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vyks, kad ir per suktybes, 
sudaryt savo didžiumą sei-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekm idienių

PROTESTUOKIM PRIEŠ BEDARBIU ŽIAURU 
UŽPUOLIMĄ NEW YORKE!

REIKALAUKIME VISIEM BEDARBIAM PAŠALPOS 
BEI GERESNIŲ SĄLYGŲ DARBUOSE!

KRISLAI
Miręs Miestas. 
“Gyvas Laikraštis.” 
Amerikos Cenzūra. 
Du Laiškai.

Rašo V. BOVINAS

John L. Spivak dabar lankosi 
Europoj ir savo įspūdžius rašo 
žurnale “New Masses.” Gana 
gabia savo plunksna jis dabar 
drasko Lenkijos darbininkų 
skurdą. Pereitos savaitės lai
doje aprašė “mažųjų kriaučių” 
miestelį—Brzezini. šį miestelį 
rašytojas vadina “mirusiu.” 
Kada jo gyventojai turi darbo, 
tai visi dirba—gatvės tuščios.

šiurpas ima, kuomet skaitai, 
kaip tenais darbininkai dirba ir 
“gyvena.” Jų darbavietė—gy
venimo lūšna, stuba; darbo va
landų—tik 18! Darbo priemo
nės—visai primityviškos, be 
elektros šviesos. Dirba visi — 
tėvai, motinos ir vaikai. Už
darbis—pusbadis, nežmoniškas.

i

Darbinįnkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tilt 
Retežius, o IslaimėsitO 
Pasaulį!
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Ispanijos Kairieji 
Laimėję Seimo Rin
kimus Prieš Fašistus

FAŠISTAI UŽMUŠĖ 5 
KAIRIUOSIUS

MADRID, Ispanija, vas. 
17.—Sekmadienį laikytuose 
šalies seimo rinkimuose di
džiumą balsų gavo kandida
tai kairiojo, arba liaudies 
bloko. Tokias pasėkas ro
do balsai suskaityti iki 3 
vai. šiandien po pietų. Kai
riųjų kandidatai, sulig to 
skaičiavimo, gavo 20,000 
balsų daugiau, negu deši
nieji, kurių priekyje stovi

Net bankieriai, biznieriai ir 
fabrikantai pripažįsta, kad tų 
darbininkų gyvenimas ne tik 
blogas, bet “pasibaisėtinas!” 
Vienok kapitalistinė spauda, o 
ypatingai Hearsto laikraščiai, 
kurie labai daug rašo apie So
vietų “baisenybes,” neiškelia tų 
baisybių, kurios yra Lenkijoj ir 
kitur.

Mat, ranka ranką mazgoja— 
iš darbininkų skurdo tie ponai L M. Gil Robles, vadinamas 
čia ir ten gerai ir turtingai gy
vena. Todėl reikalinga darbi
ninkų spauda dar stipresnė ir 
galingesnė atmušimui melų ir 
iškėlimui tų faktų, apie kuriuos 
buržuazinė spauda tyli.

Amerikos valdžia šiek tiek 
pradėjo šelpti ir meno darbuo
tojus bedarbius—teatro srityje 
įvedė W. P. A. šiam darbui 
vesti New Yorke paskyrė gerai 
žinomą dramaturgą ir direkto
rių Elmer Rice. Po jo vadovy
be New Yorke buvo suruošta 
vaidinimui “Gyvasis Laikraš
tis” — Ethiopia.

šiame projekte dirbo akto
riai, direktoriai, dramaturgai, 
laikraščių reporteriai ir techni
kai. Na, ir kada veikalas jau 
paruošta vaidinimui, tai cenzo- 
riuu Baker pasakė, kad ne vis
kas galima rodyti, nes tai “pa
žeis užsieninius “reiklaus.” Jis 
reikalavo daug permainų. Gi 
veikalas padarytas iš tikrų ži
nių, faktų. Tai tau ir Ameri
kos laisvė!

Toki pat cenzoriai sulaikė 
vaidinimą ir Chicagoje. Tada 
nieko daugiau neliko daryti to
kiam žymiam teatro veikėjui, 
kaip Elmer Rice, kaip tik re
zignuoti iš vietos. Savo pareiš
kime jis sako:

“Galutinas sprendimas cenzū
ruoti ‘Gyvąjį Laikraštį,’ ir tuo- 
mi priversti mane rezignuoti, 
padaryta tik po to, kaip aš iš
dėsčiau apie ateities vaidini
mus, kurie buvo planuojami. į 
juos įėjo veikalas “Class of ’29,’ 
kuris realiai liečia bedarbę ir 
tvarkymą šelpimų.”

Tai aišku! Realė tiesa yra 
labai karti valdonų, turtuolių 
klasei. Tie ponai negali pakęs
ti, kad ant scenos būtų rodoma 
bedarbė, diskriminacija, lynčia- 
vimai. Ši tiesa—turi būt netie
sa. Tokia yra logika išnaudo
tojų valdžios.

Prie to dar galima pasakyti, 
kad Elmer Rice nėra pasižymė
jęs komunizmų. Bet šie nuoti- 
kiai jį gal pastūmės arčiau ko
munistų.

Po Rice rezignacijai, tūlas 
John J. Raskob parašė laišką, 
kviesdamas Rice į fašistinę or
ganizaciją—American Liberty 
League. Rodos, lyg jo pašai
pai. Pastarasis priėmė “iššau
kimą” ir atsakė taip pat laiš
ku. Abiejų- laiškai kalba apie 
jaunystę — pradžią gyvenimo. 
Abu asmenys jaunatvėje dirbo 
už mažas algas.

Tačiaus Rice tapo kultūros 
nešėju, ipeno srityje direkto
rium, kuomet Raskob tapo nuo-

Ramiai susirinkusius 25 bedarbiam ir kad.WPA pa
tuksiančius bedarbių pra- Į šalpiniuose darbuose būtų 
šyt vyriausybės aprūpint jų (mokama bent po $75 algos 
reikalus New Yorke polici- per mėnesį paprastiems • vy V _ ’ . • • < -• 1 1 ■■ * — .

Italai Perdaug Girias: 
Pergale prieš Ethio-| 

pus Šiaurės Fronte
Mussolinio valdžia tikisi, 

kad dabartinis, perdaug iš
pučiamas, italų laimėjimas 
gerai italams patarnausiąs 
Tautų Lygoj, kad Lygos 
Taryba labiau prisibijosian
ti kiršint Italiją uždraudi
mu vežti fašistams aliejų

me,^ tai jie rengiasi sjigrą- ja užpuolė mušti, pereitą darbininkams; kad būtų su
stabdyta paleidinėjimai iš 

Protestuokime prieš tą pašalpos darbų; kad neg- 
majoro LaGuardijos polici-j rams būtų visur duodama 

įjos žiaurų užpuolimą ramių lygios teisės su baltaisiais; 
bedarbių. Reikalaukime iš-1 reikalaukime praplatint pa
vyt policijos komisionierių šalpinius,darbus, kad jų už- 
Valentine iš tarnybos. Siųs- tektų visiems galintiems 
kime protesto telegramas, dirbt bedarbiams, 
rezoliucijas, laiškus, protes-| 
tus telefonu ir delegacijas 
pas miesto majorą F. H. 
LaGuardia ir policijos ko
misionierių L. Valentine.

Protestuokime prieš ta
riamus “apsaugos” areštus, 
primenančius tokią jau hit
lerišką gudrybę Vokietijoj.

Visi unijistai, bedarbiai, 
laisvesni inteligentai ir 
prieš-fašistinės organizaci
jos, protestuokite prieš 
tuos smurto veiksmus New 
Yorke!

Reikalaukime, kad fede-----jis turėtų vadovaut be-
ralė valdžia pridėtų 40 nuo- darbių kovai už jų reika- 
šimčių tiesioginės pašalpos lūs!

žint senąsias teises katalikų šeštadienį, 
bažnyčiai už pasitarnavi- 
mus prieš kairiuosius.

Negrų Kongrese Atsto
vai nuo 3,332,000

CHICAGO, Ill., Vas. 16.— 
Negrų Nacionaliam Kon
grese 8th Armory dalyvau
ja 763 delegatai nuo 551-os 
organizacijos, atstovauda
mi 3,332,093 negrų darbi
ninkų, valstiečių, inteligen
tų ir smulkių biznierių.

Apart kitų, pasakė kalbą 
negras komunistų vadas J. 
W. Ford—už pilnas neg
ram pilietines teises, prieš 
lynčiavimus, už išleidimą 
įstatymo reikalaujančio 
mirties bausmės lynčiuoto- 
jams ir kt. Žmonės karštai

“Ispanijos Hitleris.”
Pats dabartinis mi Miste

ris pirmininkas Manuel 
Portela pareiškė, jog kairie
ji tikrai laimėjo rinkimus 
Catalonijoj, s a v i v aldiškoj 
pramoniškiausioj Ispanijos 
daly j. Tame kairiųjų laimė
jime jis mato ypač didelį 
pavojų fašistuojančiai val
džiai.

Rinkimų metu įvyko daug 
susikirtimų tarp dešiniųjų sveikino tą drg. Fordo kal- 
ir kairiųjų visoj Ispanijoj, bą masiniame susirinkime, 
ir juose fašistai nužudė pen- kur dalyvavo 4,000.

Reikalaukime, kad kon
gresas išleistų Frazier-Lun- 
deen socialės darbininkų ir 
bedarbių apdraudos įstaty
mą ir kongresmano Mar- 
cantonio įneštą Works Pro
jects Standards Bilių.

Budavokime Darbo Par
tiją New Yorke ir visoj ša
lyj, kad galėtumėm išrinkt 
liaudies kandidatus lapkri
čio mėnesio balsavimuose.

Farmerių-Darbininkų ma
joras New Yorke nešauktų 
policiją kriušint bedarbius

FAŠISTAM TEBEGRĘSIA 
40,000 ETHIOPŲ

ENDA JESUS. Vas. 16.- 
Italų vyriausias komandie
rius Badoglio giriasi laimė
jęs “didžiausią” pergalę 
prieš ethiopus nuo karo 
pradžios. Italai užėmę Am
bra Aradam kalną-tvirtovę, 
Antalo ir tūlas kitas pozici
jas, vietomis pasivarydami 
pirmyn apie 12 mylių į pie- 
tus-vakarus nuo Makale. 
Bet paties Badoglio prane- 
mai neparado, kad fašistaiXlldl CXV4v7j XYdVi JLCXOAOvdA . t •

būtų užėmę Scelicotą ir ki- et 10^ų’

iš kitų šalių arba nutarti 
kokias kitas bausmes prieš 
Italiją.

Bet kariškų pozicijų žeifl* 
lapis bile kam gali parody
ti, kad italams šiaurėje dar 
gali prisieiti riestai nuo

*

tas svarbias pozicijas visai 
arti Makalės.

