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

KRISLAI
Dideli “Spyčiai”.
Lincolno Tradicijos.
Didelis “Kairumas”.
Lenkijoj Teroras.
Šaudo ir Vaikus.

Rašo V. Bovinas
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart

Amerikos buržuazija minė
jo Abrahomo Lincolno gimtu
ves puikiai puoštuose koteliuo
se, prie vyno, šampano ir ge
rų pietų. Tuose dideliuose 
pokiliuose pasakyta “didelės“ 
prakalbos, ypatingai Ilooverio 
ir Vanderbergo buvo ilgi 
“spyčiai.“

Vienok Lincolno tradicijas 
gina ir palaiko ne Hpoveris, 
ne Vanderbergas, bet revoliu
cinė darbininkų partija—Ko
munistų Partija. Jos vadų kal
bos, ypatingai d. Browderio, 
buvo už tęsimą Lincolno tra
dicijų.

žinoma, negalima tikėtis, 
kad dabartiniai kapitalistai 
Jungtinėse Valstijose skelbtų 
sekamas Lincolno 
Jis sakė:

“šalis su savo 
priklauso žmonėm, 
nantiems. Kuomet
tenkina esama valdžia, tai jie 
gali panaudoti konstitucinę 
teisę jos pataisymui, arba re
voliucinę teisę jos 
arba nuvertimui!”

Tai revoliucinė 
tradicija.

įstaigomis 
joje gyve- 
jie nepasi-

pašalinimui

Ethiopai Gręsia Sunai- -w Akint Italus Makalėj
Laužo Fašistų Frontų

PATVIRTINA ŽUVIMĄ 
20,000 ITALŲ Sovietai Uždarė Savo 

Generalį Konsulatą 
Mukdene, Manchukuo

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Lazdijų Apylinkes ūkinin

kų Byla
Ūkininkų bruzdėjimas buvo 

ir Lazdijų apylinkėj. Iš Lazdi
jų apylinkės 14 asmenų trau
kiama kaltinamaisiais už tai, 
kad darę slaptus susirinkimus.

ADDIS ABABA, vas. 15. 
—Havas žinių agentūra 
praneša, kad ethiopai šiau
riniam fronte įnirtusiai ata
kuoja italus ir stumia juos 
atgal.

Ethiopų kunigaikščio Sey- 
oumo armija prasilaužė per 
italų pozicijas ant Augart 
kalno, arti Hauzieno. Sey- 
oum varosi pirmyn, kad su- 
sisiekt su kita ethiopų ar-

ir istorinė mija, komanduojama ku- 
Bet už ją nekalba nigaikščio Kassos. Numato- 

dabartiniai kapitalo kapitonai, ma, kad susijungus tom 
Jie nekalba todėl, kad dabar
tinė valdžia jau nepatenkina 
šios šalies gyventojų didelę 
didžiumą. Tas tradicijas įvy
kins darbo žmonės, kuriuos 
Lincolnas statė augščiau kapi
talo.

TOKIO, vas. 14.—Sovie
tų vyriausybė pranešė, kad 
uždaro savo general} konsu
latą Mukdene, Manchukuo. 
Bet sakoma, kad tas neturi 
tiesioginio ryšio su aštrė
jančiais santikiais tarp Ja- 
ponijos-Manchukuo, iš vie
nos pusės, ir Išlaukinės1 
Mongolijos Liaudies Respu-; 
blikos, iš antros.

Sovietai iki šiol turėjo še
šis savo konsulatus Man
chukuo krašte, o Manchu
kuo turėjo du konsulatus 
Sibire. Manchukuo reikla- 
vo teisės įsteigt dar keturis 
konsulatus sovietiniam Sibi-

Jankausko - Strazd©-Stepo
navičiaus nauja “opozicija“ 
pradėjo savo karjerą “kairu
mu.” Jiem ir Kominternas jau 
“perdešinus“. Bet tikrovėje, 
savo darbais, jie dešinesni ir 
už tikrus dešiniausius.

Prieš komunistus jie stati, 
kūloką iškėlę protestuoja! Bet 
kada prisieina kalbėtis su ka
pitalo valdžia, tai lanku su
sirietę, keliaklupsčiai šliaužia 
su prašymais. Vadinasi, prieš 
kapitalistinę tvarką jie naudo
ja rankų bučiavimo politiką.

kad susijungus tom 
dviem armijom, ethiopai 
galėtų suardyti italų frontą 
tarp Hauzieno ir Makalės, 
apsupt Makalę, dabartinę 
italų tvirtumą, ir juos ten 
sunaikint.

Pietiniame fronte ethio- re. Bet Sovietai su tuom 
pai Nassibu komandoje kar- nesutiko.
štai veja italus iš šiaur-ry- (Sovietų vyriausybė žino, 
tinės dalies Ogadeno pro- kad Japonija naudoja Man- 
vincijos.

Kad ethiopai toj srityj riškus šnipus prieš Sovie- 
atėmė svarbų kelių punktą 
Kurati, tatai jau ir italai 
pripažįsta.

chukuo konsulatus kaip ka-

Pašto ženklų šmugelninkai 
Kaiti, bet Palikti be 

Bausmės
KAUNAS.— Užsibaigė ant

roji byla prieš buvusį augštą 
pašto valdininką Sruogą, Kun
drotą ir kitus, kurie buvo kal
tinami paštaženklių (štampų) 
suktybėmis. Jie ėmę ir savo 
naudai pardavinėję tikrus paš- 
taženklius, o jų vieton spaus
dinę ir dėję falšyvus, savo pa
dirbtus. Jie taipgi varę šmu
gelį specialiais pašto ženklų 
leidiniais, skiriamais pirkti 
pašto štampų mėgėjams-rinkė- 
jams (filatelistams). Skaičiuo
jama, kad tuo būdu jie apkirto 
valdžią milionais litų.

Ir po ilgų, skandališkų bylų 
štai kokios pasėkos—Ad. Sruo
ga su Kundrotu pripažinti kal
tais, bet del bylos “įsisenėji
mo“ palikti nebausti. Trečias, 
jų sėbras Miliauskas išteisin
tas !

Čia ir 
d is, kas 
fašistinę
varnui į akį nekirs.

Nesigaili šalies Turto 
Bažnyčioms

KAUNAS. — Negana, kad 
fašistų valdžia moka algas ku
nigams; jinai ir šiaip gausiai 
remia bažnyčias, kaip matome 
iš tokio pranešimo “Lietuvos 
Žiniose“:

j Ministerių Kabinetas sausio 
28 d. posėdyje nutapė leisti iš
duoti nemokamai ir palengvin
tomis sąlygomis miško medžia
gos bažnyčių ir maldos namų 
statybos ir remonto reikalams:

1. R. katalikų bažnyčioms ir 
kryžiams statyti bei remontuoti 
statybinės miško medžiagos ne
mokamai ligi 30,000 lt. ir pa- 
skolon penkeriems metams be 
palūkanų taksos kaina ligi 30,- 
000 litų.

2. R. katalikų bažnytiniams 
trobesiams, prieglaudoms staty-

Visuotinas Streikas ;
Venezuelos Sostinėj1;

vėl pasitikrina priežo- 
liečia buržuazinę, ypač 

teisdarystę, — varnas

Patvirtina, kad Ethiopai 
žudė 20,000 Italų

ADDIS ABABA, vas.
—Kapitonas Marius Bro- 
phil, airių Raudonojo Kry
žiaus atstovas, patvirtina, 
kad ethiopai užklupo 20,000

15.

Ažuot priimt daugiau 
Manchukuo konsulatų į Si
birą, todėl, Sovietai rengia
si sumažint savo konsulatų 
skaičių Manchukuo krašte 
iki dviejų išviso. Tada Man
chukuo neturės priekabės 
skųstis del nelygybes.

Kapitalistinė spauda gi 
išvadžioja, kad Sovietų kon
sulatų skaičiaus mažinimas

Mirė Ex-Ministeris Guč 
kov, SSRS Priešas

PARYŽIUS, vas. 15.^ — 
Mirė Aleksandras I. Gučko- 
vas, buvęs Rusijos vidaus 
reikalų ministeris, 74 metų 
amžiaus. Verčiant caro val
džią 1917 m. kovo mėn.,

Ar rankų bučiavimo, mal-, italų kareivių dviejose tarp- <----- --------------  -------------
davimo politika gelbės Stilso- kalnėse ties Abbi Addi.' Manchukuo reiškiąs, kad 
no laisvei? Labai abejotina. Tembien srityje, ir per 10 Sovietai įžiūri, jog Japoni- 
Juk Stilsonas nuteistas už po-! paskutinių sausio dienų iš-1 ja-Manchukuo aiškiau eina Gučkov pats įteikė carui pa 
litinį veikimą. Tie valdininkai žudė 15,000 italų ir 5,000 jų linkui karo prieš Sovietų sirašyt ' 
yra gudrūs politikai, juos ap- askarių kareivių. Jis sako, Sąjungą. “ ’
gauti sunku. kad fašistų kareiviai tengauti sunku.

Antra, jei politinis veikėjas1 “neturėjo jokios progos iš- 
bijo protestų už jo laisvę, tai likti gyvi.” 
reikia paabejoti apie jo kairu
mą ir darbininkiškumą.
jaugi Stilsonas-Butkus nori

Ne’| Sidamo provincijoj 650 
askarių, pabėgę iš italų ar
mijos, pasidavė ethiopų ko-! 
mandieriui Dėstą Demtu.

Teisia Fašistus, Užpuolusius 
Socialistą Blumą

straciją 
Viskas, 
“Duokit

Pirmojoj Gegužės, 
ko jie reikalavo: 
mokyklas mūsų vai- 

yra ir

kimu prieš kapitalizmo val
džią, o kovą, protestus skelb
damas prieš komunizmą, prieš 
revoliuciją?

Jei Stilsonas ir jo sekėjai
savo “kairumu” priėjo prie to-!kams!” Šis punktas
kios išvados, tai jo laisvei gali i Lenkijos konstitucijoj, bet ne-

1 K i I- n n Ir/\L nn L? Ir- r* n ' J ~gelbėti ir tas kelias. Bet kas 
iš to darbininkams? Naudos 
jokios, o žalos bus. Tai ne re- 
voliucioniškas, bet ubagiškas 
kelias.

Pasaulis visai nežino, koks 
valstiečių ir darbininkų tero- 
roras viešpatauja Lenkijoj. 
Kiekvienam patartina perskai
tyti “New Masses” žurnale 
(už vasario 18 d.) John L. Spi- 
vako raportas, aprašymas.

Komunizmą Lenkijoj naiki
na “nuraminimais”. O “nura
mina” šautuvais, kulkomis. 
Kaiman Bobkra valdžia at
siuntė kareivius, suėmė išduo
tą komunistą, jo lūšną sudegi
no ir tą žemę išarė, kad nei 
ženklo tenais neliktų. Tokių 
nuotikių yra daug.

vykdomas.
Tai buvo tik pereitais me

tais. Moteris mokytoja vedė 
demonstrantus į Kolki. Jie ne
turėjo ginklų ir ėjo ramiai. 
Policija pirmiausia demonst
rantus pasitiko ir bandė sulai
kyti, bet nepajėgė.

Rašytojas nurodo į kitą at
sitikimą, kur mokytoja vedė 
vaikų, moterų ir vyrų demon-

KAREIVIAI NUŠOVĖ, 5 
DEMONSTRANTUSSudaroma Komisija Ty

rinėjimui Japoniškų 
Įsiveržimų Sibiran

MASKVA, Vas. 15.—Ja- 
ponija sutiko su Sovietais 
paskirt komisiją iš abiejų 
pusių narių ištirt susikirti
mus Manchukuo pasienyj, 
stačiau pasakius, japonų- 
mandžurų įsiveržimus per 
sieną j Sovietų Sibirą.

Susitarta, kad komisijoj 
Sovietai turėtų tiek savo at- 

ti ir kapinėms aptverti statybi- stovų, kiek turės Japonija 
nes miško medžiagos paskolon su Manchukuo. 
penkeriems metams be palūka-1 Sovietų užsienių r 
nų taksos kaina ligi 10,000 litų, komisariatas siūlė, kad į ty- 

~.............   jrinėjimo komisiją būtų pri
imta ir kitų šalių, neutra
liai atstovai. Japonija, ta
čiaus, nenori jokių pašali
nių atstovų ir vis dar nie
ko neatsako į šį Sovietų pa
siūlymą. Pats jau tas ne
noras neutralinių atstovų 
rodo, kad Japonija jaučiasi 
kalta del minimų įsiveržimų.

Vienas iš japonų-mam 
džurų įsibriovimų į Sovie
tinį Sibirą buvo padarytas 
š. m. sausio 30 d. Tada ja
ponai įlindo apie porą my
lių Sovietų pusėn; bet So
vietų pasienio sargybiniai 
juos išmušė atgal, nukauda
mi 12 įsiveržėlių,—nors ja- 
ponų-mandžurų ten buvo 
kur kas daugiau, negu So
vietų raudonarmiečių.

Raudonarmiečiai paėmė 
japonų paliktus ginklus, šo
vinius ir tulus kitus daik
tus. Tai bus įrodymas jų 
įsibriovimo į Sovietų žemę.

3. Kitų tikybų maldos namams 
statyti bei remontuoti ir kitiems 
jų tikybiniams reikalams sta
tybinės miško medžiagos nemo
kamai ligi 2,500 litų ir paskolon 
penkeriems metams be palūka
nų taksos kaina ligi 2,500 litų.

Daugiausia, vadinasi, šalies 
turtu remiama katalikų bažny
čia, nors ir kitoms tikyboms ski
riama pašalpa, kad gintų fašis- 
tiniai-buržuazinę valdžią prieš 
darbininkus ir valstiečius.

Hitleris Reikalauja 
Daugiau Žemių

esą 
vi-

dokumentą pasi- 
| traukimo nuo sosto. Paskui 
I iki geg. 15 d. jis buvo laiki
nosios valdžios karo minis- 

. teris, bet armija jau neklau
sė jo nei jo generolų. Kar
eiviai jau ėmė įsakymus 
nuo darbininkų ir kareivių 
Sovietų, nors dar nebuvo so
vietinės valdžios.

Toliau Gučkovas prisidė
jo prie generolo Kornilovo 
sukilimo, idant nuversti tų, jeigu Vokietijai būtų 
“peršvelnią” Kerenskio vai- duota svetimų žemių.

PARYŽIUS, Vas. 15.— 
Teismas įkaitino fašistų 
laikraščio “Action Francai- 
se” redaktorių, C. Maurasą 
ir vedėją J. Delesta, kaipo 
vienus iš govėdos, kuri pe
reitą ketvirtadienį užpuolė 
ir sužeidė socialistų vadą Jžią ir pradėt griežta kovą 
Leoną Blumą, J” 
seimo atstovą, 
tinami kurstymu nužudyt 
Blumą.

“Action Francaise” y“~. 
organas tų fašistų, kurie' 
stengiasi sugrąžint . kara
liaus valdžią Francijai.

BERLYNAS, Vas. 15.— 
Atidarydamas metinę Vo
kietijos automobilių parodą, 
Hitleris savo kalboj reikala
vo Vokietijai daugiau 
mių, nes, girdi, dabar 
“perankšta” savo šalyj 
siems jos gyventojams.

Jis, tačiaus, skiria pensi
jas už gimdymą kuo dau
giausia vaikų, nepaisant, 
kad del to dar “ankščiau” 
darosi. Reikia, mat, priveis
ti daugiau kareivių, kad 
vokiečiai galėtų “viešpa
taut” pasaulyj, kaip kad 
svajoja naziai.

Hitleris pasakojo, būk vi
so pasaulio “gerovė” pakil-

Sykiu jis gyrėsi, kad na-
Francijos prįe§ augančią jėgą darbi- zių inžinieriai išradę būdą 

Jiedu, kaL njnkų įr kareivių Sovietų, gamint dirbtiną gumą au- 
- ' Kornilovo sukilimui ne- tomobiliams, kuri esanti net 

10 iki 30 nuošimčių “geres
nė” už naturalę gumą. Hit
leris taip pat didžiavosi, 
kad naziai išradę ir dirbti
ną gazoliną; todėl Vokietija 
“toliau” galėsianti apsieit 
be gazolino įvežimų iš už
sienių.

Kornilovo sukilimui ne
pavykus, Gučkov buvo įka- 

Yra,; lintas; paskui' tapo paliuo- 
suotas ir pabėgo į užsienį.

1920 metais jis pasinešė 
suorganizuot 60,000 kontr
revoliucionierių armiją už
sieny j, surinko jai 1,000,- 
000,000 markių pinigų iš ca- 
ristų pabėgėlių Švedijoj ir 
žadėjo per Lietuvą ir Lat
viją maršuot išmušt bolše
vikus iš Maskvos. Bet Lie
tuva ir Latvija atsisakė 
perleist tokią jo armiją.

Žvaigždžių Garsai
P A S A D ENA, Calif. — 

Technologijos Instituto pro
fesoriai Potapenok ir Fol- 
land tyrinėja kokius tai at
einančius nuo žvaigždžių 
šnypštimus, kurie girdimi 
per trumpų radio bangų Taip ir žlugo Gučkovo pla- 
priimtuvus.

Toliaus demonstrantus pa
sitiko kareiviai, šiuo laiku de
monstracijos fronte buvo vai
kai ir mokytoja. Ir kas atsi
tiko ? Kariuomenė paleido ma
šininius šautuvus darban. Kri
to devyniolika asmenų—jų 
tarpe dvylika vaikučių!

