugavo ir 
paskutinius 6 

s ir ją 
paranku-

ma, nusišovus 
kada sužinojo, 
žis, su kuriuo 
meilavosi per
mėnesius, buvo vedę 
naudojo tik ekstra 
mui.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Marė Stankevičienė, 33 me
tų, 431 Rodney St., mirė vasa
rio 8 d. Laidos vasario 12 d., 
šv. Trejybės kapinėse.

Juozas Stankevičius, 38 me
tų, 431 Rodney St., mirė vasa
rio 8 d. Laidos vasario 12 d., 
National kapinėse.

Jurgis Root-Rutkauskas, 62 
metų, 120-09 Sutter Ave., mi
rė vasario 9 d. Laidos vasario 
12 d., šv. Jono kapinėse.

Visi trys kūnai pašarvoti 
graboriaus Garšvos koplyčioj, 

mis,” gavo nuo Am. Civilių' ja šiam veikalui. Iš to galima1 . Laidotuvių apeigom rūpina- 
.Laisvių unijos užtiki mimą, daleist, jog vaidinimas ir dai- 
kad unija kovos už jos teisę nos išeis kuogeriausiai. 
auklėti savo vaikus. Perskyrų ■ 
byloje, teisėjas R. Grossman, I 
Newarko, pavedė vaikų auklė
jimą vyrui, pareikšdamas ją 
netinkama vien tik del įsitiki
nimų, nors jos būdui nebuvo 
mažiausio užmetimo .

lija ir Mykolas, taip-pat žada 
veikliai dalyvauti darbininkų 
judėjime.

Drg. B. Šalinaitė 
Newarko Sietyno Choro 

Mokytoja.
Ji padėjo labai daug triūso 

pritaikymui muzikos operetei 
“Inkvizicija,” kuri bus vaidi
nama šį sekmadienį Brookly
ne. Jos pasidarbavimu liko 
pridėtos operetei dar keturios 
liaudiškos dainos, kurios bus 

ji esanti pirmu kartu dainuojamos šia-1 
me parengime. Be minėto, drg.'

Svečias.

Amerikos Civilių Laisvių 
Unija Gelbės Motinai

Mrs. Mabel Eaton iš Bloom
field, N. J., nuo kurios atimta 
vaikai dėlto, kad 
persiėmusi komunistinėmis, at
eistinėmis ir IWW doktrino- šalinaitė taip pat režisieriau-

užtikrinimą, daleist, jog vaidinimas ir dai-- * v • J. • . w , • • • _

prieš tą nuosprendį, kaipo 
prieš reakcinių jėgų kėsinimą
si ant namų ir šeimynos.

Todėl, ne tik vietiniai, bet 
ir apielinkes kolonijų lietuviai, 
skaitlingai dalyvaukite. Jūs 
ne tik pasitenkinsite tikru dar
bininkišku parengimu, bet ir 
padėsite Brooklyno darbiniu- 
kiškoms organizacijoms pada
ryt jį sėkmingu.

Komisijonierius.

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

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

Prašome visų 
prašome kitų 
dienos nieko

Komisija.
(.35-36)

NEWYORKIEČIŲ PADĖKA

ANTRAS BENDRAS BROOKLYNO 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.

JUOZAS LUOBIKIS
Vaidins žvalgybos viršininko rolėje.

PO VAIDINIMO ŠOKIAI, 
Griežiant Norris Orkestrai.

New Yorko rusų Bedarbių 
Taryba dėkavoja kaip artis
tam, taip ir publikai, atsilan
kiusiai į jų vakarą 7 vasario. 
O labiausia dėkavoja lietuvių 
Aido Chorui, kurio 28 choris
tai savo revoliucinėm dainom 
žavėjo publiką. Ukrainą dra
matiškas ratelis, po vadovybe 
d. Stėnos, sulošė vienaveiksmę 
komediją “Dženitorius.” Tos 
komedijos autorius, d. Kaza- 
renko, ir pats ant scenos išė
jęs pasakė keletą kupletų.

Bedarbiu komitetas skaito 
parengimą pilnai nusisekusiu 
ir turės keletą dolerių uždar
bio. Komitetas taipgi dėkin
gas namų griovėjų unijos pir
mininkui d. Milevičiui ir sekr. 
Šarkovui už jų darbavimosi 
visą vakarą.

Bedarbių Komitetas.

Prasidėjo Druckmano Byla

SUSIRINKIMAI
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 
Laukaičius, 64-45 Perry Ave. 
Maspethe, 8 vai. vakare.

Visi naridi dalyvaukite lai
ku, nes turime keletą svarbių 
dalykų aptarimui.

(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
me greitai užbaigt susirinkimą, nes 
D.M. šolomskas duos prelekciją apie 
literatūros svarbą, šios prelekcijos 
bus įdomu visiems išgirsti. Nepa
mirškite atsivesti savo draugus. 
Taipgi dabar eina naujų narių ga
vimų vajus, tad atsiveskite ir naujų 
narių.

Kuopos Org.
(35-36)

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 sėdynės galite isanksto įsigyti “Laisvėje”

Druckmano byloje kaltina
mųjų Luckmanų gynėjai norė
jo vėl atitolinti bylą. Jie rei
kalauja atskirai teisti Hull, tas 
reikštų perrinkimą džiurima- 
nų. Per tris dienas bylos eigos 
prieita tik iki priėmimo sep
tynių džiurimanų. Tas įdomu 
palyginus su tuo, kokiu skubu
mu pravaryta Scottsboro teis
mas. Gub. Lehmanas paskyrė 
specialį prokurorą vieton Gė- 
oghano.

I

Galų gale, po ištisos savai
tės rengimosi, pirmadienį pri
eita prie paties teismo.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill. Viskas 

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

(35-40)

St.: 
Sts.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

‘ ‘ ‘ ’ rivalumas iš-
; 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.— 

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

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privali 
U4 valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL -

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

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

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St. ■

1

N

i

i

1

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

___

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

-- NAUJOJE VIETOJE

LWUVISK4
GURIAUSIA duona
^SCHOLES BAKING

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

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

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