LONDON, vas. 16.—Ang
lai karo žinovai sako, kad 
italams žygiuoti toliau į 
pietus nuo Makales tai reik
štų “saužudystę” kokiems 
20,000 fašistų, kurie dar

250,000 Maršavo prieš 
Fašistus Paryžiuj '

3 j

kis darbininkiško fronto 
veikėjus. Desėtkai žmonių 
sužeista.

Kairįjį, liaudies bloką rin
kimuose rėmė komunistai, 
socialistai ir Azanos sekė
jai.

Pusiau-fašistinis b 1 o k as 
CEDA šaudė socialistus ir 
komunistus. Vienas žanda
ras nušovė kairiųjų lapelių 
dalintoja Jose Oterą, Culle- 
redoj. Fašistai užpuolė so
cialistų mitingą Villama- 
yore ir užmušė viena dalyvį. 
Fašistų vadas nušovė vieną 
prieš-fašistinį b a 1 s a v imu 
sergėtoją Quinto j. ir tt.

Sekmadienį valdžia skait- 
liavo, būk esą išrinkta “dau
guma” dešiniųjų atstovų ir 
būk kairieji negausią seime 
daugiau vietų kaip 187 iš 
473. Prie dešiniųjų dedasi 
ir centro partij'os klerika
lai.

Jeigu dešiniesiems pa-

-----------------------—-------------------------

Sovietų Mokslininkai
Surado Šalčio Nebi
jančius (Juodus Sibire

I
j 

$ ■■

2PARYŽIUS, Vas. 16.— 
Apie 250,000 socialistų, ko- 

____________ ___ munistų ir kitų kairiojo 
tebėra iš vienos ir kitos pu- j sparno žmonių demonstra- 
sės apsupti ethiopų.

Apie pusė kelio tarp Ma
kalės ir Adowos vis dar 
daugiau yra rankose ethįo- 
pų negu italų. Ethiopai dar 
tebegrąsina Hauzienui, ita
lų tvirtovei, kuri randasi tik 
už kokių 6-7 mylių nuo 
ethiopų fronto.

Nuo karo pradžios italų 
užimtas Aksumo - Adowos - 
Adigrato-Makalės s k 1 ypas 
yra apie 75 mylių ilgio ir į 
pietus nuo Hauzieno tik 
apie 20 bei 25 myliu pločio. 
Tai ilgas siauras “liežuvis,” 
kurį ethiopai iš abiejų pu- 

savo kareivius iš Asailsu-!8^ tebegręsia nugnybti.

ivo sekmadienį prieš “kara- 
' liškus” fašistus, kurie pe
reitą ketvirtadienį užpuolė 
ir vos tik nemirtinai s * 
dė socialistą seimo atstovi 
Leona Blumą.

Demonstrantai d a inavo 
Internacionalą ir kitas re
voliucines dainas ir šaukė: 
“Pakart la Rocque’a!”— 
Pulkininkas la Rocque yra 
“Ugnies Kryžiaus” fašistų 
vadas.

Demonstrantai nešė iškė
lę raudonas vėliavas su Kū
jo ir Pjautuvo ženklais, o 
kai kurie ir tautines Fran
ci jos vėliavas. Su jais taip
gi maršavo tūkstančiai mo-

Japonija Reikalauja 
Mongolų Užleist Savo 

Žemę Manchukui

Chinij Sovietų Pasveikini
mas Amerikos Negram
Negrų Kongresui atsiun

tė širdingiausią pasveikini
mo telegramą Chinų Sovie
tų Respublikos laikinasis 
pirmininkas Mao Tse Dun. 
Jis taipgi sveikino kongre
so delegatus vardu visų chi- 
niežiu, kovojančiu prieš i'Ja^Fnpliną 
grobikiška Japonijos impe- įšalusios žemgs sib^;' 

j toli Manchukuo sienos. Jie 
ten buvo sustingę per ko
kius 30,000 metų. Bet so
vietiniai mokslininkai juos 
laipsniškai atšildė ir iš jų 
kiaušinėlių išsivystę gyviai 
normaliai auga ir veisiasi.

Tarp tokių atgaivintų 
kiaušinėlių buvo ir uodų, 
tokių kaip dabar randama 
tik karšto oro kraštuose. 
Taip atgaivintieji uodai 

I įkando kelis žmones ir šie 
apsirgo tokia drugio liga, 
kuri šiandien žinoma tik 
karštose žemės kamuolio 
vietose. Reiškia, dabartinis 
amžinos žiemos ruožas Si
bire kadaise buvo karšto 
oro sritis, keli desėtkai 
tūkstančių metų atgal.

New Yorko “Times” ko
respondentas, pranešdamas 
apie tą nuotikį, priduria, 
jog Sovietų vyriausybė jau 
'surado būdus augint tam 
tikrų kviečių rūšis tūluose

rializmą, kuris žudo chinie- 
čius ir trempia jų šaunią 
5000 metų senumo civiliza
ciją.

MASKVA, Vas. 16.—Jau 
žinoma pasauliui, kad So
vietų mokslininkai atkasė 

i vėžiukų ir įvairių vabalų 
i “amžinai” 

, ne-

TOKIO, Vas. 17.— Man
chukuo (tikrovėj Japoni
jos) valdžia pasiuntė smar
kų protestą Išlaukinei 
Liaudiškai Mongolijai su 
reikalavimu, kad ištrauktų!

ir šaukė
’a Į”.

1

I
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savybės, Šerų, piniginių korpo
racijų direktorium, žinoma, to
dėl šis ponas šaukia prie ko-| 
vos, kad išnaikinus “radikalį 
elementą.” O Rice pažengė dar 
arčiau radikalų ir gerai išva
nojo kailį tam ponui, nurody
damas, kad tokių ponų gerovė 
ateina iš darbo žmonių vargo, 
skurdo, darbo, prakaito ir krau
jo.

REVOLIUCINIAI IŠSTO
JIMAI ISPANIJOJ

MADRID, Ispanija, Vas. 
17.— Darbininkai buvo nu
galėję Barcelonos miesto 
policiją, ir tas svarbus Is
panijos miestas buvo darbi
ninkų rankose per pusę va
landos.

Cartagenoj sukilo 900 ka
linių, jų tarpe labai daug 
politinių. Jie užmušė kalė
jimo viršininką ir padegė 
kalėjimą. Du kitus viršinin
kus kaliniai laiko kaip be- 
laisvius-įkaitus.

Madride, sostinėje, kelių 
tūkstančių minia metėsiant 
kalėjimo paliuosuot iš jo sįbįro plotuose, kurie nie- 
politinius kalinius. Policija ^a(j neatšyla giliau, kaip

Elmer Rice pareiškė, kad jis 
pasirenka stoti eilėn ne su Ras- ___ _____  _
kobu, bet su tais radikalais, ku-' nušovė vieną demonstran- §e§įas pgJas. 
rie j ieško naujos socialės tvar- tą ir kelis sužeidė. I 1
kos—tvarkos ne del mažumos,
bet del patenkinimo visos žmo- stovis visoj šalyj.
niJ°s- Imasi uždėt uilną karo sto-1

Už tai galima sveikinti Elmer, vj jejgu nenurims reVolill-1 TOKIO, Vas. 17.— “Asa- 
Rice. Kiekvieno inteligento ;cjn.g įutjeiimas. i hi” laikraštis rašo, kad geis-
XT&SneUUksauUne8trsaSSe’l Darbininkų ūpas labai pa-1 tina būtų padaryt nepuoli- 
bet Visai žmonijai. Toki nL I akivaizdoj didžiumos mo sutarti su Sovietais. To- 
tildai k*iin kad Rice susikirti- balsų, paduotų uz liaudies kią sutarti Sovietai siūle 
rnai su valdininkais, daro dau- bloko kandidatus užvaka- Japonijai jau 1931 m., bet 
giau radikalų, komunistų. Tai rykščiuose seimo rinkimuo- tada japonų militaristai ją 
klasinė kova. “L

Įvesta pusiau-kariškas SIŪL0 JAPONŲ SUTAR- 
Kengia-į TĮ su SOVIETAiS

se. * atmetė.

mu, šiaurvakariuose nuo 
Bor ežero.

O vakar japonai-mandžu- 
rai gyrėsi, būk išmušę mon
golus iš Asailsum pozicijos!

Ta vieta priklauso Išlau
kinei Mongolijai, bet dabar 
ją savinasi Manchukuo-Ja
ponija.

Mongolai sustiprino savo 
pozicijas apie Dalai ežerą, 
kurį taipgi savinasi Man- 
chukuo-Japonija.

Italų komandierius Ba
doglio vis dar dūsauja, kad £erų įr vaikų.
tik kaip nors pasitrauktų iš 
Tembien srities kalnų 40,-

iŠ
Gatvės, kuriomis trauke

BETVARKĖ NAZIŲ 
OLYMPIADOJ

000 ethiopų, kurie fašistams demonstracija, buvo iš abie- 
ylcv JU Pusių nustatytos tūks-

ROMA?-Badoglio skel- tančiais policijos ir žandai
bia, kad šešių dienų kovoj rU- . _. ,
italai būk išžudę 5000 ethio-1 Parodai praėjus, įyyl 
pų ir sužeiaę 15,000, o iš ita-1 susikirtimi
lų pusės buvę tik 500 už
mušta ir 1.000 sužeista...
Tai vėl blofas.

Kovoj dalyvavę 80,000 
ethiopų ir 70,000 italų.

Daugiausia italams pasi
tarnavę kanuolės ir lėktu
vai. Bombardavimas iš ka- 
nuolių daugiausia ir priver
tęs ethiopus, komanduoja
mus savo karo fninisterio 
Mulughetos, pasitraukti iš 
Amba Aradam kalno. Bet, 
pagal paties fašistų kores
pondento A. Cortesio pra
nešimą, jie pasitraukė “ga
na geroj tvarkoj.” Po mū
šio vienas augštas italų ko
mandierius nusiėmė kepurę, 
išreikšdamas pagarbą ethi
opų karžygiškumui.

Amba Aradam yra 10,000 
pėdų a u g š č i o. Jį užė
mę italai gal toliau ir ne
trauksią į pietus, 
ateinančių liūčių 
nors jie svajoja, kaip čia 
užėmus kitą dar augštesni

25

yra yla po šonu JU f' ’

GARMISCH, Vokietija.— 
Hitleriui, Goeringui ir ki
tiems nazių vadams išeinant 
iš Olympiados sportų sta- 
diumo, žingeidautojai perei
tą sekmadienį taip grū
dosi arčiau, pamatyt tuos 
fašistų didikus, kad pora 
žmonių buvo sulamdyta, 
daugelis apdraskyta ir keli 
apalpo. Naziai nemokėjo 
palaikyt tvarką.
SOVIETAI PALEIDO DU 

JAPONŲ LAKŪNU
MASKVA, Vas. 16.—So

vietai paliuosavo du japo
nu karišku lakūnu, kurie 
buvo suimti, kada jie nusi
leido ties Grodekovu, Sibi
re, sausio 9 d. Jie šaudė į
Sovietų pasienio ,sargus, kalną-tvirtumą Alaji. 
patys liko sužeisti ir ligo- mylios į pietus nuo Maka- 
ninėn nuvežti.