Ir apie tai nebuvo rašyta 
paprastoje spaudoje. “Rabot- 
nik” gavo žinių ir bandė ra
šyti, bet ta laida buvo konfis
kuota. Vienok tos žinios pa- ,
siekė pasaulį. Lenkijos darbi- Krikščionių Moterų Susivie- mo) pirmininkas. Jo pažiū- 
ninkai taip pat nesiliauja ko- nijimo centras nutarė prisi- ros tada buvo “švelniai-libe- 
voję. Jie ruošiasi dar didės-,dėti prie Scottsboro negrų rališkos,” tai yra, šiek tiek 
nei demonstracijai. [jaunuoliu gynimo komiteto, i laisvesnės negu caristų .

nas.
1910 m. Gučkovas buvo 

NEW YORK.—Jaunųjų Rusijos Dūmos (kaip ir sei- 
• v v v • • . J O ’ \ * • • 1 T v • —

7,130 MANCHUKUO KA
RIŲ PERBĖGO Į SSRS
MASKVA, vas. 15. — Nuo 

1930 m. iki dabar perbėgo į 
Sovietų Sibirą 7,130 Manchu
kuo kareivių, 761 oficierius, jų 
tarpe 8 generolai, šiem kariam 
buvo nepakenčiama ' fašistinė 
bei japoniška priespauda. So
vietai priėmė juos ramiai ap
sigyventi. Daugelis perbėgėlių 
prašėsi į Sovietų Raudonąją Ar
miją.

CARACAS, V e n e z uela, 
vas. 14.—Federalio apskri1- 
čio gubernatoriui Galayiui 
paliepus, kareiviai nuo val
džios palociaus balkono šo
vė į žmonių minią, demonai? 
ravusią Bolivar aikštėj 
prieš fašistinį laikraščių su
varžymą ; penkis žmohęs 
nušovė ir penkiolika sužei
dė.

Kada gubernatorius Ga- 
lavis išleido įsakymą, smau
giantį spaudos laisvę, leidė
jai protestuodami sustabdė 

, o jiems 
pritardami tuoj sustreika
vo darbininkai bei tarnau
tojai telefonų, busų, gatve- 
karių, automobilių, krautu
vių ir bankų. Prie jų prisi
dėjo ir studentai. Taip su
sidarė faktinai visuotinas 
streikas Caracas’e, Venezu
elos sostinėj, Pietų Ameri
koj.

Įnirtusios del demonst
rantų šaudymo minios, ul- 
puolė gubernatoriaus F. Ga-‘ 
lavio namus, išplėšė rakan
dus, išmetė į gatvę ir pade
gė; sudegino ir jo automo
bilį. Panašiai žmonės išlies 
jo savo kerštą, įsiverždami 
į namus ir pustuzinio kitiį 
fašistuojančių p o litikierių, 
ypač buvusių valdininkų ve
lionio diktatoriaus - prezi
dento J. V. Gomezo.

Paskui įvyko kita tūks? 
tančių žmonių demonstracL 
ja su studentais priekyje. 
Nuėjus pas dabartinį prezi
dentą Contrerą, demonsU 
rantų delegacija pareikala
vo, kad pavarytų visus fa- 
šistuojančius v a 1 d ininkus, 
užsilikusius nuo diktato
riaus Gomezo valdžios; kad 
nuimtų cenzūrą nuo spau
dos ir kad sugrąžintų pilie- 

. tiškas laisves bėgyje 15 d.
Prezid. Contreras jau ta

po priverstas išmest iš tar? 
’ nybos gubernatorių GalaVI

reikalų I saY.° ^ikraščius,

JAPONIJA BIJO NEUT
RALIŲ TYRINĖTOJŲ
TOKIO. — Japonijos užsie

nių reikalų ministerijos atsto
vas vas. 15 d. pareiškė, būk So
vietai “neparodą nuoširdumo,” 
kuomet Sovietai reikalauja pri-iir permainyt valdžios gal 
imti ir kitų šalių, neutralius at- Vas trijose valstijose.
stovus į mišrią komisiją, kuri 
tyrinėtų įvykusius susidūrimus 
tarp Japonijos-Manchukuo ir 
Sovietų kareivių Sibiro pasie
nyj.

Tie susidūrimai kilo iš japo- 
nų-mandžūrų įsiveržimų į So
vietinį Sibirą, šiomis dienomis 
Japonija, pagaliaus, sutiko, kad 
juos tyrinėtų komisija sudaryta 
iš Japonijos ir Sovietų piliečių; 
bet Japonų valdžia priešinasi 
įsileidimui kitų šalių atstovų į 
tą komisiją. Mat, jeigu į komi
siją įeitų ir neutraliai tyrinėto
jai, tuomet prieš japonus įsiver
žėlius būtų pašaliniai liudytojai, 
kurių parodymus Japonija ne
galėtų suneigti bei užginčyti. 
Neutraliai tyrinėjimo komisijos 
nariai juo geriau galėtų įtikint 
pasaulį, kokią gengsterišką ka
ro provokacijų politiką Japoni
ja varo su savo įsiveržimais iš 
Manchukuo į Sovietų Sibirą.

Štai kodėl Sovietai nori pa-,-----—c ---------
šalinių tyrinėtojų į tą komisiją, | J. McGurną buvusį CapOIie 
o Japonija bijo juos prisiimti, fšaikos šaulį.

1,000 MONGOLŲ ATAKA
VO ĮSIVERŽUSIUS 

JAPONUS
TOKIO.—Japonų žinių agent 

tūra Domei vas. 15 d. pranešė, 
kad 1,000 Išlaukinės Mongoli
jos kareivių “užpuolė japonu- 
mandžūrų pasienio poziciją 
Asailsumu,“ prie Bor ežero 
šiaurinio galo, pereitą šeštadie
nį. Sako, kad kova tęsėsi kelias 
valandas ir būk japonai “atne
šę” mongolus.

Tai buvo jau antras japonų 
įsibriovimas į Išlaukinę Mongo* 
liją, Liaudies Respubliką, bė
gyje vienos pereitos savaitės* 
Pirmą įsiveržimą japonai pada
rė trečiadienį, bet buvo atgal 
išmušti į Manchukuo su dide
liais nuostoliais japonams-mkn- 
džūrams.

CHICAGO.—Du" gengste- 
riai atėję į “bolinę” nušovė
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Po Metų nuo Vinco Kapsuko 
| ,\t. Mirties

Šiandien, vasario 17 d., sukanka lygiai 
vieneri metai nuo mirties didžiojo Lie
tuvos revoliucionieriaus-kovotojo, vado 
ir.geriausio mūsų draugo, Vinco Kapsu- 
koiMickevičiaus. (šiemet, beje, sukaks 
lygiai 20 metų nuo to, kai V. Kapsukas 
buvo atvykęs į Jungtines Valstijas.).

Daugelis iš mūsų, net ir po metų laiko, 
nebenori, rodosi, tikėti ir manyti, kad 
Kapsukas miręs, kad jo gyvųjų tarpe ne
bėra. Jo draugiški patarimai, jo moky- 
iri&i tiek yra persisunkę per mus, mes 
jais taip persiėmę, jog veikdami, darbuo
damiesi mes jaučiame dirbą tą, ką Kap
sukas mums pataria, ką jis rodo.

Metai laiko, kai d. Kapsukas amžinai 
ilšiši Sovietų žemėje. Jo suorganizuota 
ir auklėta Lietuvos Komunistų Partija, 
tačiau, laikydamosi jo paliktų mokymų, 
mokymų Lenino, mokymų Stalino, stipri
na savo eiles, savo kadrus, kuria bendrą 
frontą, kovoja už liaudies frontą padary
mui galo juodajam fašizmui, išlaisvini
mui Lietuvos darbo žmonių iš žiauriosios 
reakcijos retežių.

Pereitais metais Lietuvoje įvyko tokis 
valstiečių sujudimas, streikas, kokio toji 
šalis nebuvo mačiusi. Tame išstojime 
labai svarbų vaidmenį vaidino Lietuvos 
Komunistų Partija, kurią organizavo ir 
prisidėjo prie jos auklėjimo d. V. Kap- 

"sukas. >
i,/Taigi, nors Kapsukas yra miręs, bet jo 

mokymai, jo nurodymai, kapsukizmas— 
nemirė, bet gyvuoja ir gyvuos, šviesda
mi. Lietuvos darbininkams ir valstie- 
čiahis kelią į skaistesnę ateitį.
‘"Mes, Amerikos lietuviai darbo žmonės, 
Wį) jau pažengėme pirmyn pereitais me- 
tais organizavime lietuvių darbo masių 
kbvai prieš reakciją, prieš karą ir tame 
darbe mums kapsukizmas buvo didele 
pagelba.

/V. Kapsukas—didelis žmogus, didelis 
kovotojas! Kiekvienos metinės sukaktu
ves, kiekvienas metinis minėjimas jo 
mirties jį darys vis didesniu, žymesniu 
lietuviškom darbo masėm, nepaisant, kur 
jos gyvena: Lietuvoje ar užsieniuos.
' ‘Pereitais metais, minėdami d. V. Kap
suko mirtį, mes šaukėme visus lietuvius 
darbininkus daugiau Kapsuką studijuoti, 
skaitant jo raštus, giliau jį pažinti, skait- 
lihgiau stoti į USA Komunistų Partiją, 
daugiau remti Lietuvos Komunistų Par
tiją ir visus kovotojus prieš fašizmą, už 
darbo žmonių reikalus.
L šiuo tarpu mes sakome tą patį: Vykin- 

I kim gyveniman Kapsuko mokymus, nes 
“geresnio paminklo didvyriams nebus, 
kaip vykdymas jų idealo.”

Hitleris, Žydai ir Katalikai
Vokietijos fašistų vadas Hitleris įsiga

lėjęs pirmiausiai užpuolė komunistus, pa
skui socialdemokratus, darbo unijas, o 
vėliau pradėjo atakas ant protestonų, 
katalikų, žydų ir kitų žmonių organiza
cijų. Dabar atėjo žinios, kad fašistai su
kimšo į kalėjimus 150 katalikų kunigų, 
vadų ir jaunuolių. Sekančią dieną at
ėjo kitos žinios, kad Hitleris laike laido
tuvių W. Gustloffo pogromais grūmojo 
žydams. Jau senai fašistai puolė žydus, 
daugelyje miestų ant gatvių išstatyta iš
kabos, kad nevalia žydams vaikščioti. Už 
tą baisų žydų persekiojimą keršindamas 
žydas jaunuolis, studentas, Šveicarijoje 
ir nudėjo Hitlerio agentą Wilhelma 
Gustloffą. Žinoma, del nužudymo vieno 
niekšo nei kiek nepagerės žydų ir kitų 
žmonių padėtis Vokietijoje, kaip tik 
priešingai, tas suteiks progą fašistams 
daugiau nekaltų žmonių žudyti.

Kodėl Hitleris taip dūksta, puola ne 
vien komunistus, socialistus, darbo unijų 
narius, bet protestonus, katalikus, žydus 
ir aną metą net savo fašistų organizaci
joje surengė skerdynes?

Todėl, kad fašistai įsigalėjo daug ža
dėdami Vokietijos žmonėms. Jie sakė, 
kad išnaikins nedarbą, o dabar nedarbas 
auga. Jie žadėjo geresnį gyvenimą, o 
dabar Vokietijoje, kaip darbininkų, taip 
valstiečių ir profesionalų bei smulkių biz
nierių gyvenimas pasidarė daug sunkes
nis. Jeigu pirmiaus tik komunistai ir 
mūsų artimi draugai matė kokią nelai
mę atneš Vokietijai fašistų įsigalėjimas, 
kokį baisų vargą pagimdys, kokį sunkų 
gyvenimą padarys, kaip padidins pasau
lyje karo pavojų, tai dabar tą mato so
cialdemokratai, buvusių darbo unijų na
riai, nepartijiniai darbininkai, smulkūs 
biznieriai, katalikai ir protestonai—visi, 
kad Hitleris ir fašizmas yra priešas ne 
kokios vienos partijos, grupės žmonių, 
bet visos liaudies.

Fašistai mato, kad jų režimu nepasi
tenkinimas auga visuose žmonėse, visose 
grupėse, išskiriant stambų kapitalą, ku
riam fašistai tarnauja, kurio reikalus jie 
atstovauja. Ir todėl fašistai žiaurumu ir 
baisiausiu persekiojimu mano išlaikyti 
savo viešpatavimą. Todėl jie puola kiek
vieną organizaciją, kiekvieną grupę 
žmonių, kurie tik reiškia nepasitenkini
mą. Fašistai savo slaptą policiją (“Ges
tapo” pavertė visagale. Ji gali daryti 
ką tik nori net ir be tų pačių fašistų teis
mų. « *

Bet ar tas išgelbės fašistų viešpatavi
mą? Ne. Vis platesnės Vokietijos liau
dies masės, darbininkai, valstiečiai, pro
fesionalai, smulkūs biznieriai, nepaisant 
kokį tikėjimą jie išpažįsta ar jokio nepri
pažįsta, kokiai partijai jie pirmiau prigu
lėjo, apsijungs į vieną galingą bendrą 
liaudies priešfašistinį frontą, kuriam va
dovauja Vokietijos Komunistų .Partija, 
prie kurio jungiasi socialdemokratų gru
pės, kuris darosi milžiniška jėga ir pa
darys hitlerizmui galą. Juk savo laiku 
buvo galingas kaizeris, jis krušino suki
limus, viešpatavo, karą vedė veik prieš 
visą pasaulį, o kur jo viešpatavimas at
sidūrė?

Hitleris reakcijos atstovas, fašizmas 
karo organizatorius ir Vokietijos liau
dies neprietelius, jie tą kultūros šalį nu
bloškė atgal į viduramžių padėtį, į pra
eities reakciją, bet tas pasiutimas iššau
kia vis daugiau pasipiktinimo šalies gy
ventojų tarpe ir siūlo jiems galą.

Iš Drg. V. Kapsuko 
Raštų

mio—Linkuvos, du atstovai Į paimtos iš drg. Kapsuko kny
gos “Pirmoji Lietuvos Prote* 
tarinė Revoliucija ir Sovietų 
Valdžia.”

nuo moksleivių. Kai—ku
rios vietos nebuvo prisiun- 
tusios savo atstovu (Ku
piškis, Utena).

VAL-APIE SOVIETŲ 
DŽIĄ LIETUVOJ

Ši revoliucija, tai buvo 
pirmoji Lietuvos proleta
riato repeticija buržuazijos 

.ir dvarininkų viešpatavimo 
nuvertimui. Su pagelba va
karų imperialistų ji buvo 
nugalėta, nežiūrint tos pa- 
gelbos, kurią jai suteikė So
vietų Rusijos proletarinė 
valstybė ir jos Raudonoji 
Armija. Tos klaidos, ku
rios buvo mūsų padarytos 
per šią revoliuciją, paleng
vino

stiprinti ir kas kur pasitai
kė grobti. Tas pats buvo ir 
klerikalų “Vilty j,” ir liau
dininku “Lietuvos Ūkinin
ke.”

Tuo tarpu Lietuva, pa
virtus karo/lauku, be galo 
daug kentėjo. Daugely j vie
tų per ištisus metus stovėjo 
karo frontas ir viską pele
nais pavertė, derlingus lau
kus tranšėjomis ir granato
mis išrausė. Mobilizacijos, 
rekvizacijos ir paprastas 
plėšimas nuvargino visą ša- 

Rusi-Lenkijos buržuazijai! lį. Paskui prasidėjo

VINCAS KAPSUKAS, mirė vas. 17, 1935.

ir Lietuvos buržuazijai, ku
riai padėjo vokiečių oku
pantai, atsiekt savo perga
lės. Vienok visiškai netei
singa būtų matyti tik Lie
tuvos Sovietų valdžios klai
das ir visiškai nematyt jos 
didelių atsiekimų, kurių ne
maža buvo ir Lietuvoj. Tik 
mūsų klasiniai priešai gali 
visiškai nepripažinti tų at
siekimų ...

(Iš Įžangos į knygą "Pirmo
ji Lietuvos Proletarinė Revo
liucija ir Sovietų Valdžia).

jos armijos traukimasis 
priverstinas, vietos gyvento
jų į Rusijos gilumą vary
mas. Kiek tada teko darbo 
žmonoms nukentėti, rodo 
visi tų laikų leidiniai.

ir

Didelė Politinė Klaida
-‘^Laisvėj” gruodžio 31 d. 
1935 m. tilpo straipsnis “To
kiu buvo Leninas.” Straips
nis be autoriaus parašo. 
^ paremtas d. Klaros Cet- 
Xųxqs atsiminimais. Už jo 
igrinį atsako “Laisvės” re
dakcija.
“ Tame straipsnyj randasi 

iį*. politinių klaidų ir neleis
tu vietų. To straipsnio 
yienoj vietoj Leninas cha
rakterizuojamas, kaipo už
sispyrėlis ir pan. Tos per
dėm neteisingos ir žalingos 

I neleistinos charakteristikos 
Į 3 negalima buvo dėt.

par blogiau toj vietoj, 
kur garbinamas Trockis. 
Kaip galėjo “Laisvės” re-

i Trockio garbinimais? Ar 
neaišku, kad toks kontr-rc- 
voliucionieriaus Trockio 
garbinimas nesutaikinamas 
su buvimu komunistų parti
jos eilėse. Gal kas atsakys, 
kad tai citata iš senų raštų. 
Tai nepasiteisinimas.

Kaip lygiai klaida buvo ir 
toj vietoj, kur Sovietų Ru
sijos republika pavadinta 
darbininkų ir valstiečių 
valstybė. Tai ne darbininkų 
ir valstiečių valstybė, dar
bininkų valstybė, būtent 
proletarine valstybė, nes jo
je ne darbininkų ir valstie
čių diktatūra, o proletariato 
diktatūra.

Jei “Laisvė” padarė to
kią stambią klaidą, įdėdama 
tą žalingą straipsnį su kon- 
tr-revoliucionieriaus T r o c- 
kio garbinimu, tai bent rei
kėjo vienam artimiausių nu
merių pataisyt tą klaidą.