(“lotyniškoj” miesto dai; 
tarp fašistų ir liaudies fro 
to šalininkų. Keli asmenį 
areštuoti, tarp jų vienas f 
šistas studentas iš Action 
Francaise sąjungos, kurią 
jau uždarė valdžia, pagal 
kairiųjų seimo atstovų ir 
darbininkų reikalavimus po 
to, kai Action FrancaišO 
šaika užpuolė socialistų va
dą Blumą.

M

i

■

iki po 
sezono,

lės.
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SUMUŠTAS JAPONŲ YŠ- 
M ISLAS PRIEŠ SSRS

MASKVA.—Japonai bu
vo paleidę gandą, būk du 
Sovietų lėktuvai dalyvavo 
mūšyje prieš japonus-man- 
džurus pereitą trečiadienį 
ties Olahudka, Išlaukinėje I 
Mongolijoje, kur japonai 
buvo įsiveržę iš Manchukuo.

Dabar įrodyta, kad 
lėktuvai buvo pačių japonų, 
prieš užpuolamus mongol 
Įsiveržėlius mongolai išm 
še laukan, nukaudami 10 jų 
ir sužeisdami 20.
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LDD Nariai už Vienybę
..Pereitą penktadienį Brooklyne įvyko 

labai svarbus LDD (Opozicijos) centra
lizes kuopos susirinkimas. Kaip tenka 
patirti, susirinkime vėl buvo balsuotas 
vienybės klausimas ir pasekmės buvo to
kios, kad už vienybę šį sykį paduota 19 
balsų, o prieš tik 8. Labai svarbus per
versmas. Kelios savaitės atgal už But- 
kąus-Strazdo-Jankausko poziciją balsavo 
berods 16 narių, dabar beliko aštuoni.

'Kaip girdėtis, tai ir kitose kuopose ei
liniai nariai, kurie pirmiau buvo pasisa
kę-prieš vienybę su ALDLD, dabar pa
krypo prie vienybės. Mes karštai svei
kiname tuos draugus. Tasai Strazdo- 
Jankausko pasiryžimas tęsti kovą prieš 
komunistinį judėjimą ir ardyti darbi
ninkų vienybę yra labai žalingas pasiry- 
žitnas. Iš tos jų kovos pasinaudos tiktai 
fašistai ir klerikalai.

bendras frontas tarp socialistų ir komu
nistų. Sakė, kad jie sudarė bendrą fron
tą su “tikraisiais” komunistais, o nieko 
bendro neturės su “Maskvos agentais,” 
tai yra, su Amerikos Komunistų Partija.

Well, kas iš tos apgavystės išėjo? Ogi 
tik “pikš.”

Panaši istorija kartojasi lietuviuose. 
Grigaitis griežčiausiai nusistatęs prieš 
bendrą frontą tarp lietuvių socialistų ir 
komunistų, bet karščiausiai remia “vie
nybę” su “tikraisiais komunistais” iš po 
“Naujosios Gadynės” pastogės. Vargiai 
kas iš to šliūbo išeis. Tegul Grigaitis 
pasiklausia Waldmano ir Oneal, kuomi 
jų apgavingi manevrai su Lovestono sek
ta prieš bendrą frontą pasibaigė.

Kreivu politiniu keliu nei atskiri žmo
nės, nei partijos negali toli nueiti. Su 
tokiais “gudriais” manevrais, kaip Gri
gaičio ir Strazdo “bendras frontas,” ne
bus pastotas kelias tikram bendram 
frontui tarp lietuvių socialistų ir komu
nistų. Tiesa, laikinai jie gali suvedžioti 
vieną kitą eilinį socialistą ir bendro 
fronto steigimą gali sutrukdyti. To gali
ma laukt. Ištikrųjų, tas jau galima jaust. 
Bet mes, komunistai, esame marksistai- 
leninistai. Tas reiškia, kad mes esame 
kantrūs, mes nesitraukiame iš teisingo 
kelio tik todėl, kad Strazdas su Grigai
čiu susimylėjo ir pagimdė dviejų tėvų 
vaiką! Kaip mes buvome, taip tebesame 
už socialistų ir komunistų bendrą fron
tą. Mes bandysime draugus socialistus 
įtikinti, kad tik toks bendras frontas ga
li būti tikras, kad Grigaičio-Strazdo siū
lomas “substitutas” tėra vertas išvalgyto 
kiaušinio.

Lietuvos Komunistų Partija ir 
Valstiečių Judėjimas

Franci jos Liaudies Frontas Kerta
< M JM

Smūgį Fašizmui
..Francija tai ne Vokietija! Francijos 

proletariatas pasimokino iš savo brolių 
vokiečių klaidų ir pasirinko naują kelią 
kovai prieš fašizmą. Francijoj jau vei
kia ne tik Socialistų ir Komunistų Par
tijos bendras frontas, bet taip pat jau 
yra susidaręs platus liaudies frontas, į 
kurį įeina ir smulkiosios buržuazijos So- 
etalradikalų Partija.

■•Francijos reakcinės-fašistinės spėkos 
siunta iš piktumo. Joms tenka atsimušt 
kakta į liaudies fronto kietą sieną. Jos 
griebiasi teroro. Bet tas joms skau
džiai atsirūgsta. Štai vasario 14 d. fa
šistiniai chuliganai užpuolė ir skaudžiai 
sumušė Socialistų Partijos vadą, 65 metų 
amžiaus, Leon Blum, žymią figūrą liau
dies fronte. Negirdėtas visoj Francijoj 
žmonių pasipiktinimas pakilo prieš fa
šistus. Liaudies frontas parlamente tuo- 
jaūs pareikalavo Sarraut valdžios, kad 
jinai kirstų smūgį fašistų organizaci
joms. Valdžia turėjo pildyti šį reikala
vimą ir paskelbė fašistų organizacijas 
rięlegališkomis.

Fašistų teroras muša juos pačius. 
Ęrancijos komunistai ir socialistai neleis 
jiems užkarti savo diktatūrą!

Balsas už Socialistų ir Komunistų 
Bendrą Frontą

Labai smagios naujienos ateina iš 
Lynn, Mass. Tenai, kaip pasirodo, ko
munistai ir socialistai labai gražiai su
gyvena ir veikia. Dar pabaigoje 1935 
metų jie sudarė bendrą frontą ir pradėjo 
darbuotis už organizavimą Farmerių- 
Darbo Partijos. Jų bendram pareiški
me, tarp kitko, randame sekamą:

“Akivaizdoje visa tai ir akivaizdoje 
padidėjusio pavojaus fašizmo, mes turi
me surasti kelius del apvienijimo visų 
darbininkų judėjimo dalių, visų darbi
ninku, farmeriu ir vidurinės klasės žmo- V / t-
nių, kad įgijus reikalingą politinę galią 
užtikrinimui apgynimo daugumos žmo
nių, darbo žmonių, teisių ir interesų. Tas 
reiškia, kad visos darbo unijos, darbi
ninkų politinės partijos ir kitos broliškos 
ir socialės organizacijos privalo 
mis spėkomis organizuoti Lynne 
rių-Darbo Partiją.”

Labai gražus pavyzdys kitų
darbininkams. Jeigu visur taip drau
giškai ir gražiai socialistai ir komunistai 
susitartų veikti bendrai, tai visai kitaip 
dalykai atrodytų darbininkų fronte. Gai
la, kad da toli gražu ne visi draugai so
cialistai taip puikiai supranta reikalą 
darbininkų vienybės kovoje prieš fašiz
mą.

Lietuvos komunistų par
tijos Centro komitetas ir 
jos organizacijos ne vieną 
kart leido atsišaukimus į 
valstiečius, kuriuose buvo 
nurodomi skaudžiausi vals
tiečiams klausimai, kuriuo
se valstiečiai buvo mokomi 
kovos už savo reikalus. Del 
siaučiančio teroro tie atsi
šaukimai pasiekdavo toli 
gražu ne visus valstiečius, 
tačiau tuose atsišaukimuose 
išdėstytos mintys iš lūpų į 
lūpas, o taip pat per įvai
riose vietose išsimėčiusias 
revoliucines organizacijas, 
pasklisdavo po visą Lietuvą 
ir ne kartą susilaukdavo gi
laus atgarsio skurstančiose 
valstiečių masėse (pasiprie
šinimai varžytinėms, atsisa
kymai priverstinai taisyti 
kelius, ir pan.). Štai ką sakė 
valstiečiams Lietuvos ko
munistų partijos Centro 
komitetas vienam iš savo 
pamatinių dokumentų, iš
leistam 1935 m. kovo 14 d.:

“Liet, komunistų parti
ja kreipiasi į visus darbo 
valstiečius, kad ir jie vis 
plačiau ir plačiau stotų į 
kovą. Darbo valstiečius 
smaugia mokesčiai, sko
los, licitacijos, fašistų 
sauvalė. Komunistai šau
kia darbo valstiečius savo 
kovoj reikalaut, kad kai
mo biednuomenė būtų pa- 
liuosuota nuo šių mokes
čių, kad vidutiniokams 
mokesčiai būtų bent pu
siau sumažinti ir kad visi 
darbo valstiečiai būtų pa
liuosuoti nuo visokių sko
lų bankams ir visokiems 
lupikams arba . bent kad 
skolų grąžinimas ban
kams ir visokiems lupi
kams būtų atidėtas bent 
5 metams su paliuosavi-
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turto varžytines, kai polici
ja norėdavo išvaržyti strei
kuojančių valstiečių turtą 
už nemokėjimą mokesčių ir 
t.t. Kai kuriose vietose tie 
komitetai kartu su komu
nistais paminėjo Spalių re
voliucijos sukaktuves.

Kai valstiečių judėjimas 
šiek tiek ėmė slūgti, pavieni 
aktingesni to judėjimo da
lyviai, ypač iš liaudininkų 
tarpo, ėmė krypti į vienučių 
veikimą net su ginklo pa- 
gelba. Komunistų partija 
vėl pakėlė savo balsą prieš 
šį neteisingą, žalingą, einan
tį tik fašistų naudai nusis
tatymą. Komunistai nuro
dė visoms savo kaimo or
ganizacijoms, kad valstiečių 
kova turės tik tada pasise
kimo, kada ji bus masinė, 
kada valstiečių streikus 
skelbs patys valstiečiai ir 
masiniai juose dalyvaus.