M. B.
22-1-36.

“Laisvės” Redakcijos Pa
staba.—Minėtas d. Cetkinos 
straipsnis buvo rašytas dar 
tuomet, kada Trockis buvo 
Kompartijoj. Dabar jis, 
drauge su kitais d. Cetkinos 
atsiminimais apie Leniną iš
leistas brošiuraitėj, anglų 
kalboj “Reminiscences of 
I^enin.” Moterų Skyriaus ve
dėjas vertė tą straipsnį iš 
anglų kalbos, kurioj verti
mas, galimas daiktas, taipgi 
nebuvo tobulas. Beverčiant

APIE DABARTINIUS 
LIETUVOS PATRIO

TUS
Lietuvių klerikalai ir li

beralai, pradedant “kramo- 
los” naikintoju kunigu Lau
kaičiu, baigiant liaudininku 
Januškevičium, karui prasi
dėjus sveikino jį, M. Yčo 
deklaracija caro Dūmoje, 
kaipo “šventą.” Lietuvių 
buržuazijos ideologai pasi
žadėjo užmiršti visas nuo
skaudas, caro valdžios lie
tuvių tautai padarytas, ir 
troško tik vieno,—kad ca
ro Rusija “sutriuškintų” 
“nelabuosius” ger manu s. 
Jie himnus giedojo dargi 
kazokų “nagaikai.” Tegul 
ir reikės del karo šiek tiek 
nukentėti, užtat paskui at
eis aukso laikai!”—kalbėjo 
jie ir kartu visomis išgalė
mis stengėsi savo pozicijas

RUSŲ REVOLIUCIJOS 
ĮTAKA LIETUVOJ

Kunigai, dvarininkai ir 
buožės griežtai smerkė Spa
lio (rusų) revoliuciją ir bol
ševikus; darbininkai ir visi 
vargingieji valstiečiai, ne
išskiriant ir suvargusiųjų 
del karo ir vokiečių okupa
cijos vidutinių valstiečių, la
bai prielankiai ją pasitiko. 
Ačiū Lapkričio revoliucijos 
įtakai 1918 metais jau susi
darė ir Lietuvoje revoliuci
nė situacija.

lietuvių kalbon, buvo kai 
kurie “mažmožiai” pražiū
rėta ir todėl straipsnio to
nas išėjo tokis netikęs.

“Laisvės” redakcija, mie
lai d. M. B. pastabą įtalpin
dama, jaučiasi padariusi 
klaidą, kad pati to dalyko 
anksčiau nepastebėjo ir ne

pataisė.

APIE PIRMĄ L. K. P. 
SUVAŽIAVIMĄ

Pirmas Lietuvos ir Bal
tarusijos Komunistų Parti
jos suvažiavimas įvyko spa
lių 1-3 dienomis, 1919, Vil
niuje. Tame suvažiavime, 
sulyg esamų davinių, jau 
buvo atstovaujama apie 
800 organizuotų partijos 
narių. Tas skaičius yra 
kiek perdėtas, bet vis tiek 
per trumpą laiką, nuo par
tijos įsikūrimo jos narių 
skaičius buvo pakilęs. Nuo 
Vilniaus organizacijos buvo 
5 atstovai, nuo 16 grupių 
ar kuopelių su 200 narių, 
nuo Kauno—3 atstovai nuo 
10 kuopelių su 150 narių, 
(tas skaičius, pasirodo, bu
vo perdėtas), nuo Suvalki
jos —13 atstovų nuo 10 
kuopelių su 95 nariais, nuo 
Žemaitijos—3 atstovai nuo 
15 kuopelių, nuo Panevėžio 
ir Rokiškio rajonų—3 at
stovai nuo • 3 kuopelių su 
120 narių, nuo'Šiaulių, Žei-

KAS SUDARĖ LIET. SO
VIETŲ VALDŽIĄ

Lietuvos Sovietų valdžios 
sąstatan buvo įvesti šie 
draugai: pirmininkas Mic
kevičius—Kapsukas, nariai 
—Aleksa — A n g a r i e tis, 
Vainšteinas — Branovskis, 
Kernavičius, Svotelis—Pro
letaras, Cichovskis ir Jas- 
kevičius. Vėliaus buvo 
įvestas į jų tarpą dar d. Di- 
manšteinas. Sudarant lai
kinąją revoliucinę valdžią 
buvo vaduojamas! tuomi, 
kad būtų įvesti j on labiau
siai ištirti ir populiarūs ma
sėse komunistai ir kuodau- 
giausiai darbininkų. Bet 
kadangi Lietuvos ir Balta
rusijos Komunistų Partija 
buvo labai jauna, tai labai 
maža ko buvo pasirinkti. 
Teko įtraukti į valdžią dar 
visai nauji žmones... Dar
bininkų įėjo du. Kas link 
tautinės sudėties, ji buvo 
patenkinama: 4 lietuviai, 2 
lenkai ir 2 žydai. Baltaru- 
sų klausimas pas mus tada 
dar nebuvo iškilęs , paga
liau, Vilniuje nebuvo gali
ma rast nei tinkamų balta
rusių kandidatų.

MANIFESTAS SOVIETŲ 
LIETUVOS

Manifestas skelbė:
“Sukilusiųjų Lie t u v o s 

darbininkų ir vargingųjų 
valstiečių vardu, Lietuvos 
raudonarmie č i ų vardu, 
skelbiame karinės Vokieti
jos okupacijos, Lietuvos 
Tarybos ir visų kitų bur
žuazinių tautinių tarybų ir 
komitetų valdžia nuversta. 
Visa valdžia pereina į Lie
tuvos darbininku, bežemiu V / C.
ir mažažemių atstovų so
vietų rankas.”

Manifestas buvo parašy
tas drg. Kapsuko.

Visos viršuje ištraukos yra

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

Tel.: Humboldt 2—7964

APIE DAILIĄJĄ » 
LITERATŪRĄ

Buvo laikai, kada aš, ki
tais darbais užverstas, vi
siškai nesiinteresavau dai
liąja literatūra. Praeidavo * 
ištisi mėnesiai ir net me
tai, o aš vos-ne-vos spėda- 
vau kai-ką perskaityti iš * 
lietuvių dailiosios literatū
ros, o iš kitų tautų-nieko...

Dabar aš skaitau dailiąją 
literatūrą ne tik neturėda
mas mokslo knygų arba ne- * 
galėdamas minčių suvaiky
ti,—ne, dabar aš randu joje 
nežinomų man pirmiau tur
tų, daug peno ne tik šird- * 
žiai, bet ir protui.

(Iš knygos: “Caro Kalė
jimuose.”)

Seattle, Wash.
1 d. vasario ALDLD 161 a 

kuopa turėjo surengusi šokį, 
žmonių buvo neperdaug, bet 
vis kuopai liko keletas dole
rių pelno. Draugė A. Stelma 
paaukavo rankų darbo gražiai »■ 
išsiūtas dvi staltieses. Jos bu
vo duotos kaipo pirma ir ant
ra dovana merginom, kurios 
gavo daugiausia atviručių. 
Pirmą dovaną gavo Julia Sit- 
ko, antrą Alice Kirk. Pelno 
nuo tų dovanų liko $10.95. Jis 
buvo paskirta Lietuvos politi
niams kaliniams. Mes taria
me ačiū draugei Stelmai už 
tokia dovana. f

Taipgi ir kuopai liko kele
tas dolerių nuo to vakaro. Su
sirinkime nutarta paaukauti 
$5.00 Tarptautiškai Apsigyni
mo Draugijai, ir $5.00 “Darbi
ninkų žodžiui” Kanadoj. >

Sausio mėnesį kuopa paau
kavo $5 prieškarinei ir fašisti- * 
nei kovai. Mes nors mažai ką 
galime nuveikti, nes maža lie
tuvių kolonija, bet su aukomis 
vis prisidedam sušelpimui tų, 
kurie kovoja už geresnį duo
nos kąsnį.

M. Baltrušaitis. 9

DARBININKŲ 
SVEIKATA

MĖNESINĖS, SVAIGULYS, 
HEMOROJAI

moteris 25 metų am- 
143 svarų, 5 pėdų ir 4 
Turiu 4 ir pusės metų 

Ir man vis kaip

kraujingos. Taip dažnai esti, 
jei moteriai mažoka kalkių 
organizme. Pabandykite žmo
niškesnio maisto: daugiau 
šviežių, žalių daržovių ir vai
sių, taipgi pieniškų, daugiau 
visokio sūrio, kiaušinių. Po 
truputį šviežios mėsos (kepe
nų), jūrų žuvų ir čielo grū
do duonos. Gausite kalkių ir 
kitokių mineralų ir vitaminų. 
O nuo to bus geriau netik mė
nesinėms, bet ir galvai, ir ner- 

išimti jau'vams, ir kraujagyslėms, ir vi-

Esu 
žiaus, 
colių, 
mergaitę,
prieš atsiradimą, tai vis pa
tinsta kojos ir viduriai, ir1 
kaip kada tai tik būna 3 die
nas, o kaip kada tai ir po 7 
dienas. Ir taip daug būna, 
kad turiu net gulėti.

Man tonziliai
daugiau, kaip metai. Man la
bai dažnai galva svaigsta, tai 
man daktaras patarė, kad rei
kia išimti tonziliai, tai tada 
galva nebesvaigs. Tonzilius 
išėmė, bet man nic kiek nėra 
geriau, ir vistiek man toliau 
da labiau galva svaigsta. Ir 
dabar jau puspenktų metų, 
kaip turiu “piles”, tai ban
džiau visokių vaistų, ir vis 
man eina blogyn. Daktaras sa
ko, reikia eiti ant operacijos, 
o kiti sako, kad galima su 
adatomis išgydyti.

Ir, kaip aš susinervuoju, tai, 
kai atsigulu, tai mane iš mie
go šokdina, ir paskui išbun
du ir būnu labai nusigandus. 
Esu “Laisvės” skaitytoja ir 
žėdną jūsų patarimą skaitau.

ATSAKYMAS

Jums mėnesinės gausios,

i siems galams.
Imkite dar gi ir pieno kal

kių, Calcium lactate, 10 grs., 
100 tablets, po 2 tableti po 
valgio, ištisais mėnesiais.

Jūsų galvos svaiguliui, ma
nau, padės ta pati dijeta ir 
kalkės. Nervams taip gi. Kad 
greičiau atpildžius vitaminų 
stoką, imkite dargi ir žuvų 
aliejaus, bent po šaukštą kas 
diena. Džiovintų mielių, Bre
wers yeast tablets, po 10 tab
lečių prieš valgį. lodo tink
tūros po lašą, su pienu, kas 
diena, per porą mėnesių, o 
paskiau po lašą kas pora die
nų—visą gyvenimą.

Hemorojai galima išnaikin- 
kinti {čirškimais (injection 
treatments of hemorrhoids) 
arba ir su dijatermija (diath
ermy). Operacija yra pusėti
nai nusenęs gydymas.



Visokia mintis, kuri neagi- Elizabeth, N. J

tuoja, yra arba iškanevei- 
kimas arba išdavystė.

—ROMAIN ROLLAND

Debesėliais Dangus Klotas
Temsta vakaras miglotas, 
Debesėliais dangus klotas, 

Nėr pažaro vakaruos.
Medžių lapai aprasoję,
Tartum verkę, ašaroję,

Lyg kas plakęs būtų juos.
Liūdnas vaizdas... Mėnužėlis,
Rods, ne tas jau—tik šešėlis,—

Be skaistumo, neaiškus.
Nei žvaigždelių nesimato,
Jos tur-būt ką tai suprato.. ,

Be žibučių jau dangus. . .
Vien liūdnumas slegia sielą.. .
Kas parodys vaizdą mielą?

Kas linksmybės man priduos?
Kiek matai—tamsiausias plotas,
Debesėliais dangus klotas, 

Nėr pažaro vakaruos.
“Lauk rytojaus”, kužda vėjas,
Man geros vilties nešėjas,

“Rytas auš tikrai gražus.
Aš sklaidysiu tamsų rūką,
Man jėgos dar nepritrūko. . .

Lauk rytojaus... Tamsa žus!”
Nors dangus—tamsiausias plotas,
Debesėliais užuklotas,

Nėr pažaro vakaruos,—
Betgi lauksiu. .. Gal-būt rytas,
Vėjužėlio nusakytas,

Vėl jėgos man kiek priduos.
St. Jasilionis.

vokiečių kraštas! Tauta eina per naktį. 
Klaipėdos kraštas—vokiečių kraštas, ir vokie
čių valia auga.”

Aišku, ši daina pasitarnaus nazių imperia
listų tikslui siekiant užgrobti Klaipėdos kraš
tą.

Reiškia, Hitleris siekia užgrobt 
ne vien tik ginklų pagelba, bet jis 
ir meną savo kruviniem tikslam.

Na, o lietuvių dešiniosios srovės
vis dar zaunija, kad menas bepartyvis, me
nas menui. Ir kad Hitleris nesirengia Klai
pėdos užgrobimui.

Klaipėdą 
pasikinko

galvočiai

Jie Atsikels!
žiema. Įšalęs sniegas grigžda po kojų. 

Gatvės ir šaligatviai užversti sniegu. Tele
fonų vielos apšalę ledu: įdūkusio vėjo užgau
tos, tarsi smuikos stygų akordas verkia, vai
toja. Gatvelempės nejaukiai spinkso. štai 
arkliukas kiūtina gatve apšerkšnyjusia nosim.

Einu šaligatvių retkarčiais pažvelgdamas į 
didžiuosius mūrinius milžinus. Jie neboja nei 
vėjo, nei šalčio įrėmę į bokštų viršūnes į tylų 
žvaigždyną.

Pasukau tamsesnėn gatvėn.
Vienam tarpduryj sušlamėjo popieros.
—Vėjas sunešė jas čia,—mąsčiau.
Pats sau netikėdamas, grįžau porą žings

nių atgal. Tai buvo žmogus. Jis rūpestingai 
apsiklodinėjo popieromis: tiesė ant cemento, 
po savim, ir vyniojo apie kojas. Jis, pakėlęs 
galvą, žiūrėjo į mane išvargusiomis akimis.

Ir gaila ir pikta. Dvidešimtam šimtmetyj! 
Turtingiausiam mieste pasaulyj—New Yorke 
—žmogus, apsirengęs vasarinėm drapanom, 
tokiam šaltyj, gula ant žemės tarpduryj.

Norėjos surikt:
—žmogau, ar protas apleido tave?!
O, darbo milžine! Tu nugriovei kalnus, 

nusausinai raistus. Tu pūslėtomis rankomis 
šunkelius pakeitei cemento ir plieno juosta; 
išmatavai erdvės kūnų tolį ir vandenynų gylį; 
orą raižai plieno sparnais ir nardai vandeny
ne, kaip žuvis; skeltuvą ir kempynę pakeitei 
elektra; kalnuose ir po vandeniu iškalei tu
nelius; suradai brangiausius mineralus, bet 
menko dalyko nespėjai išmokt—naudot savo 
darbo vaisius!

Tu, atidavęs išnaudotojams savo spėkas, gu
lies prie slenksčio ir drebi alkio ir šalčio kaus
tomas,—gulies prie namo, kurį tu pats pasi
statei.

Menininkų Atydai!
Pas mus, Chicagoj ir jos apielinkėj, yra 

ipemažai meno spėkų: chorų, orkestrų, dramos 
kuopų, šokėjų grupių, solistų ir dainininkų 
grupių . Geresniam meno veikimui ir darbo 
ko-ordinavimui mes turime Amerikos Lietu
vių Proletarų Meno Sąjungą ir tos Sąjungos 
mūsų apielinkėj 1-mą apskritį. Mūsų aps
kritys tūlą laiką nelaikė konferencijų. Todėl 
A. L. P. M. S. 1-mo apskričio komitetas nu
tarė šaukti visų vienetų atstovų ir net gru
pių menininkų konferenciją kovo 8 d., 1936 
m., 10 valandą ryte, West Side Svetainėj, 
2244 W. 23rd Place., Chicago, Ill.

Į konferenciją kviečiame visus darbininkiš
kus chorus, menininkų grupes ir pavienius 
menininkus. Mūs visų bendras tikslas—tai 
kelti ir budavoti darbininkiškosios liaudies 
dailę, plėtoti kultūrą. Todėl, gerbiamieji, pra
šome jus prisiųsti savo organizacijų, grupių, 
delegatus arba pavieniai dalyvauti konferen
cijoj.

Kiekviena menininkų grupė bei choras turi 
teisę rinkti delegatą. Chorai bei grupės tu
rinti 10 narių gali rinkti du delegatu ir, nuo 
dešims narių, po vieną.

Mes tikimės, kad jūs prisiusite delegatus 
į konferenciją ir imsite dalyvumą taip svar
biame darbininkiškos liaudies dailės kėlimo 
darbe. Daugiausia kreipiu atydą chorų ir dai
lės grupių, gyvuojančių Chicagoj ir jos apie
linkėj e.

šia proga noriu priminti, kad chorai, gru
pės ir pavieniai menininkai, atvažiuodami 
konferencijon, atsivežtų sumanymų meno ir 
kultūros kėlimo srityje ir veikimo planų.

Konferencijos svarbiausias punktas, tai 
darbininkiškosios liaudies dailės kėlimas ir 
plėtojimas.

J. D. Bendokaitis,
ALPMS. 1-mo Apskričio Raštininkas.

Trumpmenos
Pastaruoju laiku mūsų vienetai sujudo mo

kėt duokles Meno Sąjungai, šie chorai pa- 
simokėjo: Laisvės Choras, Haverhill, Mass., 
už 1934; Lyros Choras, Shenandoah, Pa., už 
1936; Liaudies Choras, Lawrence, Mass., už 
1935 ir 1936; Aido Choras, Detroit, Mich., už 
1936.