Valstiečių judėjimas su
stiprino komunistų įtaką

jmo komunistai į valstiečių 
judėjimą mažai tekreipė do
mesio laikydami jį voldema- 
rininkų, buožių darbu. Bu
vo ir tokių vietų, kur komu
nistai nors ir dalyvaudami 
liaudies fronto ir streiko 
komitetuose, visgi nesuge
bėjo tų komitetų paverst 
tikrais plačiųjų valstiečių 
masių mobilizuoto jais į ko
vą už valstiečių reikalus, ir 
dargi vilkdavosi liaudinin
kų uodegoj. Nežiūrint visų 
šių klaidų, iš kurių komu
nistai mokosi ir mokysis, 
kad toliau dar sėkmingiau 
plėsti savo darbą kaime,— 
visgi niekas negali nuginčy
ti tos didžiulės įtakos, kurią 
Lietuvos kompartijos agita
cija ir jos organizacinis 
darbas turėjo Lietuvos vals
tiečių judėjimui.

1936-1-28 An. Ramutis

Teismas Atiduoda Pirmenybę 
Veteranam WPA Darbuose

PHILADELPIA, Pa.— 
Teisėjas apskričio federalio 
teismo G. A. Welsh patvar
kė, kad į viešuosius pašalpi- 
nius WPA darbus turi būt 

„ pirmiausia imami buvusieji 
Lietuvos kaime, davė kom- kareiviai. Pagal jo sprendi- a 
partijai visą eilę naujų ry
šių su valstiečiais, smarkiai WPA darbų bedarbiai, ku- 
pastūmėjo pirmyn anti-fa- 
šistinio liaudies fronto su-

mą, turėtų but mėtomi iš

bendro- 
Farme-

miestų

aukščiau minėtų reikala
vimų. Tie komitetai pri
valo organizuot valstie
čių kovą, ruošt visokius 
valstiečių išstojimus, mo
kyt valstiečius vyti iš kai
mo antstolius, neleisti li- 
cituot valstiečių turto. 
Komitetų kūrimo inicia
tyvą privalo paimt komu
nistai, prie jų kūrimo rei
kia pritraukt darbo vals
tiečius iš kairesnių liaudi
ninkų ir Lietuvos jauni
mo sąjungos eilių” (pabr.

mūsų.).
Kaip matom, visi pama

tiniai valstiečių reikalavi
mai, del kurių rugpjūčio 
mėn. Suvalkijos valstiečiai 
pakilo į kovą (pakelt žemės 
ūkio produktų kainas, ne- 
moket mokesčių, skolų, ne
prileist varžytinių ir tt.) ko
munistų partijos jau seniai 
buvo iškelti ir, nėra abejo
nės, kad tie reikalavimai 
turėjo didelės mobilizacijos 
įtakos valstiečių kovai. Ko
munistų šaukimas sudaryt 
valstiečių komitetus Suval
kijos streike taip pat buvo 
plačiai panaudota.

Kai tik prasidėjo valstie- darymą. Šie pasisekimai bū
čių streikas Suvalkijoj, LK 1 
P CK 1935 m. rugpjūčio 22 
d. išleido naują atsišauki
mą: “I š p 1 ė skim valstiečių 
streiką. Į solidarumą su 
kovojančiais valstiečiais!”, 
kuriame kvietė darbo vals
tiečius savo kovą už kasdie
ninius reikalus rišt su kova 
“prieš fašistų bado ir skur
do valdžią”. Tame pat at
sišaukime ; CK,, šaukė darbi
ninkus ir kareivius, smul^ 
kius krautuvininkus ir ama
tininkus paremti valstiečių 
kovą mitingais, solidarumo 
streikais, o taip pat statant 
kitus darbo žmonių reikala- 

mu nuo nuošimčiu už sko- vimus. LKP CK kreipėsi į 
las. Šaukia, kad visai kai- valstiečių liaudininkų, so-

tų buvę dar didesni ir vals
tiečių judėjimas būtų buvęs 
dar platesnis, jei ne dalies 
kaimo komunistų nerangu
mas, jei ne žalingi boikotis- 
tiniai sektantiniai nusista
tymai. Buvo vietų, kur kai-

rie netarnavo Amerikos ar
mijoj laike pasaulinio karo, 
o jų vietos atiduodamos ex- 
kareiviams.

Valdžia privalo aprūpint 
darbais bei pašalpomis vi
sus bedarbius, kaip vetara- 
nus, taip netarnavusius ar
mijoj, o ne mėtyti iš darbų 

Ivienus neva kitų naudai.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Iš Tų Pelų Nebus Grūdų
"Kalbant apie lietuvius, turime štai ko

kią padėtį: Aną dieną Strazdas garsiai 
apreiškė, kad jau esąs sudarytas bend
ras frontas tarp butkinių-lovestoninių 
sektos ir socialistų. Chicagos “Naujie
nos” dabar karščiausiai palaiko Strazdo- 
Jankausko kovą prieš mūsų judėjimą. 
Taigi, atrodo, jog tikrai yra sudarytas 
bendras frontas.

Nenorime būti pranašais, bet Brook- 
lyne svietas plačiai kalba, kad po “Opo
zicijos” suvažiavimų Strazdas ir jo pa
sekėjai maršuos pas Grigaitį ant “bor- 
dd?” Kol kas apie tai viešai nei viena, 
rfėf kita pusė nieko nesako. Strazdas bi- 
jąš “Opozicijos” eilinius narius sukiršin- 
ttTCPrieš suvažiavimus. Kiek tos kalbos 
yt’a teisingos, mes nežinome. Tik tiek 
Žinome, kad Strazdas jau nebekalba apie 
Organizavimą kliubų.
T‘Ką tie žmonės daro arba darys, tai jų 
reikalas. įMes čia norime priminti apie 
pąhašius manevrus taip vadinamos soci- 
ąjį$tų “senosios gvardijos” su lovesto- 
Uį^čiais. Berods 1934 metais New Yor
ke dešinieji socialistai—Oneal, Waldman, 
Solomon—susikalbėjo su Lovestono gru
pe ir paskelbė, kad jau esąs padarytas

Arčiau prie Socialistų-Komunistų I 
Vienybės

Da kita smagi žinia iš Francijos. Ne
senai buvus sušaukta nepaprasta Socia
listų Partijos konferencija. Joje daug 
ir plačiai kalbėta apie organinę vienybę 
su Komunistų Partija. Iki šiol S. P. lai
kės tos pozicijos, kad apie vienybę rei
kia kalbėtis tiktai abiejų partijų komite
tuose, o eilinių narių nereikia suleisti į 
daiktą. Ši nepaprasta konferencija, ta- 
čiaus, priėmus Komunistų Partijos pa
siūlymą, kad abiejų partijų kuopos ga
lės šaukti bendrus susirinkimus ir dis- 
kusuoti vienybės klausimą. Vadinasi, 
nuo viršūnių vienybės klausimas pereina 
į partijų apačias, į eilinius narius. Ši
tose diskusijose socialistai ir komunistai 
susieis į artesnę pažintį ir tuomi pasi
lengvins ir pasigreitins visas vienybės 
procesasj

Matote, kuomet Francijoj jau ir orga
ninės vienybės klausimas uždėtas ant 
dienotvarkio, tai Jungtinėse Valstijose 
Socialistų. Partijos vadovybė dar abejoja, 
ar galima sudaryti su komunistais bend
ras frontas nacionaliu maštabu.

mo biednuomenei būtų 
duotos visokios pašalpos 
pinigais, sėklomis, mišku 
arba bent ilgalaikė pas
kola be nuošimčių. Vals
tiečiai turi būt paliuosuoti 
nuo rinkliavos miestuose 
už teisę pardavinėt savo 
produktus rinkoj ir kad 
kainos už jų produktus 
būtų pakeltos tarpininkų 

sąskaiton... Mokesčių 
našta nuo darbo žmonių 
tur būt perkelta ant fa
brikantų, d v a r i n i n kų, 
buožių ir kitų turtuo
lių... Komunistų partija 
mokina valstiečius visuo
se kaimuose kurt valstie
čių komitetus kovai del

Sovietų Sąjungos ambasa
dorius Alexander Troja- 
novskis, šiomis dienomis 
sugrįžęs iš Maskvos. Jis 
buvo parvažiavęs pasitarti 
su Sovietų valdžia svar
biais politikos klausimais.

cial-demokratų ir sionistų 
socialistų partijas, kviesda
mas jas “sudaryti platų 
liaudies frontą kovai del 
valstiečių judėjimo palaiky
mo ir jo išplėtimo.”

Daugumoj valst. streiko 
apimtų vietų komunistai 
buvo aktingais to streiko 
rėmėjais, jo organizatoriais 
ir dalyviais. Jie platino at
sišaukimus, jie dalyvavo pi- 
kietuose, saugodami kelius, 
kad streiklaužiai nevežtų i 
produktų į miestą, jie daly
vaudavo susirėmimuose su 
policija, jie plėtė valstiečių 
judėjimą po visą Lietuvą. 
Komunistų iniciatyva, kaip 
Suvalkijoj, taip ir Žemaiti-1 
joj bei Šiaur. Lietuvoj buvo1 
sudaryti su liaudininkais ir 
kitais anti-fašistais liaudies 
fronto komitetai. Liaudies 
fronto pamatais įvairiose 

i vietose komunistai šaukė 
valstiečių konferencijas, pa
sitarimus. Juose dalyvauda
vo 15—20—30 žmonių. Tuo
se pasitarimuose bei kon
ferencijose buvo renkami 
streikui vadovaut streiko 
komitetai, kurie dažniausiai 
buvo sudaromi irgi liaudies 
fronto pamatais. Kaip liau
dies fronto komitetai, taip 
ir valstiečių streiko komi
tetai organizuodavo anti
fašistinės literatūros paga
minimą bei jos platinimą, 
sulaikydavo savo apielinkė- 
se pieno bei kitų produktų 
pristatinėjimą į miestus 
—kaikuriose vietose pienas 
buvo palietas, o bitonai su
daužyti,-—-o rganiz. valstie
čius į kovą prieš valstiečių

Dantys Liuosi. Vyriškumas 
Menkas

Aš ii’ norėčiau gauti patari
mų per “Laisvę.” Mano dan
tys pradėjo būti liuosi. Pir
miausiai 4 priekiniai, jau ko
kie du metai, ir vis tolyn la
byn. Du dantys net prisėjo jau 
ir ištraukt, o kiti du labai 
liuosi ir nakčia kraujuoja. Ir 
mano dantų smegenys yra už
degtos, bet neskauda.

Ir aš beveik nustojau vyriš
kumo. Jei neguliu su moteria, 
tai visai nieko nesidaro su 
mano lyties dalykais, bet, jei 
ir guliu ir myluojuosi, tai ir gi 
labai silpnai veikia. Ar tai 
nuo dantų ar nuo kitos prie
žasties. Aš buvau bedarbis 
prieš dvejetą metų, tai ir te
ko susipykti smarkiai su savo 
moteria, tai ji ėmė ir sustrei
kavo ant lytiškų susinešimų. 
Tai aš daug sykių taip įsikarš
čiavau, kad net visą paimda
vo toks baisus neramumas ir 
reikėdavo net sirgt. Ir aš taip 
kankinausi kokius 6 mėnesius, 
ir potam nustojo mano lytiški 
dalykai veikę. Dabar kad ji 
ir nėr priešinga, bet mano ly
tiškas veikimas yr tik pusiau. 
Aš turiu 50 metų, sveriu 
5 pėdų ir 6 colių.