Gerai, draugai menininkai, kad rūpinatės 
Meno Sąjunga.

Kai kurie vienetai užsimoka duokles iškal- 
no. Girtinas dalykas. Bet yra vienetų, ku
rie užvelka duokles net kelis metus—blogas 
reiškinys. Toks palaidumas organizacijai ne
neša naudos. Susidomėkit, draugai.

* *
*

Taip. Jis šiąnakt atsigulė, bet rytą, saulei 
tekant, atsikels! Atsikels jis ne vienas—mi- 
lionai! Ir neguls jie daugiau prie slenksčių. 

Pranas Kartus.
Vasaris 1936

Imperialistinis Menas
kada dešiniosios srovės menininkai

ALDLD 50-ta kuopa, Rochester, N. Y., 
įstojo Meno Sąjungon. Jos pavyzdžiu turė
tų sekti ir kitos mūsų kultūrinės kuopos.

Pereitas metais Meno Sąjungon įstojo 14 
ALDLD ir 13 LDS kuopų. Pastaruoju laiku 
tai pamiršta.

Meno Sąjunga kviečia ir ragina stot į šią 
svarbią organizaciją, tapt jos nariais ir rū
pintis jos auklėjimu. Proletarinio meno plė
tojimas, auklėjimas, privalo būt visų sąmo
ningų darbininkų užduotimi.

caga), turės posėdį ir jame nusitars tiest 
gaires ateities veikimui.

Meno Sąjungos Centro Biuras mano, kad ne 
pro šalį būt Chicagos menininkam pasikviest 
ALDLD ir LDS kuopas pagelbon. Mūsų obal- 
sis yra: Proletarinio meno auklėjimas turi būt 
plačiosios lietuvių darbininkų masės darbas, 
o ne mažos grupelės menininkų!

Pranas Pakalniškis.

Garsiakalbę Kino Filmą
“Leninas”

Lenino dienoms Sojuzkinochronika išleidžia 
didelę garsiakalbę dokumentalinę kinofilmą 
“Leninas”. Filmą sudarys istoriniai kino doku
mentai apie Leniną nuo 1918 metų, o taipgi 
vaizdai apie trečių antrojo penkmečio metų 
davinius—sunkios pramonės, transporto, že
mės ūkio ir kt. liaudies ūkio šakų atsiekimai. 
Užsibaigia filmą parodydama stachanoviško 
judėjimo herojus.

Filmos režisierius—P. Solovjevas. Muzika- 
liniai apdirbo respublikos liaudies artistai L. 
šteinbergas ir V. Smirnovas. Garso opera
torius—N. Bartran.

ALPMS Finansinė Atskaita 
Už 1935 Metus

ĮPLAUKOS
Sausio mėnesio

LDS 123 kp., Paterson, N. J. duoklės----
LDS 135 kp., Linden, N. J., duoklės-------
ALDLD 144 kp., auka------------- —---------
ALDLD 165 kp., Linden, N. J., duokles _ 
ALDLD 10 kp., Philadelphia, Pa., duokles 
LDS 127 kp., . .............................
Už veikalus, 
Aido Choras,

Chicago, Ill., auka----
Detroit, Mich. ----------
Detroit, Mich., duoklės

$5.00
5.00

. 1.00

. 5.00

. 5.00
2.00

. 7.00

. 5.00

$35.00

J. S. Rainis, Philadelphia, Pa., už dainas--------- 1.00
Bangos Choras, už dainas __________________ 1.00
Grand Rapids, Mich, už pusę seto “Tamyla” — 10.00 
Laisvės Choras, Hartford, Conn., auka________15.00

$36.82
Lapkričio mėlnesio

Levanėnė, Los Angeles, Calif., už dainas_____ $
B. šalinaitė, už dainą ______________________
Liaudies Teatras, Montevideo, už veikalus------
V. Raila, Kanada, už veikalus________________
Pirmyn Choras, duoklės ____________________
Pirmyn Choras, už dainas ---------------------------
J. Grybas, Norwood, Mass., už dainas________
I. Urmonas, Chicago, Ill., už setą “Tamyla” — i

: i.oo 
.25 

3.50 
1.80 

10.00 
2.00 
1.00 

20.00

$3’97>5

šiame 
mūsų 
mano

Gruodžio mėnesio
Laisvės Choras, So. Boston, Mass., duok., dainas $32.40
B. šalinaitė, už dainas ______________________ 1.00
Pirmyn, Choras, už dainas------------------------------ .60
LKM Choras, Chicago, Ill., duoklės____________ 5.00
Teatro 1-ma kp., Chicago, III., duoklės________ 5.00

”$44’66
IŠLAIDOS

Sausio mėnesio
veikalą __________________
stencilus ________________
stencilus ________________

Už “Tamylos” padarymą -------
Petrauskui už dainų nurašymą 
J. J. Kaškiaučiui dovana____

Už

Vasario mėnesio
ALDLD 17 kp., Shenandoah, Pa., duoklės — 
Bangos Choras, Elizabeth, N. J., duoklės 
Lyros Choras, Gardner, Mass., duokles------
ALDLD 218 kp., auka ----------------------------
ALDLD 68 kp., duoklės----------------------------
Laisvės Choras, Hartford, Conn., duoklės — 
Už veikalus ir dainas------------------------------
LDS 126 kp., Woodbury, Conn., duoklės — 
LDS 21 kp., Detroit, Mich., duoklės ---------
LLR Choras, Norwood, Mass., duoklės ---------
Jaunimo Choras, Montreal, Canada, duoklės----
ALDLD 5 kp., Newark, N. J. duoklės-------------
ALDLD 52 kp.. Detroit, Mich., duoklės----------
Aido Choras, Detroit, Mich., už “Inkviziciją” _

__$ 5.00 
__ 10.00 
__ 5.00 
__ 2.00

5.00
__ 5.00

3.25
5.00 
5.00 

10.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00

$74.25

Kovo mėnesio
ALDLD 11 ko., Worcester, Mass., duoklės---------1
ALDLD 155 kp., Worcester, Mass., duoklės------
ALDLD 113 kp., auka -------------------------------------
J. Kazlauskas, už dainas------------------------ ---------
Aušros Choras, Binghamton, N. Y., duoklės-----
Aušros Choras, Binghamton, N. Y., už veikalus 
J. Antanaitis, už dainas ---------------------------------
Pirmvn Choras, Great Neck. N. Y., už dainas — 
ALDLD 70 kp., Rockford, Ill., duoklės------------
Už dainas, Cleveland, Ohio -------- --------------------
Lyros Choras, ................. "
Lyros Choras, 
O. Vertelienė,

Philadelphia, Pa., už dainas 
Shenandoah, Pa., duokles 
už veikalus --------------------

Balandžio mėnesio
Laisvės Choras, Rockford, Ill., duoklės _ 
LDS 8 kp., Newark, N. J., duoklės-------
M. Plačenis, už dainas -----------------------
LDS 11 kp., Rochester. N. Y., duoklės _ 
ALDLD 6 kp.. Montello, Mass., duoklės 
J. Gasiunas. Pittsburgh, Pa., aukos — 
Už dainas iš Kanados--------------------------

Gegužes
O. Semberienč, už veikalą.

$5.00
5.00

3.00 
5.00 
1.75 
3.60 

.80
5.00 
3.00 
1.50 
5.00 
3.50

$43.70

$15.00
5.00
1.00
5.00
5.00
1.00

.50

$32.50
menesio 
“Moteris Gatvėje” —$2.00

mėnesioBirželio
Lyros Choras, Kenosha, Wis.. duoklės — 
Aido Choras, Chicago, Ill.
LDS 139 kp., Chicago, Ill., duoklės-------
B. A. švelnienė, Akron, Ohio, už veikalą _ 
ALDLD 25 kp., Baltimore, Md., duoklės _ 
J. Kazlauskas, Hartford, Conn., už dainas 
ALDLD 9 kp., Norwood, Mass, auka —

duoklės

$2.00

__$10.00
5.00
5.00

__ .25
5.00
5.25

__ 2.00

Jeigu 
demagogiškai stengdavos tvirtinti, kad menas 
bepartyvis (menas menui), tai dabar gyve
nimas įrodo, kad ne tik menas gali būt par- 
tyvis, bet gali būt ir imperialistinis.

Vienas Lietuvos laikraštis patalpino bjaurią 
nazių dainą (“Daina Apie Klaipėdos Kraš
tą“). Jos kompoziciją parašė Klaipėdos karš- 
te kilęs jaunas muzikas Herbertas Brustas, 
pagal Ericho Hamtghoferio eilėraščio žodžius, 
štai jie: “Juodos vėliavos plazda rytuose, per 
laukus eina mirtis. Arklai stovi ir rūdyja 
ir rūsčiai leidžias vakarai. Vyrai stovi prie 
Nemuno kranto ir rankos stingsta nuo pan
čių. Slapto likimo šauklių riksmas sklinda 
nuo upės 'per vokiečių žemę. Už visų durų 
vokiečiai kalba tik apie vargą ir iš visų du
rų veržiasi puolikai prieš svetimą mirtį. Ir 
aukštumų gaistrų šviesa blizga aplink vėliavų 
marškas ir iš tūkstančių stiprių rankų šviečia 
broliams šventas Šūkis: Klaipėdos kraštas—

Meno Sąjungon gali įstot ir pavieniai as
menys (jei jų kolonijoj nesiranda Meno Są
jungos vieneto), pasimokėdami 2 dol. įstojimo 
(metinė mokestis—$1.) I

Meno Sąjunga kreipia domę lietuvių kom
pozitorių, poetų, dainininkų, rašėjų, teatro mė
gėjų ir visų tų, kuriem rūpi kova prieš karą 
ir fašizmą, kuriem rūpi lietuvių proletarinis 
meno auklėjimas, kviečiant stot Meno Sąjun
gon ir gelbėt jai pasiekt plačiąją lietuvių 
išeiviją.

Chicagos menininkai rodo didelio pasiry
žimo būt Meno Sąjungos žemėlapy j. Tūlą 
laiką čikagiškiai buvo apsnūdę ir rengėsi 
migti, bet dabartinis momentas toks neramus, 
kad apie miegą ir svajot nebegalima, 
gyvenimo verčiami, subruzdo ir griebėsi

Tad, 
dar-

Kovo aštuntą, ALPMS I Apskritys (Chi-

$32.50
Liepos mėnesyje įplaukų nebuvo 

Rugpjūčio' mėnesio
E. Zurbaitė, Norwood, Mass., už dainas------------$7.00
A. Pagiegala, už dainas ----------------------------------1.50
Centralinis Meno Biuras, Buenos Aires, duoklės 5.00
Pirmyn Choras, Great Neck, N. Y., už dainas — 1.00

”$14.50

Rugsėjo mėnesio
ALPMS 2-tro Apskričio auka ______________$10.00
Gardner, Mass. Choras už “Kova Už Idėjas” — 20.00 
Bangos Choras, Toronto, Can., duoklės ir dainas 6.00 
O. Zdaniūtė, Wilkes Barre, Pa., už dainas--------- .75
J. Kazlauskas, Hartford, Conn., už dainas------ 2.10

”$38.85

Spalio mėnesio
Sietyno Choras, Newark, N. J., duoklės
Sietyno Choras, Newark, N. J., už dainas
Jos. A. Babicz, už dainas -----------------

Haverhill, Mass
Vasario 6 d. pusėtinai pa

vyko drg. Guobos prakalbos, 
nors žmonių prakalbose buvo 
neperdaugiausia. Drg. M. Guo
ba, labai aiškioj formoj išdės
tė Lietuvos gyventojų (o ypač 
darbo žmonių) labai blogą

$ 5.00
, 1.50

3.32

Sėkmingas Jaunųjų Bangiečių 
Parengimas

9 dieną vasario mūsų Ban
gos Choro jaunuoliai turėjo su
rengę šaunų šokių vakarą 
Lietuvių Darbininkų Progresy
viam Kliube.

Kadangi jaunuoliai ir jų ko
misija gana darbščiai pasidar
bavo, siuntinėdami net specia
lius pakvietimus savo drau
gams ir pažįstamiems (kas tu- 
retų būt pavyzdžiu mūsų su-, 
augusiems draugams), tai pas 
jaunus bangi ečius dalyvavo 
išimtinai jaunimas.

Reikia pastebėti, kad 
vakare mažai matėsi 
suaugusių draugų, kas,
supratimu, kenkia mūsų judė
jimui, nes savo neatsilankymu 
mes puldome dvasią jaunuo
lių.

Jaunieji bangiečiai turėjo ir 
trumpą programą iš Dorothy 
Šidlauskaitės ir A. Makutė- 
no—abu jaunuoliai. .

Dorothy Šidlauskaitė, pir«. 
mu sykiu man girdžiant, labai 
man patiko. Ji savo malonių, 
ir ryškiai skambančiu soprą; 
no balsu padainavo keletą 
populiariškų dainų. Dorothy 

i dainos ir balsas buvo priim- 
$3.32 tas garsiais aplodismentais.

Geistina ir malonu būtų ją 
2.70 matyti ateinančiuose mūsų pa- 

rengimuose.
A. Makutėnas pirmu sykiu 

pasirodė ant scenos, gražiai 
paskambino keletą kavalkų 
ant mandolinos ir gavo apščiai 
aplodismentų iš susirinkusios 
publikos už ■ jo pastangas. 
Kaip atrodo, ateityj bus gana 
gabus mandolinistas.T » • ■

Vakaras pasibaigė gana vė-

3.06
1.53

12.00
3.20

10.00

$30.54
Vasario mėnesio

Petrauskui už stencilus _____________________
Stampos ir iždininko knyga _________________
Auka pasitikimui kompozitoriaus Einslerio__
P. Petrauskui, už dvi dainas --------------------------
P. Saženiui, auka ir persiuntimas_____________
Mainymas Kanados pinigų ___________________

Kovo mėnesio
Laisvei už popierą _____________
Už deską _____________________
Laisvei už padarymą katalogų__
P. Petrauskui, už darbą________
Laisvei už štampas____________

Balandžio mėnesio
Už “Dramblys” stencilių atmušimą __ 
R. Mizarai už veikalų taisymą________
Auka gelbėjimui Scottsboro jaunuolių 
Auka LDS jaunuoliam ______________
Mantuškaitei už darbą ______________
Stampos ____________________________
Laisvei už konvertus ______________
Už “Kultūra” prenumerata __________
Už vokų atspausdinimą ____________

Gegužės mėnesio 
į Petrauskui už dainas __________

Juodylas ir Correction liquid____
Už stencilus ___________________
Petrauskui už dainą_____________

.35 
5.00

5.60

$17.02

$13.75 
15.00 
2.00 
3.45

. 4.05

$38.25

__$ 5.00 ,
__ 16.00 lai šokant ir linksminantis mi

niai jaunimo. Griežė gerai i§- 
5.66 lavintas orkestras.
5.00 i 
2.04 
5.00

10.00
5.00

$53.79

__$5.15
__ 3.50
__ 3.32
__ 4.80

Birželio menesio
Už popierą________ __________________________ ,
Petrauskui už dainas ________________________
Petrauskui už dainas ________________________
Stampos ____________________________________
“Vairas” prenumerata ______________________
Persiuntimas pinigų “Vairo” administracijai_
Petrauskui už dainą ________________________
Petrauskui už darbą ________________________
Persiuntimas dainų __________________________

Liepos mėnesio
Mantuškaitei už darbą _________

Petrauskui už dainas ___________
Laisvei randa _________________

Rugpjūčio mėnesio
Už stencilus _____________________
Taurui už redagavimą veikalų____
Petrauskui už dainą _____________
Petrauskui už “Tamylos” dainas _ 
Juodylas _________________________
Stampos _________________________
šalinaitei už “Tamylos” muziką__
Laisvei už popierą _______________

Daugiau tokių parengimų!
D. K-tis.

Hartford, Conn

$14.75
8.70
6.00
3.00
5.00

.15
5.90
7.35

.69

.__$ 4.00
2.70

__ 10.00

1.35
10.00

3.00
2.00

55.00
28.00 ’

Vasario 2 d. atsibuvo ben
dras trijų chorų, lietuvių, rusų 
-ukrainų ir žydų, parengimas. 

$16.77, Programą atidarė lietuvių 
| Laisvės Choras, sudainuoda
mas “Internacionalą” ir ke
lias daineles, bet gan silp
nai. Mūsų lietuvių Laisvės 
Choras, paėmęs seno žmogaus 
pavyzdį—kas metai sensta ir 
vis darosi silpnesnis. Patarti
na chorui taisyti dalykus.

1 Antras choras, jaunas rusų- 
ukrainų choras, sudainavo la
bai gerai. Publika antru sykiu 
iššaukė. Bravo! rusų-ukrainų

$16.70. chorui.
Į Trečią programos punktą 

”$15 00 išpildė tėvas su 8 metų mer
gaite, kurie pagriežė ant smui
kų... Talentinga jauna smui
kininkė irgi pagriežė solo.

New Haven, Conn. Simfo
nijos Orkestrą, susidedanti iš

$120.28 dvidešimts kavalkų, buvo ket- 
5 virta ant programo ir gražiai' 

~^13.32 sugrajino kelis kavalkus.
Po to sekė vietinis žydų 

Choras, kuris puikiai sudaina
vo naujas sovietines dainas. 
Publikai darbininkų ir kolek- 
tyviečių dainos labai patiko,ir 
privertė antru sykiu dainuoti.