Atsakymas.

Jums dantys pasidarė 
nes jiems smegenys genda ir 
susitraukia. Reikia visų pirma 
gydyt dantų smegenys, tai jos 
neatšoks nuo dantų ir nesi
trauks. Pačiam Jums vargu 
bus kas padaryti, kai smegenų 
įdegimas taip jau įsisenėjęs. 
Eikite pas dantistą: tegul jis 
Jums gydo dantų smegenis. 
Manau, kad čia daug prisidė
jo blogo jon pusėn ir Jūsų 
maistas, jeigu maiste per ilgą 
laiką mažoka būdavo vitami-
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nų ir mineralų, ypač vitamino 
C. Kad ir dabar, Drauge, pra
dėkite kuo daugiausia vartoti 
žalių, nevirtų šviežių daržovių 
ir vaisių, kame yra daug vita
mino C. Ir nevien tik daržo
vių,—reikia ir šiaip valgių, 
tik kad jie nebūtų sufabri
kuoti, sudarkyti, išvogti: pie
niškų, kiaušinių, jūros žuvų, 
šviežią^ mėsos, rupesnės duo
nos.

Jums menkėja vyriškumas, 
įsitaiso lytinė bejėgybė. Tiesa, 
tokie tušti, bergždi lytiniai su
sijaudinimai vyrams neina ant 
sveikatos. Net ir jaunam nuo 
tokių įsikarščiavimų, jei po 
jais neseka lytinių susinešimų, 
tai pasidaro įdegimų ir suke- 
pimų esmingose lyties organų 
dalyse, ir pasėkoje to menkė
ja lytiniai gabumai. Kai jau
nam tai da lengviau atsitaisy
ti. Jums jau sunkiau, nes, ne
skaitant ir tų įdegimų, Jums 
daug reiškia ir Jūsų metai, 
amžius ir dalinai svoris. Pa
gyvenusiam vyrui eina mažyn 
spermatogenezė: menkiau te- 
sigamina sėkla kiaušinėliuose. 
Atitaisyt kai kada ir galima. 
Reikia leisti į kūną posmegeni- 
nės liaukos priekinės skilties 
syvų, taip gi nėščių moterų 
šlapumo ekstraktų. Gydytojas 
turi dažnai ir nemažomis do
zėmis daryti įčirškimus, kol 
atgaivina inkstukus.

O šiaip vyriškumui daug 
reiškia maistas, geras, gyvas, 
natūralinis maistas. Jums rei
kėtų po truputį suliesėti. Ma
žiau valgykite sunkiųjų krak
molų, riebalų ir saldimų. Im
kite Thyroid gland, 1 gr., 100 
tablets po vieną prieš valgį. 
Žuvų aliejaus, džiovintų mie
lių, iodo Jums ir gi bus gerai 
vartoti. Jei būtų kokių įdegi
mų, tai be gydytojo sunku bus 
apseiti.
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o ne j Apie Pruseiką jos rašo lygiai vienybes

, kaip Strazdo-Jankaus-! zicionierius,

Centro

i!

clras prakalbas su pozicija, tai 
laikui bėgant, visai sumenkęs

proce-
ir “ii-

Copyright 1935.
The American Tobacco Company

*Kntrad., Vasario 18, 1936

Kaip Pasiklosit, 
Taip Išsimiegosit
St. Strazdas jau nebenori 

tverti kliubų, ką jis buvo pasi
rengęs daryti Chicagoje, jei bus 
mažumoje. Dabar jis nori bū
ti “vadu” ekstrinės opozicijos, 
kuriai lovestoniečiai įpiršo “pa
aštrintą kovą” prieš Kominter- 
ną ir kurią H. Brandleris in
struktavo kovoti su “labai pa
vojingais” “dešiniaisiais” Ko- 
minterno nukrypimais.

St. Strazdui pagelbon šoka 
d. A. Jankausko vadovaujamas 
komitetas, kuris “atšaukia” vis
ką, kas ligšiol padaryta vieny
bės reikale ir majestotiškai pa
reiškia, kad jis teiksis priimti 
iš Centro Biūro naujas propo
zicijas. Tas komitetas pasiima 
po savo maloningu lietuvišku 
sparnu visą Tarptautinę Opo
ziciją (lovestoniečius). 
jau jie Siamo dvynukai.

ii

i

ii r
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ja objektyviai supuola su Gri
gaičio linija.

Objektyviai imant, lietuviški 
lovestoniečiai bus priešingi ne 
tik vienybei, bet ir bendram 
frontui, nes jie sako, kad Ko- 
minternas dabar vedąs savo

tai mes to jo dekreto nepripa--šalininkus į bažnyčias ir tt. 
žystam. Kada ėjo balsavimas,' Bet kadangi didžiuma mūsiškių 
tai vienybės šalininkai nebalsa- ^PezLionierių jau dabar, dar 
vo frakciniai. Už patį Jankau- ■ neivy^us oficialiai vienybei, 
ską yra paduota balsų tų drau- clau^y kolonijų rengia ben- 
gų, kurie stoja už vienybę. dras prakalbas su pozicija, tai

YJLOCVA »□ L411A V>JL AIYV7O 

Praktikoj Bus Dar Blogiau pamatas opozicijai, nes abiejų
Ant jų lūpų bus kairioji fra

zė apie Kominterno “gelbėji- 
| mą.” O kaip bus su darbais? 
Darbeliai tai jau bus labai de
šinus. Praktikoje bus dešinysis 
sektantizmas.

Gal Jankauskas, Strazdas ir’ 
kiti to ir nenori, kad juos labai 
remia “Naujienos” ir net p. 
Tysliava. Bet kas iš to, kad 
jie asmeniškai ir nenorėtų tos 
pagelbos! Objektyviai jie bus 
vis labiau prigulmingi nuo tos 

Dabar I šalutinės spėkos. “Naujienos” 
” atakuote atakuoja vienybės ša-1 

Jie, matote, “vienysis” su pa- liniukus, o ypač jų vadovybę.
čia Komunistų Partija,
taip, kaip mes, griešninkai, vie- j taip, kaip Strazdas. Mat, deši- 

* , Mes, sa- nieji socialistai žiūri į komu
nistus tokiuo jau piktumu ir 
įtūžimu,
ko pasekėjai. Jiems visur vai
dinasi “bimbizmas,
Biuras ir jo agentai

“Naujienoms”, suprantama, 
nuga- ja|Daį rQpį, tik nesusiklijuo- 

j tų vienybė tarpe bolševikiškai 
I nusistačiusių lietuvių. Ir šiuo 
atveju Strazdo-Jankausko lini-

nijamės su ALDLD. 
vo sutarty, pasakėme, kad sto
jimas į Partiją yra kiekvieno 
opozicionieriaus liuosos valios 
dalykas. O Jankauskas-Straz- 
das “susivienys” taip stebūk- 

«dingai, kad visus savo šaliniu-j 
kus, visose kolonijose, ?--
bens į Komunistų Partiją!

Tas skamba labai jau “revo- 
liucioniškai,” bet mes labai ge-1 
rai žinom, kad tai yra didžiau-, 
sias blefas. Pas ekstrinius žmo
nes frazė visuomet pavaduoja 
logiką.

Taigi, mes turime gatavai su
organizuotą ekstrinių lietuviš
ką lovestoniečių frakciją. Jai 
dabar įsakyta j ieškoti politinių 
skirtumų su Kominternu ir, 
stovint ekstra-kairioje pozicijo
je, atakuoti jo “dešinumą.” Tų 
skirtumų jie jau surado. Jiems 
baisiai nepatinka Francij.es 
liaudies frontas, nors tas fron
tas saugoja Franciją nuo fašiz
mo. Jiems labai nepatinka 
mažųjų šalių gynimas nuo Hit
lerio pavojaus, nors jie gerai 
turėtų žinoti, kad komunistai 
visur reikalauja tose šalyse de
mokratiniu teisių. Todėl, lo
giškai kalbant, Jankausko-Stra- 
zdo pasekėjai dabar jau negali 
dėties nei prie lietuvių bendro 
fronto, ginant Klaipėdą, nes, 
pasai ju “mokslą,” tai bus Sme
tonos gynimas. Jiems, paga- 
liaus, parūpo ir čechoslovakija, 
nes tos šalies komunistai ir so
cialistai nebeklauso jų frakci
jos.

Tai ve, tie politiniai skirtu
mai del kurių Lovestono frak
cija ir lietuviški lovestoniečiai 
pasiryžę tęsti amžiną opoziciją, 
nes juk niekas rimtai negali ti- 
kėties, kad Centro Biuras atsi
klaups prieš Jankausko vado
vaujamą komitetą, o Komun. 
Partija prieš Lovestono frakci
ją.

Jeigu pradžioj ginčų, senam rezoliucijas supažindinimui 
komitete, iš sykio pasirodė po- darbininkų su komunistų 
litinių skirtumų tarpe vienybės programa prieš karą ir fa- 
šalininkų ir jos priešų, tai da- šizmą. Pastaraisiais lai- 

skirtumai Parėjo ir Kajs draugai buvo nuvažia- 
^Taigtrnes turime netik lie-'.I ko^njjas Pad.gti te.n 
tuviškų lovestoniečių frakciją, | ^.ini.nkl.sk^ veikimą at- 
bet ir jų naują platformą—ata-1 gaivinti ir pastatyti ant 
kuot Kominterną iš kairės. i tvirtesnių kojų. Kiekvienas

Ar sąžiningi ir nuoseklūs lie-1 panašus darbas lešuoja pi- 
tuviai opozicionieriai gali 
tikt su ta nauja platforma, ku- turi būt atlikti. Agitacijos 
rią jie niekad neužgyrė? Kur Fondas yra vienintelis fi- 
ir kada mes nutarėm vesti pa-1 nansinis šaltinis, iš kurio 
aštrintą kovą prieš Kominter- Centro Biuras padengia ko.

pusių draugai evoliuciniai su
eis į vienybę ir ekstrinė vado
vybė liksis net be bendro fron
to privilegijos.

Strazdas ir kiti gali prana
šauti ką tik jie nori. Ekstrinės 
opozicijos logika veda prie is
terikes, kurios išsigąs net dalis

(tų draugų, kurie už juos pabal
savo. Dalis tų draugų pama
tys, kad su Strazdo-Jankausko 
linija vienybės ne tik dabar, 
bet ir niekuomet nebus galima 
įvykinti.

Kuomet skaitai buvusios ma
žumos šalininkų straipsnius 

i klausimais, tai jų 
straipsniuose tiek nepasitikėji
mo, tiek neapykantos ne tik 
prieš poziciją, bet ir prieš opo- 

, vienybės šalinin
kus, tiek pas juos to riksmo 
prieš “Centro Biuro agentus”, 
kad darosi savaime aišku, jog 
vienybę jie mato politiniuos ka
puos.

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

AGITACIJOS FONDO REIKALAI
Drauges ir draugai, karts 

nuo karto “Laisvės” špal- 
tose telpa pranešimai apie 
Agitacijos Fondo stovį. Šį 
kartą nemalonu pranešti, 
kad Agitacijos Fondas sto
vi labai prastoj padėtyje. 
Jau per daugiau kaip pu-

sas darbininkiškas organi
zacijas ir draugus susido
mėti su Agitacijos Fondu ir 
remt jį pagal išgalę. Žiemos 
sezoną laikoma daug paren
gimų ir būtų pagirtina, jei 
nors 10% pelno būt paskir
ta tam prakilniam darbui.

sę menesio negauta ne vie- Mes pilnai pasitikime drau- 
nas centas aukų, šią ble- gaiš ir darbininkiškomis 
dingą situaciją reikia tuč- organizacijomis, kad sup-, 
tuojau atitaisyti, nes Agi-'rasite Agitacijos Fondo 
tacijos Fondas yra viena iš svarbą ir nuoširdžiai atsi- 
svarbiausių geibstančių lie-' liepsite į šį Centro Biuro 
tuviško darbininkiško jude-' atsišaukimą.
jimo įstaigų. Kodėl? Kla-i Siunčiant “money orde- 
sių kovoms aštrėjant, vis riUs” arba čekius, išrašyki-j 
smarkiau auga reakcinis te d. V. Zablacko vardu ir 
kovojančių darbininkų per-! pasiųskite tiesiai Centro 
sekiojimas. Kaip, tarptau- Biurui. Draugas Zablackas 
tmėj. _ ,taip ir lietuviškoj jums pasiųs kvitą.
plotmei darbininkai prade
da jieškoti išeities iš skur
daus gyvenimo. Darbinin
kai pradeda revoliucioni- 
zuotis. Todėl yra aišku, 
kad su kiekviena diena au
ga reikalingumas plačios 
masines revoliucines agita-1 
ei jos tarpe Amerikos lietu-] 
vių darbininkų. Neperse-1 
niai Centro Biuras išleido | 

17-to Kominterno Kongreso

Centro Biuras,
46 Ten Eyck St. 

Brooklyn, N. Y.

Hartford, Conn
Iš Įvykusių Drg. M. Guobos

Kiekvienas užsitraukimas mazau rūgštus—Luckies yra

LENGVAS UZSIRUKYMAS
IS TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO

Per dvidešimt penkerius metus T he American 
Tobacco Kompanijos tyrinėjimų štabas nuolat 
darbavosi pagaminti apčiuopiamai puikesnį 
cigaretę - būtent, cigaretą turintį kuo mažiau
siai išgaruojančių sudėtinių dalių, su page
rintu skonio turiningumu —"LENGVĄ LJŽSI- 
RŪKYMĄ.”

Mes tikime, jog Lucky Strike Cigarctuose yra 
įkūnyta skaičius tikrai pamatinių pagerini
mų, ir jog visi tie pagerinimai susideda, kad 
pagaminti augstesnčs rūšies cigaretę - naujo
viškų cigaretę, cigaretę padarytų iš turiningo, 
brandaus-kūno tabako Lengvų Užsirūkymę.

Luckies yra mažiau rūgštūs

Nesenai padaryti che- 
miniai bandymai paro

ki do*, jog kiti populiarūs 
: cigaretę išdirbiniai turi 
i rūgštumo perviršių nuo 
į 53% iki 100% daugiau 
; negu Lucky Strike.

Kūgštunto Perviršius Kitų Poeu..a.ių Išditbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigarctais
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lengvas užsirukymas

atsistosi. Pasiekęs "gengv 
sustabdai mašinas ir visi, ki 
iškerta, keturpėkšti, bė 
augštyn pagelbon prislėgtiem. 
Pasiseka nelaimingus paliuo- 
suoti iš po rako. Jie vaitoja, 
šaukia, kruvini. Kaip kuriam, 
kraujas labai teka. Jie jau iš
gulėję tarpe raku pusvalandį: ... 
sušlapę, sušalę, dreba. Klausi
mas, kaip nunešti žemyn? 
Štai, va, yra suplyšusių, šlapių 
oro palų. Reikia guldyti į jas 
ir tempt žemyn, kur galima at
sistoti, kur kelias į lauką. Štai 
jie jau ant “gengvės”: guli 
palose purvinose, bet jau ap
klostyti kitų darbininkų švar- 
kais. Tai vienas darbas jau 
atliktas. Kitas darbas, tai 
nešti prie ofiso, kuris randasi 
prie šafto, kur yra “ligoninė”.

Kaip nešti, ar už kojų ir 
ausų? O, ne! Mainose kur tai 
yra nasilkos. Jas reikia susi- • 
rasti. Jos yra kur kitame an-. 
glies sluogsnyje, ant kito ke
lio. Je, vienas ar keli jau 
senai nubėgo jieškoti. Bėga ir 
dar keli. O, jau ir bosai čia, ’ 
ir nasilkos. Nepraėjo daug. 
laiko... gal daugiau valap-. 
dos. Prasideda nešimo 
sija. Už valandos jau 
goninėj”. Paguldyti ant me
dinių lovų nelaimingieji lieka
si apraišioti per “pirmosios, 
pagelbos ekspertus.” Po to, 
seka išklausinėjimas jų, kas' 
jie tokie yra iš kelių pakale
ntų ir prirašoma keli mastai 
popieros. Tada prasideda, 
laukimas vežimo, kuris nuveš 
į miesto tikrą ligoninę. Už va
landos jau ir ligoninėj.

Miesto ligoninėj vėl tas pate: 
“greitumas”. Atbėga slaugėj, 
ateina vyriausia slaugė, pačiu- 
pinėja ranką ir vėl. litanija 
klausimų. Po to, įverčia mftti- 
dynėn, numazgoja ir paguldo 
lovon laukti daktaro. “Kom- 
panijos daktaras bus ant šešių 
vakare”—sako slaugės. Ir 
taip, jeigu sužeidė iš ryto, tai* 
ant pietų pasieksi ligoninę, o 
vakare atlankys tave d akta-, 
ras. Blogiausia yra esant ka 
syk lose, nes niekas nesut

I tinkamos pirmutinės pagelbos. 
Jeigu tau kraujas teka, tai ir 
tekės, kol neliks nei lašo. Ge
rai, jeigu lengvai sužeistas, 
bet jei sunkiai, tai smertis, 
daugelyj atsitikimų, ima viršų.

Visuose atsitikimuose ka- 
syklos pasižymi savo nerangu
mu ir išgverimu. Bet keisčiau
sia yra tas, kad kasėjai tokius 
apsileidimus kompanijų tole
ruoja. Toks kompanijų pa-r. 
niekinimas kasėjus turėtų juos 
sudrebinti. Sužeidimų įvykyje 
ne tiktai yra sunku kančiose 
kęsti sužeistam, bet sykiu 
širdgėla ir tiems, kurie)! 
iš šalies į besikankinančius ar
ba tiems, kurie teikia žinomą 
ir galimą pagelbą. Prie to, 
kiekvienas sveikas kasėjas tū
ri įsidėti į smegeninę, kad ne
trukus ir jį nelaimė gali patik-, 
ti ir tokie jau skausmai jį gali 
varstyti ir jo šeimą taip lygiai.

Todėl kasėjai turi susirūpin
ti šiuo klausimu ir per savo 
uniją pareikalauti kompanijų, 
kad gydytojas tuoj turi pribū
ti ten, kur nelaimė įvyksta ir. 
atatinkama pagelba tuoj sur

*

Nors prakalbose publikos 
buvo neperdaugiausia, bet bu
vo pasekmingos. Kalbėtojas 
nušvietė dalykus kuopuikiau- 
siai, kur kožnas darbininkas 
galėjo sutikti. Taipo pat nu
rodė reikalingumą turėti savo 
spaudą. Per pertraukas buvo 
renkamos aukos parėmimui 
Kanados lietuvių darbininkų 
laikraščio — “Darbininkų, žo
džio.” Aukojo sekami draugai: 
po $1:—K. Vilkas, F. Rama
nauskas ir J. Beržinis; po 50 
centų—A. Raulinaitis, O. Ru- 
džinskienė, A. Klimas, V. Va
siliauskienė, J. Margaitis, E. 
Klimienė, S. Laurinaitis, J. 
Vasiliauskas, A. Kundrotas, 
M. Margaitienė; po 25c—J. 
Veiveris, O. Visockienė, A. 
Kvaratejus, R. Zimerman, B. 
Muleris, J. Jonas Ramanaus
kas, O. Verketienė, F. Masai- 
tis, B. Bradauskas, J. Berno
tas, V. Januškevičius, J. Ar- 
bavičius, J. Nikzantaitis, A. 
Tatarėlis, M. Kinbras, V. Kaz- 
lavienė, V. Zaldauskas.

Su smulkiais surinkta
kami ir liuosnoriai veda ___ x
Biuro reikalus.

i tvirtesnių kojų. Kiekvienas

su-1 nigų, o tie darbai būtinai

iš kurio
ną? Kur ir kada mes nutarėm,1 
kad lietuviai niekad nesivienys, 
jeigu Lovestono frakcija nesi
vienys?

Mes su Lovestono grupe fra- 
ternaliai ėjom išvien iki mūsų 
politinis pagrindas buvo ben
dras. Politiniai skiriamės—tai 
logiškai trūksta ir ryšiai 
grupe.

Kaslink mūsų, tai mes _______ __  ___
ekstra-kairiųjų platforma nieko £r0 Biuro nariai neapmo-

munistines propagandos ir 
agitacijos vedimo išlaidas. 
Agitacijos Fondas neturi 
atskiros organizacijos su 
kuopomis kolonijose. Jis 
pasilaiko draugų ir organi
zacijų aukomis. Kiekvie
nas doleris aukų eina ko
munistines propagandos ir 

su ta i agitacijos naudai, nes Cen- _ _ • - 1 _ _ « * •

IŠ TURININGO. BRANDAUS-KUNO TABAKO — "IT'S TOASTED

Pergyvenamas Angliakasio Laikas 
Nelaimei Ištikus

Kada dirbantis kasyklose 
rengiasi j darbą, tai jam visai 
neapeina, ar visai pamiršta, 
kad kaip tiktai jis pasieks šaf- 
tą, jį gali nelaimė ištikti ir jis 
gali būti lengvai ar sunkiai su
žeistas arba ir visai užmuštas. 
Nors visi nepaiso, kas su jais 
atsitiks arba ir visi mano, kad 
niekas neatsitiks, vienok labai 
daugeliui, kad ne anksčiau, tai 
vėliau reikia su nelaime susi
durti. O nelaimių yra labai 
daug ir įvairių ir čia nebandy-

Lietuvos Sūnų
Draugystės susirinkimą buvo 
surinkta gera suma (nežinau 
kiek). Taigi Hartfordas sukė
lė “Darbininkų žodžiui” $38, 
už kuriuos visiem rėmėjam 
tariame širdingai ačiū.