Dovanos buvo skiriamos 
chorams—tas choras, kuris 
geriausia sudainuos, gaus ge
riausią dovaną, bet visiem trim 
choram buvo įteikta vienoda 
dovana. Užbaigiant, visi cho
rai ir publika sudainavo “In
ternacionalą.” ' :

Man rodos, kad būtų ne pro 
šalį paminėti mūsų draugams 
sena užsilikusį įpratimą,*kuris 
yra tarpe draugų beveik vi
sose kolonijose—mes rengia
me įvairių susirinkimų ir pa
rengimų ir skelbiame, kad ta
da ir tada prasidės, bet pra
sideda dviem ar trim valan
dom vėliaus. Tas mūsų paren- 
gimams yra kenksminga. 
Daugeliui žmonių tas nepatin
ka ir jie nenori lankyti mūsų 

siems auKOjusiems tanu aciu.. parengimus. Mes tą nesmagu-' 
Surinktos aukos tapo perduo-imą turėtumėm taisyti, jei no
ta drg. M. Guobai. I rim užganėdinti publiką.

Vienas iš Komisijos. Senas Hartfordietis.

Rugsėjo mėnesio
Juodylas, stampos ir vokai ____________
Petrauskui už stencilus ________________
Už atspausdinimą veikalų: “Rūta”, “Kauno

Ponai”, “Partizanai”. ____________
šalinaitei už “Rūtos” kompoziciją______
Laisvei randa _________________________

25.00
15.00
35.00

$90.52
Spalio mėĮnesyje išlaidų nebuvo 

Lapkričio mėnesio
Laisvei randa ______________________________ $15.00
Už popierą, štampas ir stencilus _____________ 16.58
Petrauskui už dainą ______________________ 4.50
Už padarymą “San. Francisco Gen. Streikas”___10.06

Gruodžio mėnesio
Petrauskui už dainą _____________

Juodylas ir stencilai_____________

SUTRAUKA
Viso įplaukų 1935-tais metais______

Balansas nuo gruodžio mėn. 1934 m.

Viso išlaidos 1935-tais metais

1 d. sausio 1936 lieka ižde __

padėtį, fašistams valdant Lie
tuvą. Buvo renkamos aukos 
paramai laikraščio, “Darbinin
kų žodis.”

Aukojo sekamai: po 50c.: 
S. Benkus, V. Kąncevičius, A. 
P. Dambrauskas, P. Yocums- 
kas; po 25.: M. Alkūnas, P. 
Pečiukonis, B. Gumauskas, J.

$46.08

$3.45
. 1.66
$’5’11

.$393.67

. 183.62

$577.29
.$486.60

$'90?69

Valatka; O. Pilsuckienė—45c; 
smulkiais — $1.24. Viso sy
kiu $4.69.

Vardan darbininkų laikraš
čio “Darbininkų žodžio”, vi
siems aukojusiems tariu ačiū
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ALDLD Motery Komiteto Atsišaukimas į 7-to 
Apskričio Kuopas Reikale Praplėsto 

Motery Komiteto Posėdžio
Draugai! Mūsų organizaci

jos 7-to apskričio metinė kon
ferencija, įvykusi pabaigoj 
1935 metų, apkalbėjo svar
biausius dienos klausimus ir 
tarimus, kuriuos kuopos turi 
vykinti gyvenimai! pagal ge
riausią savo išgalę. Vienas 
svarbus ir plačiai diskusuotas 
klausimas buvo moterų orga
nizavimas. Visi konferencijos 
dalyviai suprato ir permatė jo 
svarbą ir vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją tuo klausimu ir iš
rinko moterų komitetą rūpini- 
muisi moterų organizavimu 
apskričio ribose. Moterų ko
mitetas atsišaukė į kuopas pa
geidaudamas, kad kiekvie
na kuopa išrinktų moterų ko
misiją tą darbą vesti savo ko
lonijoj. Buvo prašoma drau
gų atydžiai ir rūpestingai pa
gelbėti draugėm pradžioj šio 
mums visiems svarbaus darbo 
ir pranešti jo pasekmes aps
kričio moterų komiteto sekre
torei. Lig šiol, kiek žinoma, 
darbas pradėtas tik So. Bos
tone ir Norwoode. Jokių pra
nešimų iš kitų kuopų negau
ta. Ką draugai veikiate mo
terų organizavimui ? Komite
tas šiuo klausimu negavęs jo
kių žinių nuo kuopų ir nieko 
nematydamas spaudoj, mano, 
kad tarimas nebandomas pra
vesti gyvenimai!.

Mes visi suprantam ir per- 
matom svarbą tų tarimų, ku
riuos padarom savo suvažia
vimuose, tai turėtum žinot ir 
nuostolius neįvykinimo jų gy
venimai!. Naikinkim seną ža
lingą apsileidimą ir paprotį 
suvažiuoti į konferenciją su 
daug gerų norų ir minčių, iš
kelti klausimus, apkalbėti jų 
svarbą, duoti gerų sugestijų, 
planų, ir vienbalsiai sutikti 
juos vykinti gyveniman, bet 
parvažiavus palikti juos ant 
popieros ir padžiauti ant len
tynos. Apskričio moterų ko

mitetas dės pastangas įtrauk
ti daugiau moterų į mūsų or
ganizaciją ir pakelti veikimą 
tarp jų, bet mes tą galėsim 
atsiekti tik tada, kada visos 
kuopos su mumis kolektyviai 
kooperuos.

Sekmingcsniam mūsų tikslo 
atsickimui ir sužinojimui tikro 
dalykų stovio kolonijose, mo
terų komitetas nutarė šaukti 
praplėstą 7-to apskričio mo
terų posėdį 8 d. kovo, So. Bos
tone. Draugai, šiame posėdy
je mes turim turėt atstovus iš 
kiekvienos kuopos 7-to apskri
čio ribose, nes visose ALDLD 
kuopose randasi moterų. Jei
gu kur moterys nesilanko į 
susirinkimus, tai vyrai turi nu
eiti į namus ir gauti atstoves 
pasiųsti į posėdį. Kur kuo
pos susirinkimas neįvyks pirm 
kovo 8 d., kuopos komitetas; 
turi rūpintis atsiuntimu drau
gių į posėdį. Kurios kuopos 
neišgali finansuoti delegates, 
apskričio komitetas pagelbės 
finansiniai.

Komitetas sugestuoja šiuos 
klausimus svarstymui tame 
posėdyj: 1. Moterų organiza
vimas, veikimas ir apšvietus 
plėtimas ir kiti reikalai lie
čianti moterų klausimą mūsų 
apskrityje. 2. Mūsų santikiai 
su kitų sriovių moterim ko
voje prieš karą ir fašizmą, 
motinystės reikalais ir taip to-j 
liau. 3. “Laisvės” moterų 
skyrius. 4. Rytinių valstijų 
moterų suvažiavimas. ,

Drauges prašome atsivežti 
raportų, planų ir patarimų. 
Posėdis įvyks L.P.K., 376 Bro
adway, So. Boston. Prasidės 
1-mą valandą po pietų, ka
dangi draugės bostonietės tą 
patį vakarą turės parengimą 
atžymėjimui Tarptautinės Mo-j 
terų Dienos, tai tos, kuriom 
aplinkybės leis, galės daly
vauti tame parengime.

7-to Apskr. Moterų Komit.

jimo biznis. Su senatoriaus! 
visa kalba negalima pilnai su
tikti, bet iš duotų įrodymų, 
kaip amunicijos kupčiai varė 
biznį pereitame kare ir tuo 
sykiu priaugo šalyje net 22,- 
000 naujų milionierių, tai pa
rodo, kad “apsaugojimas de
mokratijos” kai kam buvo 
pralobimas.

Čia tuo syk komunistai pas
kleidė lapelių, kurie nurodė, 
jog šioj šalyje darbo liaudžiai 
labai reikalinga Darbo Parti
ja. Tuo klausiniu daugelis žin- 
geidavo, ką senatorius pasa
kys. Paklaustas, ar senatorius 
pritaria Darbo Partijos tvė
rimui. Jis atsake, jog nesąs 
priešingas, bet jam vis dar iš
rodo, kad iki kol galima pa
siųsti į valdvietes ir nuo senų
jų partijų gerus vyrus. Tas 
parodo, kad jo įsitikinimas 
laikytis prie senųjų kapitalis
tinių partijų, kurios pilnoj 
nuogumoj palaiko darbininkų 
išnaudojimą.

Savaitė vėliau tai yra vasa
rio 10 d. kalbėjo Neary, nuo 
Amerikos Legiono, šis bandė 
kaip ir atsakinėti, ką sena
torius Nye kalbėjo, bet jam 
tas nesisekė, taipgi jo 
kalbos atėjo pasiklausyti 
apie pora šimtų žmonių. Kuo
met atėjo eilė klausimų, tai tą 
kalbėtoją jaunuoliai su klau
simais taip subombardavo, kad 
ji stačiai neturėjo ką atsaky
ti. šie požymiai rodo tą, kad 
jaunuomene nei inkus, kad ši 
šalis ginkluotųsi. Mat, Neary 
kalbėjo už apsiginklavimą.

Vasario 9 d. ALDLD kuo
pa buvo suruošus pokilį. Ka
dangi pasitaikė prastoka die
na, labai snigo, tai žmonių 
buvo neperdaugiausia. Iš 
tur dalyvavo vien tik V. 
sockis. šiame parengime 
mininkavo V. T. Yokimas, 
ris, po užkandžių, 
keletą pakalbėti. Draugės mo
terys šio to suaukojo, kad pa
darius daugiau uždarbio. Au
kotojos: J. Malinauskienė, O. 
Kairiukštienė, šuopienė, Yoki- 
mienė, K. Remeitienė, E. Valai
tienė ir iš vyrų—A. Bakevičia. 
Dėkingi už pagelbą!

Vikutis.

Lewiston ir Auburn, 
Maine

ALD
Ap-

J. Kuodžio Rezignacija iš Darbo “N. G.” Spaustuvėj
Sausio 24, 1936.

“N. G.” Administracijai 
ir Direktoriam.
Draugai:

Su šia diena iš darbo “Nau
josios Gadynės” spaustuvėj pa- 

/ sitraukiu. Pasitraukimą remiu 
sekamai:

I

1. Protestuoju prieš “N. G.” 
direktorių didžiumos nukėlimą 
suvažiavimo nuo vasario 1 į ko
vo 7. Tai yra ne baimė nele
galumo, bet frakciniai sumeti
mai — pastangos susabotažuot 
iki šiol diskusuotą vienybę.

2. Protestuoju prieš “N. G.” 
direktorių didžiumos slėpimą 
nuo šėrininkų ir “N. G.” rė
mėjų, LDD narių, tikrosios mū
sų laikraščio padėties. Tas ve
da “Naująją Gadynę” prie ne
garbingos mirties.

3. Protestuoju prieš panei
gimą mano kaipo šėrininko tei
sės turėt, pareikšt ir per “N. 
G.” apgint savo nuomonę. 
Kriaučiuko ir Katiliūtės pareiš
kime “N. G.” No. 1 mudu su 
drg. Prūseika del savo skirtingo

ketvirtosios priežasties turiu 
kuogreičiausiai pasitraukt ir 
j ieškot kito darbo. J. Kuodis.

Del Aiškumo. Tai yra rezignacija 
ne iš administratorystės, bet iš ze- 
cerystės. Kaip kitoj vietoj matysite 
citatose iš Elmano siuntinėto aplink
raščio, tai patsai direktorius Elma- 
nas pasako, kad iš administratorys
tės mane direktoriai atstatė. Nuta
rimas mane atstatyt padaryta regu
liariam direktorių susirinkime lapkri
čio 27. Ir jau j ta susirinkimą, be 
jokio nutarimo, buvo pakviestas ir 
atvažiavęs administratoriaut draugas 
Senas Vincas. Tą sekretą vėliau iš
davė nats direktorių pirmininkas P. 
Kriaučiukas. Aš nors nemačiau rei
kalo rezignuot, kuomet buvo jau tik 
keletas savaičių iki suvažiavimo, di
rektorių nutarimui visai neprieštara
vau, nes maniau, jog tai daroma va
duojantis jstaigos gerove. Tik vė
liau pasirodė, jog tai daryta grynai 
frakciniais sumetimais: sugrėbt vis
ką j savo rankas, nepaisant nieko. 
Administratoriaut apsiėmė K. Stepo
navičius. Bet jis del savo biznio 
“Naujojoj Gadynėj” dirbt negali. Jis 
atvažiuoja i “N. G.” pasižiūrėt du. 
sykiu per savaite- Jam neesant “N. 
Gadynėj,” ofisą prižiūrėt paimta ki
tas žmogus, J. Jankūnas.

Steponavičiui mano vietą užėmus 
(iš vardo) ir manęs pareikalavus pa
silikt spaustuvėj iki suvažiavimo, 
pasižadėjau zeceriaut tas kelias sa
vaites, nepaisant ar gausiu kiek ant 
pragyvenimo ar ne. Bet kuomet 
direktoriai suvažiavimą nukėlė dar 
penkiom savaitėm, tai tuomi skaičiau 
ir savo pažadą jau nutrauktu. J. K.

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

Sausio 19 d. atsibuvo 
LD 31 kp. susirinkimas, 
kalbėta gana daug svarbių 
reikalų, kurių tarpe d. F. A. 
įnešė, kad kuopa sutvertų ko
respondentų biurą, nes daug 
įvyksta visokių nuotikių ir vei
kimų, bet niekas į laikraštį ne
parašo. Ineširpas gana svei
kas, bet draugai, apdiskusavę, 
priėjo prie išvedimo, kad pa
kol kas, biuro dar. neorgani
zuoti, bet rašyti atskirai, nes 
mūsų kuopoj yra daug, kurie 
gali prašyti, ypač iš drau
gių moterų. Tai aš ir maniau, 
kad kai kuri draugė ar drau
gas parašys, bet ligi šiolei ne
parašė, tai ir prisiėjo man pa
čiam rašyti.

Vienbalsiai tapo priimta, 
kad suvienyti ALDLD ir LDD 
draugijas. Tapo paaukota iš 
kuopos iždo Kanados “Darbi
ninkų žodžiui” $2.50. Tapo 
iš kuopos iždo paaukota Lie
tuvos politiniams kaliniams 
$2.50 ir draugai laike susirin
kimo išpirko štampų už $1.40. 
Viso Lietuvos politiniams kali
niams $3.90 Mūsų geras dar
buotojas draugas A. Kaulakis 
prirašė prie ALDLD 31 kp. 4 
naujus narius. Dabar viso 
kuopoje turim 32 narius. 15 
narių jau pasimokėjo duokles 
už 1936 metus. Buvo renkami 
kuopos viršininkai: organizato
rių išrinko d. Frankį Apsegą, 
finansų ir susisiekimo sekre
torium apdraudėm tą patį d. 
A. Kaulakj, protokolų, rašti
ninku išrinko Joną Liaudans- 
ką, ižd. tą patį d. P. !Zar- 
kauską, kuopos agentu tą patį 
d. J. žilinskį. Todėl nuo sa
vęs linkiu draugams komiteto 
nariams darbuotis nenuilstan
čiai del darbininkų labo.

Kadangi mano rašyta ko
respondencija “Laisvėje” tilpo 
7 d. vasario, kurioje buvo mi
nėta, kad 8 d. vasario DLK 

. Gedemino pašelpinė draugys- 
I te turės vakarienę ir kad lai- 
ke vakarienės turbūt bus pri
imtos rezoliucijos prieš karą 

Ę/f 17 DID *r fašizmą ii' prieš Smetonos 
InCllCCS KOCKS, 1 ' budelišką valdžią. Kadangi

: Lcwistono ir Auburno pažan
gieji lietuviai darbininkai žin- 
geidauja žinoti, delei kokių 
priežasčių nebuvo nei praneši
mo, nei rezoliucijų, (nes jau 
bent keli ypatiškai manęs 
klausė), ir kad aš pats nepa- 
likčiau už melagių, turiu pa
aiškinti apie tą dalyką. Buvo 
taip: D.L.K. Gedemino drau
gystė, laikytame savo susirin
kime, išrinko vakarienės ren
gimo komitetą iš 7 narių. Su- 
batoje, 1 d. vasario, atėjo pas 
mane vienas rengimo komite
to narys ir pranešė, kad prisi
rengčiau padaryti pranešimą 

, laike vakarienės ir po praneši-

pra
tik

ki-

pir- 
k u- 

pakvietė

A.L.D.L.D. 40 kuopos susi
rinkime, vasario 2.d., 1936 m. 
perskaičius laišką, prisiųstą 
per S. Sasną, kur prašoma au
kų Lietuvos polit. kaliniams, 
ant vietos draugai (pasipirko 
štampų) paaukavo sekančiai: 
J. Miliauskas 50c.; B. Valai- 
kienė, J. Purtikas, J. Kveda
ras ir Ign. Kazlauskas po 25c.; 
J. Mažeika ir Ed. Rakita po 
15 c.; A.v Veleniškis, Iz. Bal
čius, M. Paulauskas ir A. Jan
kauskas po 10c.; J. Labanaus
kas aukavo 5c. Viso surinkta 
aukų $2.25, kurias ir siun
čiam.