Komisija, ‘anglį į jį ir anglis slenka šiū-1 juk dviejų pėdų augštyje ne-sią rugiapjūtę.

tu-loviu į karą. Darbininkas 
tvarko karą priimdamas anglį 
ir bėgioja apie karą, kaip 
žiurkė sušilęs taip, kad rodosi 
sulytas. Jeigu kas pro šalį ei- teikta. Jeigu’ tas galima fab- 
damas jį užšnekintų ir sakytų, j pikuose, tai kodėl 
kad še tau milioną dolerių, jis 
negirdėtų, 
įtemptas 
dymo to 
tas eina 
kalbamą 
tai “pleise, 
liūs darbininkų mesdami ang
lį, susirietę, drėgnume, prie 
stokos oro, sušilę nežmoniškai, 
visų sąnariai, kaip išsukinėti 
nuo sunkaus darbo. “Pleisas” 
nuvarytas jau 300 pėdų. Šiū
tas eina—negali susikalbėti.

Bing! puola rakas. Užgula 
---------- , Kada viskas “gatava”, tai že-į kelis. Kas žino apie tai? Pas 

ir Dukterų mai, prie mašinos, tas žmogus ką šauksies? Taip, dirba kiti 
gauna pranešimą gal riksmu,1 gretimai.
gal taip mušimu su kūju į šiū- 
tą, kad paleistų mašiną. Ma
šina pradeda eiti ir šiūtas pra
deda judėti. Keturi, mažiau 
ar daugiau vyrų, meta ševelais

siu jų surašyti.
Paimsime tik vieną ir šito

kią : Štai skaitlius darbininkų 
dirba ant “šeiker šiūtų.” Vie
nas darbiu, dirba ant “geng- 
vės”: pastumia karus po šiū- 
tu, uždeda kaupus ir vėl juos 
toliau pavaro; prižiūri maši
ną, kad tvarkoje būtų ir, kad 
sykiais, kaip liūtas neiššoktų, 
pridrūtina ją įvairiomis prie
monėmis. Linija, kur šiūtas 
veda augštyn, vadinasi “plei
sas” ir ten dirba gal penki, 
gal šeši arba keturi žmonės.

nes jis yra taip 
ir užsiėmęs del išpil- 
vergiško darbo, šiū- 
sudarydamas nesusi- 
trukšmą. Ten augš- 

kamuojasi skait-

negalima
kasyklose ?

šis ir pačių angliak 
apsileidimas nieku nepat 
namas.

Požeminis.

Amunicijos Karaliai
•1

Jungtinių Valstijų kongrese, 
tyrinėjimai pereito karo metu 
Morgano ir kitų žygių parodę* 
kad vien 1914 metais Morga
nas suteikė Anglijai ir Franci-, 
jai kreditų ant $3,000,000,000. 
Tie pinigai buvo Amerikoj nau
dojami ginklų gaminimui ir 
Morganas gavo progą pasidary
ti tais metais $30,000,000 pelno.

Iš to aišku, kaip Morganai, 
šwabai, Zaharovai ir kiti 
ginklų gamintojai nuolatos 
sideda prie karo provo 
nes karo metu jie turi didžiau-

su ta

i Taipo pat tai naudai buvo 
’ surengtas balius 25 d. sausio, 

Šiuomi atsišaukiame į vi-1 kuris davė $23.00 pelno. Per

bendro neturime. Ir nors Jan
kauskas ir jo vedamas komite
tas paskelbė dekretą, kad visas 
vienybės reikalas eina į gurbą,1

Bet ir jų šiūtas ei
na. Jeigu esi vienas liuosas 
nuo rako, šauk pagelboš. Je, 
šauk. Mašinų ūžėsis galinges
nis. Vienas išėjimas, tai bėg
ti žemyn—atleiskit, rėplinti,

Francij.es
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Kelionė Iš Kaliforni 
jos Į Oregoną

Kalifornijoj išgyvenau virš 
dešimts metų ir, sveikatos rei
kalais, turėjau apleisti šią 
“auksinę” valstiją ir važiuoti 
į kitą kaiminystėje Oregono 
valstiją. Katrie gyvenat ry
tinėse ar vidurvakarinėse val
stijose, manysite, keista, kad 
dauguma važiuoja į Califor- 
niją gydytis, o aš važiuoju iš 
jos kitur sveikatos j ieškoti. 
Su tos sveikatos jieškojimu 
taip išeina: darbininkams dir
bant dirbtuvėse prie tvankaus 
oro ir dulkių, tai visur blogai, 
nežiūrint į gamtos higienišku- 
mą. Taigi važiuoju į Ore
goną ne dėlei klimato geru
mo, bet delei geresnių gyve
nimo sąlygų, kame galėsiu ant 
ūkės pabūti šviežiam ore ir 
prie šviežio maisto. Tai delei 
to aš ir mano draugė, nors 
laikinai, turėjome apleisti Ka
liforniją.

Los Angeles lietuvių darbi
ninkų veikimas nėra tokis 
spartus, kokis buvo dešimts ar 

ITėnki metai atgal, nes daug 
veiklesnių darbuotojų aplei
do miestą, kiti mirė, o naujų 
darbuotojų negalėjome ar ne
mokėjome išauklėti, tai ir vei
kimas sumažėjo. Vienok, sulig 
kolonijos didumo ir labai išsi
mėtymo lietuvių po skirtingas 
miesto dalis ir apielinkes, ga

ilimą sakyti, kad veikimas esti 
neblogas. Ypač reikia pagirti 
moteris, kurios gerai veikia 
prieš karą ir fašizmą organi
zacijoj lietuvių skyriuj. To
liaus, kuomet kitų kolonijų 
lietuvių organizacijos tik pra
deda formuotis į bendrą vei
kimą, tai Los Angeles lietuvių 
visos organizacijos vieningai 

HUtarė veikti daikte prieš ka- 
.rąz ir fašizmą, už apgynimą 
Lietuvos n e p r i k ląusomybės 

"rHuo hitlerizmo ir padėti at
gauti Lietuvos gyventojams 
civiles teises bei įsteigimą de
mokratinės valdžios. Į šį vie
nybės judėjimą mums pavyko ■ vimo. 
įtraukti ir jaunuolių, kurie už- sąrą, 
ima svarbias vietas, kaip tą
A. Malinauskas Bendro Komi- biedniems.

pagyveni kokioje vietoje, tai 
nejauku darosi, kuomet reikia 
apleisti, nors mintyje ir turi, 
kad tik “laikinai”. Per de
šimts metų dalyvaujant veiki
me su draugais-gėmis ir esant 
draugiškumo santikiuose, da
rėsi nesmagu su jais atsiskir
ti. Bet, kad* jau tokios ap
linkybės susidėjo, kad reikia 
skirtis, tai nori-nenori turi 
skirtis.

Kraustantis, išsikalbėjau su 
“expresmanu” apie jo biznį. 
Pasirodo, kad visi tie mažiu
kai “expresmanai” turės lik
viduoti tuos biznius, nes šiais 
metais išleido įstatymus, kur 
labai suvaržo jų teises. Pavyz
džiui, reikia mokėti apdrau- 
dos kompanijai $86.00 už tro-j “. 
kiuko apdraudimą ir paskui 
dar daug visokių “extra” pri- 
dėčkų, ko iki šiolei nereikala
vo. Tai tų visų teisių maži 
“trokiukai” negali išpildyti ir 
turi eiti iš “biznio”. Tas pats 
yra ir su mažomis skalbyklo
mis — “lendrėmis” ir kitais 
“bizniais”, kad, kuomet didie
ji bizniai negali išvaryti ma
žųjų iš biznio kompeticijos 
keliu, tai jie išvaro juos su 
pagelba įstatymų. Ir taip, 
visose šakose “bizniai” perei
na į kelių rankas, o maži biz- 
nierėliai pereina į bedarbių 
eiles, padaugindami 
taip dideles-milionines 
bių eiles.

Tai viską susitvarkę, 
vo drauge, įsėdome į V-8 for- 
duką ir pradėjome važiuoti, 
plačiai cementuotu Kaliforni
jos 99 keliu. Pavažiavę iki 
Bakerfield miesto, 
pasukti į šalį 40 mylių ir ap
sistot “Hobo Springs” del pa
ilsėjimo, nes esame girdėję, 
kad tai gera vieta poilsiui ir 
nieko nekaštuoja už vietą. 
Teisybė, oras labai geras ir 
bėga iš šaltinio šiltas vanduo 
ir yra padaryta vietos del bu- 

Bet ten gerai tik va
nes 

vieta

jau ir 
bedar-

su sa-

- w

žiemą šalta. Mat, 
užlaiko valdžia 

... _______ Bet tie biednieji
teto pirmininkas ir P. žiaunis per šalčius (nes Kalifornijos 

■«—iždininkas. Tie du jaunuo- kalnuose šalta žiemos laiku) 
liai turi noro ir gabumo veik- negali būti, nes nėra 
ti ir galima tikėtis išsiauklėti nei malkų, 
naujų jėgų. O tai yra labai geradaringumas! 
svarbu įtraukti naujų ir jau
nų jėgų į mūsų judėjimą.

ft į
Trečias žymėtinas veiksnys, 

tai jaunuolių veikimas, kuris! 
sukasi apie Liet. Darb. Chorai 
ir L.D.S. jaunuolių kuopą, šis! 
judėjimas dar tik kristalizuo
jasi ir nėra nusistovėjęs, bet 
žiūrint į tai, kad tai veikia 
darbininkiškų pažvalgų sūnūs 
ir dukterys, tai reikia tikėtis, 
kad jie tą judėjimą, kuris ri-nė 
šasi su daile ir 
taip, kad gintų jų pačių, kai- bar, tai aplinkybės 
po jaunų darbininkų ir stu- 

. dentų reikalus ir rištųsi su vi
su darbininkišku judėjimu. 
... Šiame darbe, augusieji turi 
jiems pagelbėti, kad išsiauk
lėti sau vietininkus.
•* Tai tokis svarbesnis judė
jimas yra Los Angelyj tarpe 
lietuvių darbininkų. Apie 
tarptautinį judėjimą čia ne
minėsiu, nes tai užimtų daug 
viętos ir nueitų toli nuo te
mos. Tik tiek pažymėsiu, kad, 
bežiūrint blogų aplinkybių ir 
tJBbkcijos, revoliucinis <’ 
£inkų judėjimas yra vidutinis^ nes nėra daug lietuvių ir ne- 
ir^plečiasi vis toliau, įtraukda--siranda pasiryžusių veikėjų, 
mas daugiaus darbininkų į tą | Bet tarptautinis veikimas 
tarpą. Komunistų Partija sto- stiprus, ypač unijinis.

apie tai jau buvo rašyta,

kabins” 
Tai tau valdžios 

Neva gero 
daro del biednųjų, bet tie
biednieji negali pasinaudoti. 
Tai ir mes, vos naktį pernak
voję, leidomės toliaus, kolei 
pasiekėme Oaklandą — San 
Francisco, čia išbuvome 4 die
nas pas savo idėjos draugus.