Tiesa, mūsų ši auka yra la
bai maža, bet visgi, draugai,! niams ir sykiu bus padrąsini- 
jei mes daugelis aukosime mas kitiems Liet, piliečiams 
nors ir po mažai, tai susidarys kovoti už savo teises prieš Lie
sumą didelė ir bus žymi para- tuvos fašistinę diktatūrą, 
ma Lietuvos politiniams kali-

mo bus priimtos rezoliucijos 
prieš karą ir fašizmą ir prieš 
Smetonos valdžią. (Nes D. L. 
K. Gedemino draugystė prisi
dėjo prie bendro fronto). Dė
lei tikrumo, nuėjau į stubą pas 
kitą draugą, rengimo vakarie
nės komiteto narį, kuris pasa
kė, tą patį ir dar priketino 
paprašyti draugą J. K., kad 
pakalbėtų laike vakarienės 
apie tą patį reikalą. Reiškia, 
viskas gatava ir aš, rašyda
mas korespondenciją, įdėjau 
ir apie protesto rezoliucijas. ;

Vasario 7 d., visai prieš va
karienę, pranešė net trys ren
gimo vakarienės komiteto na
riai, kad vienas jų komiteto 
narys sakąs, kad Smetona sė
dynę nusišluostysiąs su tomis 
rezoliucijomis, kurias siunčią 
Amerikos susipratę lietuviai 
darbininkai jam (Smetonai), 
ir griežtai esąs tas jų narys, 
smetonininkas, nusistatęs, kad 
laike vakarienės nebūtų jokių 
pranešimų ir rezoliucijų. To
linus dar vienas iš draugų pri- Į 
dūrė, kad tas jų priešininkas} 
komiteto narys skaitąs save 
turtingiausiu gyventoju Lawis- 
tono lietuvių tarpe, tai jis ne
norįs, kad tas komitetas, ku
riame jis dalyvaująs, leistų iš
nešti Smetonai priešingas re
zoliucijas. Ir delei pasiprie
šinimo to vieno nario nebuvo 
pranešimų, nei rezoliucijų. Aš 
gi jums, brangūs draugai Le- 
wistono ir Auburno darbinin
kai, turiu tą pasakyti, kad 
tas žmogus darbininkų judėji
mo nesulaikys ir nereikia krei
pti į jį mažiausios atydos. Nes 
mes senai jau žinom, kas jis 
yra, o dabar jis pats save nu- 
simaskavo, nereikia nei ki
tiem numaskuoti.

Vakarienė D.L.K. Gedemino 
draugystės buvo viena iš ge
riausių. Ir nei vienoje vaka
rienėje, kurioje aš esu čia 
buvęs, negalima sulyginti, 
kad būtų buvę taip skanių, 
ir užtektinai prigaminta vi
sokių valgių. Užtat mes esa
me labai dėkingi gaspadi- 
nėms už taip skaniai pagamin
tus valgius ir už mandagų pa
tarnavimą. Norint ant vaka
rienės. buvo susirinkę 274 
žmonės, bet pelno liko tik 
apie dešimts dolerių, nes drau
gystė nutarė, kad pelnas esąs 
nereikalingas.

Vakarienė parengta su tik
slu vien tik pasilinksminti. Po 
vakarienės buvo šokiai ligi vė
lumos nakties.

Jonas Liaudanskas.

M. P. taip suminkštėjo širdis, 
kad jis sumanė parinkt yeiter- 
kom aukų ar kaip kitaip pa
vadinus tipų, kurių, rodos, bu
vo surinkta apie 6 doleriai. 
Aš manau, kad draugės ir 
draugas M. P. nepyks ant ma
nęs už šią draugišką pastabą, 
nes aš manau, kad čia pada
ryta nelabai tinkamai. Mūsų 
draugės veiterkos nėra kokios 
pavargėlės ir joms tie tipai 
mažai naudos atnešė. Ot, jei
gu M. P. būtų atsiminęs Lie
tuvos politinius ! 
riuos Smetonos 
džia kalėjimuos 
būtų atsišaukęs 
mos aukų, arba 
dolerius draugės 
tų paskyrę tam tikslui, tai bū
tų buvę gražu.

kalinius, ku- 
fašistinė val- 
kankina, ir 

del jų para- 
, nors tuos 6 
veiterkos bū-

Pas mus, Bayonnėj, smar
kiai plečias kazyriavimas. Tu-

Bayonne, N. J
Keletas Trumpų Žinučių

New Britain, Conn.

HUo jūs nusistatymo vienybės 
klausime esame apšaukti intri
gantais, mekleriais, klika ir 
Centro Biuro agentais. “N. 
G.” N-riui 4-tam turėjau para
šęs ir sustatęs ir reikalavau 
įdėt savo atsakymą į drg.

azdo melagingą straipsnį
prieš mus No. 3, bet drg. 
Strazdas jį atmetė. Leidausi 
kompromisan — pasiūliau iš
mest straipsnelio vietą, kur kal
bama drg. Butkaus reikalu; bet 
Ir tas negelbėjo.

4. Už pastarąsias penkias 
savaites neesu gavęs algos. Ma
no asmeniniai ištekliai išsisė
mė iki dugno. Taigi jei ir 
nebūtų pirmųjų trijų priežasčių 
mano pasitraukimui, tai del šios

Teko girdėti kalbant sena
torių Nye, kuris yra senato 
komisijos tyrinėjimo amunici
jos pirmininku. Jo kalbos su
sirinko pasiklausyti apie tūks
tantis ir pusė žmonių. Tasai 
senatorius yra priešas karo ir 
jis mano, jog reikalinga šiai 
šaliai įvesti įstatymas neutra
lumo. O karai, sulyg jo kal
bos, bus tolei, kolei nebus su
laikytas amunicijos pardavinė-

Kp. sekr. J. Miliauskas.

Tarptautinės Sukniasiuvių Unijos vadai. Iš kairės 
j dešinę: Julius Hochman, David Dubinsky ir Max 
Cohen. Unija buvo prisirengus prie streiko, bet bosai 
nusileido ir prieita prie susitarimo. Streikas būtų ap
ėmęs apie 105,000 sukniasiuvių.

Šįmet Lenino mirties pami-l 
nėjimo masinis mitingas pa
vyko visais atžvilgiais geriau
siai. žmonių buvo daug. Pro
gramas buvo ilgas ir gražus. 
Drg. Amterio prakalba buvo 
be galo svarbi. Mitingui užsi
baigus, žmonės, eidami namo, 
reiškė didelį pasitenkinimą 

j programų ir kalbėtojum. Ypa
tingai didžiuma mitingo daly-j 
vių priduoda didelės svarbos, 
Amteriui, kaipo i talentingam i 
kalbėtojui. Lietuvių šiame mi-’ 
tinge nedaug buvo. Nekurje 
juokdariai sakė, kad lietuviai 
tur būt ant card parės kur nors 
nuėjo.

LDS 26 kuopos kalakutų, va
karienė stebėtinu būdu išėjo 
neblogai. Mat, tą dieną ir va
kare buvo neišpasakytai bjau
rus oras ir rengėjai manė, kad 
kuopa turės nuostolių. Bet 
žmonių prisirinko nemažai, ir, 
kaip girdėt, tai kuopa gavo ir 
pelno, ne visai blogai. Taipgi 
vertos pagyrimo gaspadinės, 
draugės M. Lukaitienė, M. 
Balčiūnienė, K. Radušienė, P. 
Muzikevičienė, E. Skiparienė, 
M. Višniauskienė ir P. čiurlie- 
nė, nes skaniai valgį pagami
no ir svečiams mandagiai pa
tarnavo. Bet nebuvo išvengta 
ir klaidos. Nes bevalgant šil
tą, skaniai iškeptą kalakutą d.

Pirma’d., Vasario 17, 1(361

las laikas-atgal šis nelemtas 
paprotys buvo praktikuojamas 
daugiausia airių kliubuose; 
pas taip vadinamus ameriko
nus. Buvo madoj ir pas rusus. 
Iš lietuvių mažai kas tuom už- 
siimdavo, apart profesijonalų 
kazyminkų. Progresyviai lie
tuviai net pajuokdavo kazy- 
riavimą. Bet kiek vėliau tas 
pradėjo persimesti ir pas lie
tuvius. Pirmiausia pas katali-* 
kus, o dabar jau nenori pasi
duoti ir tūli progresistai. Tai 
baisiai pragaištingas paprotys. 
Jis sunaudoja daugybę bran- * 
gaus laiko, o kazyriuotojams ne
padaro tas nei mažiausios nau
dos. Pagalvokit, draugai, ar ge
rai darot?!

Proletaras. «.

SKAITYK “LAISVĘ” 
IR KITIEMS UŽRAŠYK.

NAUJOJE VIETOJE

J?

-į......................
I GERIAUSIA DUONA zSSxl 
<^\SCIiOLES BAKING VŽTO 

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

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

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

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

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

šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite
Ne Būtleginta ar Truckers Anglis

PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI

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

ŠAUKITE . $ | A.50
STERLING 3-4700 Nut IV

NEDĖL1OMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

522 Bedford Ave. Brooklyn, N. Ir
arti Taylor St.

Telefonas Evergreen 7-1312
Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredoinis ir Subatomis 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

♦
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Žinios Apie Karą KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Ar Ilgai Italija ir 
Ethiopiją Kariaus?

Daugelis stato klausimą: ar 
ilgai Italija ir Ethiopiją ga
lės kariauti?

Ethiopai geriau už italus 
ten 
pa- 
už-

Kas Valdo Italijoje 
Žemę ir Kas Bus?

“New York Times” tilpo še
šių italų pasirašytas bendras 
straipsnys, kuris nušviečia Ita
lijoj padėtį. Po straipsniu pa
sirašo: Max Ascoli, G. A. Bor- 
gese, Michele Cantarela, Guodo 
Ferrando, Gaetano Salvemini ir 
Lionello Venturi.

Jie 
prie 
prie 
Ita- 
že-

Italija

Nori Daugiau Aiškumo 
Svarbiais Unijų 

Klausimais
KLAUSIMAS:

Būkite tokie geri ir paaiš
kinkite, kaip ir kodėl indus
trinis unijizmas galėtų iš
rišti problemą organizavi
mo neorganizuotų darbi
ninkų ?

ATSAKYMAS
Šis klausimas labai smar

kiai iškilo paskutinėje Ame
rikos Darbo Federacijos 
konvencijoj. Pasirodė dvi 
griežtos kempės. “Senoji 
gvardija” su Green prieša
kyje stovėjo už palikimą 
amatinių unijų formos ir už 
bandymą n e o r g anizuotus 
darbininkus organizuoti į

Jie rašo, kad už karą atsa
ko Mussolinis ir jo klika, 
mano, kad šis karas atves 
galo Mussolinio režimą ir 
komunistinės revoliucijos, 
lijoje yra 9,600,000 mažų 
mes valstiečių ūkiu,
žalią medžiagą įveža iš užsie
nio. Pagal jų mintį, jeigu ten 
įsisteigtų komunistinė tvarka, 
tai kapitalistinis pasaulis pra
dėtų boikotą prieš Italiją ir už I
vienos nakties komunistų vai-; amatines unijas. Tuo tarpu 
džia sugriūtų. Tas parodo, kad , didele grupe delegatų ir va- 
jie protauja taip, kaip tie, ku-,J” °” T™”* nviaSoVv.

i rie manė, kad Rusijoje bolševi
kai neišsilaikytų nei savaitę lai- 

se‘ ko. Autoriai užmiršta, kad jei- 
/ gu Italijoje įsisteigtų komunis

Į jį dabar dar sunku atsa
kyti. Italijos fašistai manė 
su ethiopais apsidirbti į ke
lias savaites. Jie turi galingą 
armiją, karo mašinas, orlai
vius, tankus, kanuolcs, nuodin
gus gazus. Jų ginklus nepaly
ginsi su ethiopų, o ypatingai 
karo pradžioj. Fašistams tar
nauja karo technika, mokslas, 
mašinos.

Ethiopai nors ir gavo ginklų 
iš užsienio, bet ir dabar negali 
prilygti prie fašistų armijos. 
Bet už tat ethiopams tarnauja 
tenykčia gamta, kalnai, karštis, 
oras,
žino savo kraštą, moka 
veikti, ginasi, daugiau turi 
siryžimo, nes žino, kad jie 
pulti.

Kada Mussolinis manė į 
šias savaites nugalėti ethiopus, 
tai Sovietų Raudonosios Armi- į.jng valdžia, tai kas tada užtik- 
jos vadai sakė, kad jam tas | rįlia> kad Italijos kaimyniškose 
nepavyks. Dabar jau ir Mus- šalyse pasiliktų kapitalistų val- 
solinis sako, kad gali priseiti ^žios? Jie mano, kad susmukus

Sovietų Mussolinio režimui, tai Italijoje 
įsigalės Romos katalikų - popie
žius, karalius ir tūli fašistai 
vadai — koalicija. Jie mano, 

i valdžia likviduotų

kelis metus kariauti. I 
Sąjungos Raudonosios Armijos 
organas “Raudonoji 
rašo, kad jeigu 
nebūtų įveltos į karą, tai Ita- ^ac| t0]ęįa 
lijos—Ethiopijos 
tęstis bent tris 
giai Italija įveiks ethiopus.

Italijai 
pinigiškai karas. Kiekviena
diena karo vedimo atseina apie 
20 milionų lyrų. Mussolinio
visi surinkti 
italų liaudies žiedai sudarė su
mą tik apie pusantros i____
karo vedimui. Italijos popie
riniai pinigai jau nupuolė virš 
40% ; pragyvenimas daug pab
rango.

Ethiopijai karas nepalygina- 
daug pigiau atseina, tūli 
žinovai sako,' 
kartų pigiau,
Atrodo, kad kare Italija

dų su John Lewis priešaky
je reikalavo organizavimo 
neorganizuotų darbininkų į 
industrines unijas. Indust
rinio unijizmo šalininkai 
nelaimėjo Federacijos 
vencijoj, bet jų spėkos 
latos auga.

Šiandien Amerikoje

kon-
nuo-

Vėliava”
kitos šalys ir

karas 
metus ir

ga^1 karą prieš Ethiopiją.
v a r-

pamatinėse pramonėse, kaip 
plienas, gumas, žibalas, au
tomobiliai, radio ir t. t. Vi
sose šiose pramonėse kapi
talas labai koncentruotas, 
kapitalistų spėkos puikiai 
suvienytos. Ar galima įsi
vaizdinti, kad šių pramonių 
darbininkus būtų galima su
organizuoti į smulkias ama- 
tines unijas ir atsilaikyti 
prieš suvienytas kapitalistų 
spėkas? Ne, negalima. Pav., 
organizuojant gumos darbi
ninkus į amatines unijas, 
reikėtų juos padalinti bent 
į 30 unijų! Tai būtų stačiai 
beprotiškas padai inimas! 
Kaip diena aišku, kad čia 
galima darbininkus suorga
nizuoti tiktai į industrinę 
uniją, apimančią visus gu
mos pramonės darbininkus. 
Ir tie darbininkai, kurie no
ri organizuotis, reikalauja 
industrinės unijos. Bet Fe
deracijos vadai ir amatines 
unijos, kurios nori gumos 
darbininkus pasidalinti tarp 
savęs, neleidžia jiems tatai 
padaryti.

Tas pats galima pasakyti 
apie plieno darbininkus. 
Štai kodėl industrinis uni
jizmas išrištų problemą or
ganizavimo n e o rganizuotų 
darbininkų. Štai kodėl rei
kia judėjimą už industrinį

apie 
35,000,000 darbininkų tebė
ra neorganizuoti į unijas. 
Labai didelės tų darbinin
kų masės randasi tokiose1 unijizmą remti.

Jų padavimu dabar Italijoje 
17,000,000 akrų žemės priklau- 

) didelių dvarponių, 
kurie ją šmoteliais išrandavoja 
biedniems valstiečiams.

Jie mano, kad karalius pasi- 
ir išreikalauti ig-hks, nes italai be jo nenorės 

apsieiti. Būk tik Mussolinis at- 
dienos sa^° dabartinį Italijos var

gą. Iš to matyti, t.kad jie yra 
monarchistai. Jie nesupranta to, 
kad už Italijos liaudies vargą 
atsako Mussolinis su fašistais mo algų pakėlimo sekančiam hlL’.Vq * 7./;1 vii H luo, LcU

baronai > buvo aiškinta, kad tas bus at-1 VoJ Gnl • i r. . • i • i _i i___

labai daug atseina so 12,000 Iš UMWA Pirmo Distrikto
Pavojus Algoms. Kosiko Išro- 

kavimas. Taiki Politika.
Po to, kaip kietosios ang

lies kasėjai suvažiavo pereitų 
metų gruodžio mėli. ir nutarė 
reikalauti nuo baronų įmano-

ir karalius, kurie visi 
veikia. Netoli jų stovi ir Romos 

kad bent I katalikų popiežius, kuris taip 
negu Itali- j Pa^ sutartyje su fašistais apga- — . ... ! nd n rl n vhn nr m ne? T L o 11 mc?

m a i 
karo 
100 
jai.
greičiau pavargs, išsisems, nu
alins savo liaudį.

Ethiopams dar daug siūlo bu
simieji dideli lietūs, kurie ba
landžio pabaigoje prasidės ir 
tęsis per penkis—šešis mėne
sius laiko.

išvien , kontrakte, tai tuoj

I vinėja darbo žmones. Italijos 
liaudis nepanorės ant toliau 
nei vieno iŠ jų nešti jungą.

“Neįveikia Tankai ir 
Orlaiviai” Ethiopijoj

Iš Ethiopijos rašo Kari

Naujas Fašistų Blofas
Vasario 10 dieną Italijos fa

šistai paskelbė, kad būk jų ge
nerolo Graziani armija netikė
tai padarė 150 mylių įsiveržimą 
pietuose ir užėmė Jijigą miestą. 
Bet vėliau nutilo. Dar vienas 
tuščias fašistų pasigyrimas.

Paprastai Italijos fašistai
IĮ- daug blofina, viena todėl, kad 

Von Wiegand, Hearsto karinis užsienyje sudarius mintį, būk 
žinovas, apie karo padėtį. Jo jje lengvai įveikia ethiopus, o 
pranešimu italų pusėje yra: antra todei, kad pakėlus Itali- 
moderniški ginklai, šautuvai,' jos gyventojų ūpą. 
durtuvai, kardai, rankinės gra
natos, kulkasvaidžiai, kanuolės, 
visokios rūšies tankai, orlaiviai, 
liepsnos metikai, dienos ir nak-, 
ties metu kovai ginklai, spyg
liuotos vielos, elektros 
telegrafas, telefonai 
prietaisai.

Ethiopų pusėje gi 
kanuolės, apie pusė 
ginkluoti moderniškais 
vais, rankinės granatos 
darbės—menkos, kulkasvaidžių 
mažai, orlaivių ir tankų—nėra, 
paskui seka kardai, peiliai.

Pas ethiopus nei švyturiu, 
nei moderniškų klausovų,^—t/k 
kelios priešorlaivinės kanuolės 
ir vis vien jie tankiai skaudžiai 
supliekia italus.

Ethiopams tarnauja gamta, 
bet kitokis yra jų ir pasiryži
mas, ką buržuaziniai karo ži
novai neįmato. Ir Rusijoje lai
ke piliečių karo baltagvardie
čiai buvo daug geriau ginkluoti 
už raudonarmiečius, bet pasta
rieji -mušdavo imperialistų jė
gas. Mušdavo daugiausiai todėl, 
kad jie kietai buvo nusistatę už

Italija ir Aliejus
jėga, 

kiti

tik kelios 
kareivių 

šautu- 
sava-

Kapitalistinė spauda daug 
melų skleidžia apie “Sovietų 

Bet faktai pa
rodo ką kitą. “Times” bendra
darbis Edwin L. James rašo, 
kad normaliai Italija į metus 
perkasi iš užsienio 1,500,000 to
nų aliejaus, būtent, 35 nuoš. iš 
Rumunijos; 22 nuoš. iš Sovietų 
Sąjungos; 12 nuoš. iš Anglijos 
kolonijų; 14 nuoš. iš Pietų Am
erikos; 10 nuoš. iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir 7 nuoš. iš 
kitur.

1935 metais Italija pirko 
2,500,000 tonų aliejaus ir seka
mą nuošimtį iš atskirų šalių: 
41 nuoš. iš Rumunijos; 16 nuoš. 
iš Sovietų Sąjungos; 15 nuoš. 
iš Persijos (Anglijos kompani
jos) ; 15 nuoš. iš Pietų Ameri
kos; 6 nuoš. iš Jung. Amerikos 
Valstijų ir 7 nuoš. iš kitur.

Taigi į Italiją Sovietų alie
jaus įvežimas nuo 22 nuoš. nu-

savo reikalus. Dabar ethiopai puojė iki 16 nuoš., kuomet Ru- 
. gina savo tautinę laisvę1 munijos, Anglijos ir kitų pa-
ir todėl įkrečia italams. kilo.

to, kas miela diena kasėjų po gerai prisirengkim prie atei- 
kelis šiame distrikte krinta,1 
kaip musės. Kiekvieną dieną 
daug lieka sužeistų ir dauge
lis ligoninėse žūsta, šiurkštų 
ir panyka, bet, kol kas dar 
nėra galimybės tą masinį an
gliakasių naikinimą sulaikyti. 
Matote, visi mano dar 
šiol, kad mainos jau “taip 
tvertos.” UMWA tą galėtų 
stabdyti, jeigu ji apie tai 
sirūpintų.

Maloney—Kandidatas į 
Kongresmanus

Buvęs mirusios naujosios 
unijos prezidentas G. Maloneyf' 
paskelbė kandidatuosiąs į kon
gresmanus ateinantiems rin
kimams ant republikonų tikie- 
to. Kaipo “didis” angliakasių 
vadas, jis meldžia balsuoti 
angį, už jį. Netikėtina, lead

nančių diskusijų, kad vieny
bės klausimu galėtum viską 
užbaigt.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Veisiejiškis

BROOKLYN LABOR LYCEUM
iki 
su-1 
su-'
su-

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
angliakasiams būtų naudos ir is bo,Gby. givp\ lb"t i'*ccn8c No; Į * 1< f»41b hmm hnnn issiirci ta fno unanrsicrnod
iš

pa-

tokio plauko republikono.
Angliakasių—Baronų 

Konferencija
Angliak. ir baronai jau

si rengę vieni su antrais susi
tikti ir išdėstyti savo reikala
vimus. Skaitytojai jau žino 
kietosios anglies reikalavimus, 
bet vargiai kas žino 1 
visus reikalavimus. Viena, ką 
iki šiol baronai reikalauja, tai, 
kad angliakasiai nusimuštų 
algas. Konferencija įvyks vas. 
24, New Yorke. Pagal Lewiso 
senai kalbamą taikią politiką, 
nieko iš tos konferencijos ne
bus. Rezultatai pasirodys gal 
iš dešimtos panašios konferen
cijos, nes Lewisas pasisakė, 
kad jis naudos tokius metodus 
kontrakto daryme su kietosios 
anglies baronais, kaip jis nau
dojo su minkštosios.

Požeminis.

B 5415 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 944 
Halsey St., Borough of Brooklyn. County of 
Kings, to lx? consumed on the premises.

BROADWAY SPORT CENTRE, INC 
914 Halsey St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 951 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 210—42nd St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

FERDINANDO ELEEANTE 
210—42nd St. Brooklyn, N. Y.

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

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ < 

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

Kent Remedies, Inc.

. i NOTICE is hereby Riven that License No.baronų1 a 10509 has been issued to the undersigned 
to aell beer at retail under Section 75 of 

'the Alcoholic Beverage Control Law at 945 
Jefferson Ave., Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRANK SEUFERT
945 Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.

KENT REMEDIES, INC.
102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

Wilkes-Barre, Pa
apdrausti Keletas Žodžių iš

Angliakasių Apdrauda 
Vagiama

Kada įėjo įstatymas, 
angliakasiai būtų
darbe ir būtų sumokėta už gy
vastį po $4,500 ir taip lygiai 
mokama iš tos sumos už sužei-', 

i unijos

Diskusijų,
Kurios Įvyko 9 Vasario, 

Darbininkų Centre 
diskusijas vienybės

pradėjo skleisti žinias, kad jie sjekta be jokių keblumų, 
reikalaus tiek pat algų numu- advokatų ir teismų. Tiesa, tas
šimo. Originalėj algų pakėli
mo rezoliucijoj angliakasiai 
buvo pažymėję, kad reikalau
ja nuo 15 iki 40 nuošimčių pa
kėlimo algų, bet Lewisui nesu
tinkant, nuošimčių skaitlius 
buvo pakeistas į “įmanomą.” 
Kaip jau ten nebūtų, bet baro
nai kėsinasi tiek numušti ir 
propagandą skleidžia savo or
ganuose aiškindamiesi, kad

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ nr-A
KIRPIMAS

SKUTIMAS

Prielankus Patarnavimas -' , 
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

S
 Patenkinančios ir 

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

tų Laukan .Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia

tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Iš- 
ir

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mne.

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

viršininku I Šias
klausimu bendrai rengė ALD 
LD 43 kuopa ir LDD 15 kuo
pa. Prisirinko geras skaičius 
darbininkų, kaip iš pozicijos, 
taip ir opozicijos. Buvo disku- 
suojama per apie 4 valandas. 
Pradžioj diskusijų tarpe opo
zicijos draugų buvo ir nelabai 
gerų išsireiškimų, bet laikui 
bėgant viskas taisėsi 
mūsų diskusijos buvo 
tinkamos.

Opozicijos draugai 
gerai įsitėmyt draugo Šukio iš-’ 
sireiškimą. Taipogi reikia įsi-, 
tėmyt draugo Antanaičio,! 
serantoniečio, nurodymą, kad 
mums vienybė būtinai reika
linga, ir raginimą visus prie 
vienybės kaip greit galima.

Nors didžiuma opozicijos 
draugų pasisakė, kad vieny
bė labai reikalinga, bet da 
tokių buvo, kurie sakė, kad 
pozicija turi pripažint, kad 
jiems atskylant jie buvo tei
singi.

Draugės ir draugai, greitu 
laiku turėsim kitas diskusijas 
ir tose diskusijose reikia dau
giau sveikų minčių vienybės 
klausimu ir greičiau suvienyti 
darbininkiškas spėkas ir pra
dėt geresnį veikimą mūsų 
apiclinkėj, kurio mums jau 
senai reikėjo.

Todėl, draugės ir draugai,

be

ir galiavo geroką laiką. Bet 
kuo tolyn, tuo vis labiau 
kompanijos išsigudravoja ir 
bando apeiti įstatymą. Dabar 
jau kompanijos stovi taip drū
čiai, kad jos atmeta daug ne
laimės paliestų kasėjų apdrau- 
dą. Dabar jos stovi taip, kad 
“prirodžiusios,” jog kasėjas 
pasidarė sau. nelaimę per ap
sileidimą ar nesilaikymą tai-

algų pakėlimas būtų pragaištis Į syklių lieka nekaltos ir liuo- 
patiems kasėjams, nes algų j sos nuo išmokėjimo apdrau- 
pakėlimas reikštų pakėlimą i dos. šiandien jau daug būna 
ant anglies parduodant. O an-. atsitikimų, kad reikalaujantis 
glis esanti ir dabar ląbąi bran-i atlyginimo turi atsitraukti 
gi taip, kad pirkėjams sunkiai kompaniją ir teisman, 
prieinama ir jie bando nuo į 
jos pirkimo išsisukti pirkda
mi kitonišką .kurą. Pakėlus 
algas dar daugiau kasyklų tu
rėtų užsidaryti ir daugiau an
gliakasių. liktų be darbo. “Kas 
kitą, jeigu angliakasiai nusi
muštų algas. Tada darbų pasi
daugintų”—sako baronai.

šis baronų aiškinimas įkirė- 
jo Pirmo Distrikto prez. Kosi- 
kui. Jis susirado faktų sumu
šimui šių baronų išsisukinėji
mų. Jo faktai rodo, kad perei
tais metais baronai numušę 
anglies kainą kiek begalėję, o 
vienok pardavę anglies 5,000,- 
000 tonų mažiau, negu anais 
metais, kada kaina buvusi augš- 
tesnė. Kosiko supratimu, baro
nai turi laikytis augštų kainų, 
nes naudotojai perka anglį ne 
del to, kad ji pigi, bet del to, 
kad jiems ji reikalinga.

Nežiūrint baronų ir Kosiko 
“argumentų,” UMWA prez. 
Lewisas atsistoja viduryje ir 
sako abiem pusėm: “Bus dėta 
visos pastangos, kad pravesti 
taikią taktiką ir politiką.” Ki
taip sakant, Lewisas dės visas 
pastangas, kad avinai liktų, gy
vi ir vilkai sotūs. Kol-kas algos 
stovi pavojuje ir ne vien tiktai 
šiame distrikte, bet visoj kie
tosios anglies industrijoj.

šis komp. praktikavimas ap
vogime angliakasių apdraudos 
jau darosi nepakenčiamas. 
Tačiau iki šiol dar unija ne
daro 
kelia v

žingsnių, kad užkirtus 
vagišiams.

Darbai Pagerėjo

Jau dvi savaitės, kaip an
glių apielinkę aplankė šaltis 
su daug sniego. Iš tos priežas
ties darbai eina visais garais 
kasyklose, kurios neuždaryta. 
Bandoma dirbti ir nedėldie- 
niais. Paleidus “breikerius” 
dirbti nedėldieniais, taipgi ir 
anglį išvežioti, komp. susilau
kė protesto nuo distrikto prez. 
Jis net iš Washington© kon- 
v e n c i j os prisiuntė protestą 
prieš operuojančias kom. ir 
dirbančius darb. Uždrausta 
darb. dirbti tomis dienomis ir 
pasakyta, kad jeigu anglis yra 
taip reikalinga, tai tegul 
komp. atidaro uždarytas ka
syklas ir paima daugiau dar
bininkų darban.
Geriau Dirba, Daugiau Kraujo

ir tos 
gana

turėtų

PRANEŠIMAI Iš KITUR

CLEVELAND, OHIO
. Lietuvių Mažų Namų Savininkų 

masinis " susirinkimas prieš pakėlimą 
taksų ant namų atsibus trečiadieni, 
19 d. vasario, 920 E. 79th St., 7:30 
vai. vakare. Draugai ,namų sąvi- 

| ninkai nepamirškite, kad 25 d. vasa
rio miesto ponai rengiasi vėl dau
giau užkrauti taip jau didelius tak
sus ant mūsų namelių. Tad kiekvieno 
yra pareiga dalyvauti šiame susirin
kime ir rimtai apsvarstyti šis klau
simas, kas reikia daryti ir kaip tas 
darbas pradėti.

Liet. Pašalpinės Draugijos nariai 
malonėkite dalyvauti anksčiau, kad) 
galėtume visi užsimokėti duokles ir 

naktimis ir nedėldieniąis dirbt,, Paskui dalyvauti virš minėtame su- 
bet taip lygiai verčia ir ne
žmoniškai skubėti. Pasekmėj

Užėjus dideliam anglies 
pareikalavimui, baronai šoko 
išpildyti. Ne tiktai, kad bando

sirinkime.
Kviečia Komisija.

(40-41)

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiepų įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

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.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i 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: EVcrgrecn 7-1661



Pirmad., Vasario 17, 1936 ^

Mokytojij Unijos Kolegijų 
Sekcija pareikalavo, kad Aug- 
štesnio švietimo Taryba laiky
tų atvirą kvotimą nesenai 

Pas Mrs. Feeney, 1137 Bro- priimtų įstatymų, kuriais da- 
ad St., Newarke, pribuvo apie bar reguliuojama mokytojų 
25 metų moteriškė su apie 6 algos ir paaugštinimo sąlygos

i — 1 • • ' ,1 I 1 • • • J T 1 ••

' Nežinoma Moteris su Kūdikiu 
Užtroško Gasu

5

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tel.: Algonquin 4-8294Negražu Socialistui Taip Negražiai Triguba Demonstracija

Nesilaikyti Jokios Teisybes
Kiekvienam komunistų ir 

socialistų pasitarime Brookly
ne, draugai socialistai labai 
karštai kalba už reikalingumą 
sąžiniškumo, teisybės ir tt. 
Bėt, deja, kai kurie iš jų tos 
teisybės neprisilaiko ir to są- 
žiniškumo visai neparodo, štai 
pavyzdys ir faktai. Pora savai
čių atgal įvyko Brooklyno so
cialistų kuopos susirinkimas, 
kuriame komunistai 
kviesti dalyvauti,
aš , ir draugė Šerienė, 
vietinės frakcijos 
Už dienos kitos 
“Naujoj Gadynėje” 
labai bjaurus, labai 
gas aprašymas iš to 
mo.

buvome 
Dalyvavau 

mūsų 
sekretorė.

butkinių 
pasirodė 
melagin- 
susirinki-

Vasario 6 d. pasiunčiau
sekamą laišką drg. A. Žilins
kui, IjSS 19 kuopos 
riui:

sekreto-

1936.

Ateinantį penktadienį, 21 
vasario, vienu laiku įvyks trys 
demonstracijos prie konsula-

LDD Centraline Kuopa 
Pasisakė už Vienybę

rūpinasi. Mes galime jiems tų: viena bus prie Japonijos, 
pritarti arba nepritarti. Juk kita—Vokietijos, trečia—Itali- 
jeigu jau kalbėt apie kontro-'jos. Demonstracijos rengi a- 
lę, tai kodėl tai nebuvo daro-į mos protestui prieš karą, ka
rna tada, kai bolševikai rin
ko aukas šiaurės Lietuvos 
žmonėms? Juk tada apie 
kontrolę bolševikai ir girdėti 
nenorėjo. Gerai. Jie surinko 
apie trejetą tūkstančiij dole
rių. O ar tie pinigai buvo 
sunaudoti tam tikslui, ku
riam jie buvo renkami?”
Nė krislelio teisybės. Visas 

dalykas d. Levinsko išmisly- 
tas. Stilsono vardas visai ne
buvo minėtas. Jokio tokio pa
siūlymo aš nedaviau socialis
tams. Jokio panašaus pamok
slo joks socialistas tame susi
rinkime mums nedavė. Tai ži
no ir paliudys kiekvienas są
žiniškas žmogus, kuris tame 
LSS 19 kp. susirinkime daly
vavo.

Pirmoj savo kalboje aš kri
tikavau tuos socialistus, kurie 
unijos lokale stovėjo už iš
traukimą lokalo delegatų iš

Šeriene,1 cil. 
šitą me- 
straipsnį 
iš socia- 
panašiai

Jeigu

Tarp* kitko, pasakiau: 
“Vienas argumentas buvo pa
duotas už ištraukimą, kad lo- 
kalas pinigų neturi, kad rei
kia berods šimtas dolerių į 
metus duoklių į tą tarybą už
simokėti. Bet tai nėra tvir
tas argumentas. Pav., kaip tik 

lokalas 
smerkti to “Reporterio” me-'be didelių diskusijų nutarė 
lūs. Juk daroma gėda jūsų paaukoti šimtą dolerių ‘Nauja- 
pačiai kuopai.

Pirmas, draugė Šerienė 
sakė, kad jūs kvietėte mus 
ateiti į jūsų susirinkimu ir 
todėl mes nuėjome. Jokių 
•pas mus piršimosi tikslų ne
buvo.

Vas. 6,
Drg. A. Žilinskui.
Drauge:

Kadangi LSS 19 kp. susi
rinkime buvo tik socialistai City Trades and Labor Coun- 
įr mudu su drauge 
tai reikia spėti, kad 
Jagingą ir piktą 
“N. G.” arba kuris 
Hstų parašė, arba
butkinius informavo, 
jums, draugai, rūpi teisybė, 
o tikiu, kad rūpi, tai turėtu
mėt viešai užginčyti ir pa- pačiame susirinkime 

me- be didelių diskusijų

| jai Gadynei’ ”. Tai ir viskas. 
Bet nė vienas socialistas tame 
susirinkime ant šito mano pri- 

Y siminimo jokio komentaro ne
darė. Gi dabar, matote, ‘'Nau
jienose” Franas Levinskas iš
galvoja kokius ten mano pa
siūlymus bei reikalavimus 
apie Stilsoną ir kokius ten so
cialistų ilgus pamokslus mums.

šitaip
1 apsilenkti su visokia teisybe! 
ir visokiu žmoniškumu. Argi 
tas neparodo, kaip sunku jieš- 
koti kokios nors teisybės jūsų 
visose korespondencijose, kuo
met net savo kuopos susirinki
mo eigą šitaip iškoneveikiate ?

Labai gaila, kad LSS 19 kp. 
tai visa toleruoja.

Antra, susirinkimas ėjo la
bai draugiškai, diskusijos bu- 
10 labai rimtos, niekas nie- Sarmata, d. Levinske, 
kam kailio nevanojo.

Trečia, atsiminsite, kad aš 
nesakiau, kad galime suda
ryti bendrą frontą “ant bile 
fco’.’. Priešingai, aš pabrė
žiau, kad mums reikia ir ga
lima sudaryti bendras fron
tas bėgamais klasių kovos 
reikalais—kovai prieš karo 
ir fašizmo pavojų, už bedar
bių reikalus, del pagelbos 
Lietuvos žmonėms, prieš vi
sokius reakcinius raketierius, 
kurie yra įsigalėję Brooklyne 
ir išnaudoja darbininkus.

Ketvirta, mums esant susi
rinkime, jūs nenutarėt neiti 
“Į bendrą frontą su oficia- • 

ais komunistais iš Centro 
uro.” Ar tokį tarimą pa
arėte po to, kaip mes aplei

dome susirinkimą ? Būsime 
labai dėkingi už informaci- 

t nes, kaip žinote, tarpe 
ų ir mūsų tebeina pasikal- 

jimai del bendro veikimo 
lokale ir tt.

L* Draugiškai,

Liūtas Iš Liūdesio Nugaišo

l

* “Bet ir po šiai dienai tebėra 
tąs “N. Gadynės” melagingas 

“ raštas neužginčytas ir nepa
smerktas iš LSS 19 kuopos pu-

Frank Buck’s žvėryne, Mas
sapequa, L. L, tarp kitų žvė
rių buvo ir senas liūtas, vadi- 

! namas Leo. Jo klėtkon kartą 
iš netyčių pateko višta. Liū
tas susidraugavo su maža vie
šnia. Toks liūto su višta drau
giškas sugyvenimas daugelį 
domino ir paduota paveikslas 
laikraštin.

Bet tūli žmonės labai pasi
piktino, kad vištelė palikta 
liūto malonei ir užvertė gyvu
lių protekcijos draugiją laiš
kais, protestuojant prieš tokį 
žiaurumą. Galop draugija 
pribuvo “gelbėti” vištą. Ta
čiau liūtas nedavė ją gaudyti, 
iki jį, su gabalu mėsos, išvilio
jo kiton klėtkon. Taip vištą 
pagavo. Kada liūtas pamatė 
apgavystę, sakoma, apsiašaro
jęs, subliovęs ir kritęs negyvu 
iš gailesčio.

Na, well, gal kiti pasakys, 
gi jie bendro turi su ne

švariąja “N. G.” Bet dabar jų 
jos narys, Franas 
pačiose “Naujieno

se” (vas. 12 d.) rašo apie tą 
pati susirinkimą ir neprisilai
ko jokios teisybės.
' Tarp kitko, drg. Levinskas 
sakei:

“Bimba dar pasiūlė, kad 
socialistai irgi griežtai reika
lautų sau vietos Stilsonui va
duoti komitete. Tačiaus ir čia 
nieko nepešė. Jam buvo at
sakyta, kad Stilsonas yra 
sklokos ir todėl tegul ji juo

dangi gręsia labai didelis pa
vojus karo prieš Sovietų Są
jungą iš tų šalių pusės.

Visos Komunistų Partijos

Mūsų korespondentui teko 
patirt, kad pereitą penktadienį 
įvykęs Liet. Darbininkų Draugi
jos 7-tos kuopos (centralinės) 
susirinkimas didele didžiuma 
balsų pasisakė už vienybę su 
ALDLD. Už J. Kuodžio pasiū
lytą rezoliuciją vienybės klau
simu balsavo 19, o prieš tik 8

sekcijos New Yorko distrikte (sakoma, kaikurie susilaikė), 
mobilizuojamos dalyvavimui 
vienoj iš tų demonstracijų. 
Sekcijos padalytos į grupes. 
Pirma grupė atsakominga už 
mobilizaciją prie naziii konsu
lato, 17 Battery PI. Pirmą 
grupę sudarys Brooklyno, ir 
1 ir 27 sekcijos. Antra grupe 
mobilizuos demonstraciją prie 
Japonijos konsulato, 500 Fifth 
Ave. Šią grupę sudarys 2, 3, 
10, 18, 22, 23, 24 ir 28 sekci-

Reiškia, Strazdo savinimasis 
tos kuopos savai linijai—kovai 
prieš Kominterną — jau antru 
sykiu neišdegė.

Kiek tenka išsikalbėt su tais 
eiliniais opozicionieriais, kurie 
yra nusistatę prieš vienybę, tai 
veik visi atmeta Strazdo liniją 
prieš Kominterną naujais poli- 

, tiniais skirtumais. Tas reiškia, 
kad tie draugai dar nespėjo 

jps. Trečia grupė bus atsako-1 PaiPatyt savo vadovybės tikrąjį
< , VI . .1 KPlm 1.91 iin dvmin'ni nnnnnt

minga uz demonstraciją prie 
Italijos konsulato, 134 E. 70th 
St. Ton grupėn įeina 4, 5, 14,1 
15, 20 ir 25 sekcijos.

kelią. Lai tie draugai neapsi- 
gauna: jokiomis atšaukimų bei 
atsiprašymų sąlygomis jų va
dovybė nepasitenkins. Ji nei

I. Amter, Komunistų Parti- 
jos New Yorko Distrikto orga
nizatorius, savo 
šaukia socialistus, unijistus ir 
visus priešfašistus < 
su komunistais vienoj iš tų. tri
jų demonstracijij 
penktadienį.

Visij komunistij

tokių sąlygų visai nestato. Ji 
pareiškime !nutiesia Iiniją naujų Politinių 

-J skirtumų. Jei prieš vienybę 
dalyvauti nusistat? eiliniai dar nori kokių

ateinantį• i vo ;
visų AVimuiisių vyriausia į ^a 

pareiga šią savaitę yra mobi- 2įla
lizacija toms prieškarinėms 
demonstracijoms.

Nauji Dalykai Druckmano 
-Luckmanu Byloje

Penktadienį Luckmanu teis
me pasirodė naujas liudinin
kas, Christian Olson. Jis liū-

sąlygų, tai jom yra atviros du
rys. Jas gali iškelt pačiam sa
vo suvažiavime, ir neabejojam, 

irirviniicin 1 jomis bus galima su pozi- vyiiciubici i
“ , susikalbėt. Bet kuomet 

Strazdas, Jankauskas ir Stepo
navičius skelbia naują kovą 
Kominternui, tai šiuo klausimu 
negali būt jokio kompromiso.

j Susirinkime buvo žodžiu pa- 
I duota skundas prieš Prūseika ir 
Kuodį už tai, kad jie viešai pa
skelbė, būk jiem algos nemokė
tos, kuomet “Naujoji Gadynė” 
sakosi galinti dokumentais įro
dyt, jog tai melas. Skundėjo

dijo, kad jis matęs Luckmanus s,u ^uo~
važiuojant ta pačia mašina, 
kurioje rastas nužudytas 
Druckmanas. Tą jis matęs 

: dviem valandom prieš atradi
mą nužudyto Druckmano. 01- 
sonas dirba garadžiuje 
Front St., New Yorke.

Kovo 2-rą, dieną prieš 
žudymą, Hairy Luckman 
savo dėde Meyer įvažiavę tą 
mašiną Pitmano garažiun ir 
palikę per naktį užrakintą. 
Pitmanas liepęs neimt mokes
ties už vietą. Sekamą popietį 
Olsonas matęs Luckmanus 
gretimame restaurane, taipgi 
priklausančiam Pitmanui, kur 
vienas Luckmanu tankiai bėg
davęs telefono būdukėn ir 
taip jie praleidę apie 3 va-1 
landas. Prievakariais jie pa
siėmę mašiną ir išvažiavę. 
Sekamą dieną Olsonas laikraš
tyje pažinęs mašiną.

Klausimas, kodėl jis pir
miau nieko nesakė, Olsonas 
aiškino, kad jis numatęs, jog 
reikalas eina “su blogais žmo
nėmis” ir dėlto bijojęs bent 
ką prasitarti.

Klausinėta ir distrikto pro
kuroras Geoghan, kurio direk
cijoj ėjo pirmesnis teismas ir 
kuriame Luckmanai tapo iš
teisinti. Mažai ką iš jo suži
nojo. Jis pasakė tik, kad ma
tęs kraujo ant Luckmano dra
bužių, bet nepastebėjęs jo žai
zdų. Harry Luckmanas sakę- 
sis tapęs sumuštu, juos užpuo
lusių garadžiuje vyrų, bet jis 
nereikalavęs parodyti žaizdų,. 
Jis žinojęs, kad yra trečias 
areštuotas, bet neklausęs, kur 
jis pasidėjo.

n ti
su

MIRTYS-LAIDOTUVeS

Leo Motiejūnas, 49 metų, 
mirė vasario

Liet. Jauny Vyry Balius
Lietuvių Jaunų. Vyrų Sąjun

ga ruošia smagų balių savam 
kliube, 425 Grand St., Brook
lyne. Įvyks šeštadienio vaka
rą, 29 d. šio mėnesio. Rengėjai 
sako, kad baliuje merginoms
bus gera proga pasinaudoti 87 So. 2nd St 
pribuišio meto privilegijomis, ‘ 13 d. Laidos vasario 17 d., šv. 
o nedrąsiems vaikinams palen- jono kapinėse.
gvinimas nusikratyti “rūpės- Į Laidotuvių apeigom rūpina
mus.” si graborius J. Garšva.

metų sūneliu ir pasirandavojo 
kambarį, užsimokėdama iš an
ksto už savaitę $5. Mrs. Fee
ney džiaugėsi gavus turtingą, 
pastovią gyventoją, kadangi ji 
net su taxi ir atvažiavo. Ji pa
sisakius ateisianti vėliau užsi
registruoti.

Bet ji neatėjo tą vakarą, ne
gi sekamą rytą. Mrs. Feeney 
nuėjo jai priminti. JT suuodė 
gasą ir pašaukė policiją. Mo
teriškė su sūneliu jau buvo ne
gyvi. Matomai, skaudu buvo 
marinti sūnelį ir pačiai mirti, 
jos pauderiuotas veidas išva
gotas ašaromis.

J. Benn su Ch. Faust Vedybos

trijose miesto kolegijose.

pa-Rengiantis prie namų 
tarnautojų streiko, Realty Ad
visory Board įsisteigė streik
laužių verbavimo įstaigą po 
vardu Service Employment 
Bureau, 41 W. 46th St. Ban
doma per ją gauti streiklau
žių, jei iškiltų streikas.

Newark o lietuvaitė June 
Benn, buvusi aktorė, 109 
Adams St., Newark, apsives 
su Charles Faust, 302 Wood
ward St., Newark. Vestuvės 
įvyks 23 vasario.

Vestuvių pokilis bus Jubis 
svetainėj, prie Dawning

i Van Buren Sts., Newarke.
ir

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora be vaikų sykiu 

gyventi. Yra 5 dideli kambariai su 
visais įtaisymais, mes tik abu ir ga
na vietos bus del visų. Namų rakan
dų nereikia, nes visi kambariai 
nišiuoti. Renda mėnesiui $20.00 
sišaukite sekamai: J. Žilinskas, 
So. 15th St., Newark . N, J.

(39-42)

Marcantonio Sumuštas ir
Areštuotas su Bedarbiu

Demonstracijos Vadais

PARDAVIMAI

for- 
At- 
411

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. I., N. Y.

Parsiduoda trijų kambarių rakan
dai, viskas geram stovyje. Yra— 
kitchen, living room ir bedroom setai. 
Išvažiuoju į kitą miestą ir negaliu 
su savim pasiimt šiuos rakandus, ir 
todėl noriu greitai parduoti. Greitai 
atsišaukite sekamai: Yangonis, 266 
Reap St., Brooklyn, N. Y. arba šau
kite: Evergreen 8-4277.

(40-42)

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

(35-40)

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.

džiu leidžia tokius paskalos me
lagingai, tai jie daro gėdą kuo
pai ir kuopa turėtų išrinkt ko
misiją to dalyko ištyrimui ir 
tie du nariai turėtų būt sudis- 
ciplinuoti. Skundas 
džiai “užmynė ant 
“Naujosios Gadynės” 
niam bosam. Prieš to dalyko 
ištyrimą daugiausiai lermavo 
Steponavičiaus pagelbininkas 
Jankūnas, kurio žinioj visi do
kumentai randasi. Visgi komi
sija išrinkta ir tas dalykas bus 
bandyta ištirt. Jei ištikrųjų 
administracija turi algų išmo
kėjimo kvitas už tas savaites, 
už kurias Prūseika ir Kuodis 
sakosi algų negavę, tai ji 
galėjo jas ant vietos paro
dyt, nes susirinkimas buvo lai
komas “Naujosios Gadynės pa
stogėj ir jame buvo abu admi
nistratoriai — Steponavičius ir 
Jankūnas.

skau- 
korno” 

dabarti-

Areštuoti bedarbių, šalpos 
tarnautojų ir projektų darbinin
kų organizacijų vadai Lasser, 
Gilbert, Morgan, Davidow. Sy
kiu areštuotas kongresmanas 
Marcantonio. Jam smogė gal
von, kuomet jis leidosi į pirmą
sias linijas, kad maršuoti šalę 
Davidow, vadovauti 25,000 dar
bininkų paradui, kurį policijos 
viršininkas ir majoras LaGuar
dia norėjo uždrausti.

Desėtkai demonstrantų tapo 
sužeisti ir parmušti ant teduo
tų gatvių, kuomet apie 500 po
licijos įsibriovė į minią, buo
žėmis daužydami vyrus, moteris 
ir vaikus. Keli nunešti nuo vie
tos apsipylę krauju, o vienas 
nugabentas ligonbutin.

Tai buvo pirma bendra visų 
bedarbių, šalpos ir projektų 
darbininkų organizacijų demon
stracija ir tas veda valdančią
ją klasę į pasiutimą. Uždraudė 
maršuoti, bet darbininkai mar
šavo, parodydami savo pasiryži
mą kovoti už praplėtimą WPA 
projektų ir padidinimą pašal
pos.

Morgan tapo areštuotas tuo
jau po pranešimo darbininkams 
ramiai maršuoti prie WPA cen- 

i tralinės raštinės.
Kongresmanui M a r cantonio 

minia sukėlė didžiausią ovaciją, 
kuomet jis pareiškė: “Aš pribu
vau iš Washingtono ne tik kal
bėti, bet ir panaudoti savo kon
stitucines teises. Aš maršuosiu. 
Mes nė vienam nekliudysime. 
Mes panaudosime savo teises,

PA I N- EXPELLER
Skausmų Pečiuose ar Sustirusių 

Muskulų Prašalinimui 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

' kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Daug lermuota del tūlų narių Amerikos piliečiai ir mar-
mokesčių. Įvardinta trys na
riai, kurių mokesčių nesą nei 
kuopos nei centro knygose. Iš
rinkta komisija ištyrimui. Vie
nas iš tų narių, Čepulis, pasiė
męs taxi nuvažiavo į namus ir 
atsivežė mokesčių knygutę, kur 
parodoma jo mokestis už 1935, 
liudijant sekretoriaus parašui. 
Atsižvelgiant į tai, kad kuopos 
sekretorius nepranešdavo 
lingiem nariam oficialiai, 
tuo, kad praeityj būdavo 
imama užvilkti mokesčiai 
tik už metus, bet ir už du 
tus, tai ir kitiem dviem įvardin- 
tiem nariam didžiumos nutari
mu teista užsimokėt 
vilktus mokesčius be 
mokesties.

Sekretorė Katiliūtė 
net protokolo neskaitysianti del 
to, būk susirinkime dalyvauja 
išsibraukę nariai. Bet Čepulio 
įrodymas ją apmalšino.

“Laisvė” gali tik pasidžiaugt, 
kad nepaisant jokių intrigų 
vienybės idėja LDD organiza
cijoj ima viršų!

sko- 
ir 

pri- 
ne

me-

savo uz- 
įstojimo

grūmojo

Cortlaindt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

c

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

J

šuosime.”
Ir maršavo, tačiau tą teisę 

gavo ne iš kieno malonės, bet 
darbininkų, o sykiu su jais ir 
žymaus šio miesto ir šalies pi
liečio, kongresmano Marcanto- 
nio, republikono paneštais smū
giais galvon ir areštu.

Tai buvo kilni kova už duo
ną ir už laisvę.

Trumpos Žinutės
Vietoje buvusio Central 

Park Casino, teismas nuspren-'j 
dė statyti didžiulę žaislavietę. 
Byla tęsėsi virš pusantrų metų 
tarpe parkų komisionieriaus 
Moses ir kliubo korporacijos. 
Kliubas per 5 metus užmokė
jo miestui randos $42,500, 
o padarė pelno $3,096,155.89.

Edwards Restaurano, 340 
W. 39th St., darbininkai už
baigė mėnesį besitęsusį strei
ką, laimėdami unijines sąly
gas 100 nuošimčių.

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

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

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

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.