Pirmiausia apsistojome pas 
buvusius losangeliečius Berno
tus, kurie turi hotelį 1130 
Market Str. D-gė O. Bernotie- 

>—Jakienė pirmiaus aktyviai 
kultūra ves dalyvaudavo veikime. Bet da- 

nedaleir 
džia veikti, tai yra tik geri 
pritarėjai mūsų judėjimo.

Apsilankius pas draugus 
Kingus pasirodo, kad gyvena 
pasiturinčiai, nes turi moteriš
kų drabužių siuvyklą, kur dir
ba apie 50 darbininkų. Drg. 
King ir jo draugė Tildą labai 
draugiški ir yra “Laisvės” 
skaitytojai ir mūsų judėjimo 
rėmėjai. Linkėtina ir ant to
liaus tokiais pasilikti. Išsikal
bėjus apie San Francisco lie- 

• tuvių darbininkų veikimą, pa- 
darbi-j sirodė, kad veikimas silpnas, 
bitinis nos noru dnntr lintnviii ir no-

^priešakyj to judėjimo ir de-
flą energingas pastangas, kad čia neminėsiu.
$ryienyti darbo žmones prieš
į«rą ir fašizmą; už kasdieni
nius darbininkų reikalus; už 
panaikinimą išnaudojimo sis-

‘ temos ir įsteigimą bendros vi
suomeninės tvarkos—komu
nizmo. .

Išvažiavimas

cija, sako, reikes uaryti neiš
vengiamai. Kadangi darant 
operaciją ant galvos yra pa
vojinga, tai visi susirūpinę 
esame draugės Karosienės li
kimu. Nuo savęs trokštu, kad 
jums, drauge; operacija lai
mingiausiai nusisektų! Oak- 
lande ir dauginus yra mūsų 
judėjimo darbuotojų, kaip 
Mugeniai, Čaplikai ir kiti. Bet 
visų nespėjome pamatyti. 
Tiems, kuriuos matėme ir ap
lankėme, tariame ačiū už sve
tingumą. O katrų nespėjome 
aplankyti, tai atsiprašome.

Važiuojant toliaus į šiaurius 
į Oregoną, matosi nemažas 
skirtumas tarpe pietinės ir 
šiaurinės Kalifornijos. Kuomet 
pietinėj Kalifornijoj apie Los 
Angeles, laukai būna parūdi
ję ir pustynės, išskyrus oren- 
džių—lemenu sodus, tai apie 
Sakramento, šiaurinėj Kalifor
nijoj, laukai lygūs, apdirbami 
ir žymiai šaltesnis ir netinges
nis oras. Tai del to ir ūkės 
yra geresnės, negu pietinėj 
Kalifornijoj.

Kuomet pervažiavome Ka
lifornijos liniją, tai Oregono 
valstijoj oras žymiai persimai
nė, nes įvažiavome į prisnig- 
tus kalnus ir kelią, kas mums 
pridavė įvairumo, 
sniegą esame arti 
gono valstija labai 
vis reikia važiuoti 
žemyn. Keistumas 
tame, kad užvažiuoji ant kal
no, sninga, o pavažiavai že- 
miaus, lyja ir visur žaliuoja. 
Tai vaizdas labai puikus, tik, 
žinoma, tokiame lietingame 
ore, pavojinga važiuoti. Bet kuopelės iš sekamų narių su- 
mes laimingai užbaigėme ke- sideda valdyba 

kuomet pasiekėme' bunckis,
I brozas, tarimų rašt.: Aldona 
Urbaniūtė, fin. rašt.: Stela 
Ulskiutė ir ižd..: Aldona Am- 
broziutė. Visa valdyba susida
ro iš supratlyvų, ir darbščių 
jaunuolių. Linkėtina jiems 
gorų pasekmių.

Valaičiai turi puikią, 
mažą dukrelę, Barbutę, 
yra mokinama lietuviš-

Scranton, Pa sijos, kuriose dalyvavo geras

nes senai 
matę. Ore- 

kalnuota, 
augštyn ir 

pasidaro

kytoją N. Valaitienę-Savickiu- 
tę ir jos draugą Valaitį. Jie 
jau ketvirti metai, kaip laiko 
ūkę.
dar 
kuri 
kai.

Paskiausiai iš losangeliečių, 
tai aplankėme d-gą K. Mar
cinkų, kuris turi 40 akrų ge
ros žemės arti Salem, Oreg. 
Draugas Marcinkus irgi buvo 
geras darbuotojas. Bet ant 
ūkės, tai labai turi daug dar
bo, tad veikimu negalįs užsi
imti.

čia tenka padryti vieną ap
žvalgą. Kuomet kiti losange- 
liečiai-tės gėriaus atrodo ant 
ūkės, tai d. Marcinkus žymiai 
sumenkėjęs. Bet jis sako, kad 
daug geriaus jaučias, negu se
iliaus.

Taipgi teko aplankyti ir ge
ri mūsų idėjos draugai, kaip, 
dd. Ambrozai, Karbunckienė, 
Murpiai ir kiti, kurie stovi 
pirmose eilėse mūsų judėjimo. 
Kiek teko patirti, tai yra daug 
supratlyvų apie Oregon City 
darbininkų ir ūkininkų, kurie 
veikia už savo būvio pagerini
mą ir panaikinimą alginės 
vergijos ir išnaudojimo siste
mos. Bet apie tai, teks vė
liaus parašyti. Dabar noriu 
priminti ir apie oregoniškį jau
nimą, kurio randas gražus bū
relis mergaičių ir vaikinėlių.

Jųjų L.D.S. jaunuolių kuo
pa dar yra jauna ir neskaitlin
ga—septyni nariai. Bet jie 
yra pasiryžę padvigubinti kuo
pą per šį vajaus laiką, tame 
abejonės nėra. Šios jaunos

Iš ALDLD 12 Apskr. Priešme- 
tinės Konferencijos, Įvykusios 
2 d. Vasario, 1610 Washington

St., French Roof Hall
Pirm .atidarymo konferenci

jos nekurie delegatai reikala
vo, kad konferenciją visai ne
pradėt, nes buvo mažai dele
gatų. Kiti stojo už atidarymą 
konf. ir taip delegatų nubal
suota atidaryti.

Drg. S. Diškauskienė, 12 ap
skričio organizatorė, atidarė 
konferenciją 12 valandą dieną, 
paskirdama P. Šlekaitį ir J. 
Kazlaucką į mandatų komisi
ją. Komisija raportavo, kad 
43 kuopą, Wilkes-Barres, Pa., 
atstovavo J. V. Stankevičius ir 
M. Norbutas; 39 kp., Scranton, 
Pa.,—J. Gluoksnis, D. Pralei
ka, P. Pabalis, P. Šlekaitis, Ig. 
Klevinskas, J. Klevinskienė ir 
S. šonas; 97 kp., Plymouth, Į 
Pa.,—J. Krutulis, ir J. Kaz-1 
lauckas. Viso dalyvavo vienuo
lika delegatų ir 3 komiteto na
riai—Gudišauskienė, F. Indru- 
lis ir J. Tamulionienė. Viso su 
sprendžiamais balsais—14 drg.

Prezidiumo rinkimuose d. 
P. Šlekaitis išrinktas pirminin
ku ir d. D. Praleika—užrašų 
sekretorium. '

ir d. šolomskas, bet gaspadi-
nės pranešė, kad turi pagami- skaičius pozicijos ir opozicijos 
nę vakarienę delegatams ir 
svečiams už tik po 25c. Nu*, 
tarta, kad visi eitų valgyt. Po 
vakarienės d. šolomskas kal
bėjo viršminėtais klausimais, o 
labiausia vienybės klausimu, 
iš ko išsivystė plačios disku-

draugų ir visi pasisakė už vie
nybę. Konferencija užsidarė 
5 :30 valandą vakare, nes pu
blika pradėjo rinktis ant pra
kalbų, kurios buvo surengtos 
draugui šolomskui.

Sekr. D. Praleika.
Pirm.P. Šlekaitis.

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

! prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
| A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

NAUJOJE VIETOJE

liones galą, 
Oregon City miestą ir losan- 
geliečius lietuvius ūkininkus.

Pirmiausiai apsistojome ir 
., _ apsigyvenome pas draugus nusitarem. T . . . . . . . .j Jezelskius, kurie jau antri 

metai, kaip pasipirko 10 akrų 
su geromis triobomis ūkę. 
Draugė L. Jezelskienė losan- 
geliečiams yra žinoma, kaipo 
viena iš- darbščiųjų moterų. 
Kuomet ji su savo vyru aplei
do Los Angeles, tai losange- 
1 iečiai jautė didelę spragą 
darbininkiškame veikime. Ji 
ir čia ant ūkės moka ne vien 
ūkininkauti, bet, kiek galėda
ma, gelbsti darbininkiškam 
judėjimui.

Pailsėję pas Jezelskius, 
mums norėjosi pamatyti visi 
losangeliečiai ūkininkai. Už
kviesti, nuvykome pas drau
gus Ulskius, kurie turi, nors 
nedidelę, bet gerai įtaisytą 
ūkę. D-gė Ulskienė (V. Sa
vickienė) losangeliečiams taip 
pat yra žinoma, kaipo veikli 
darbuotoja. Smagu prisimin
ti, kad visa Ulskių šeimyna 
stovi pirmynžangoj prie dar
bininkų judėjimo. Smagu bu
vo atlankyti buvusią Los An
geles Liet. Darb. choro mo-

: Pirm. :J. Kar- 
vice-pirm.: Alf. Am- 

tarimų 
fin

PORTLANDAS, OREGON
13 mylių nuo mažiuko Ore

gon City miestuko yra didmie
stis su virš 300 tūkstančių gy
ventojų, Porllandas. Vasario 
1 d. tenaitinė ALDLD kuo
pa buvo surengus balių, nau
dai darbininkiško-kom partijos 
knygyno, čia buvo proga su
sipažinti su Portlando drau
gais, kaip Valecku, kuris turi 
dratams kirsti mašinukių iš- 
dirbystę ir gausiai remia re
voliucinį judėjimą, Stupurais, 
Janukaičiais, Karsoku, M. 
Chase ir kitais. Pasikalbėjus, 
pasirodo, kad A.L.D.L.D kuo
pa gyvuoja tik iš 5-kių narių 
ir pirmą balių surengė per 3 
metus, šiaip jie bendrai vei
kia, su Oregon City draugais ir 
tarptautiniai. Tai šiuomi ir 
baigiu kelionės ir viešėjimo 
įspūdžius.

M. Pūkis

yra
Bet
tai

pu-Iš San Francisco, antroj 
sėj “Bay” yra miestas Oaklan- 
das, kur gyvena, žymiausia 
lietuvių moterų veikėja—Ka- 
rosienė. D-gai Karosai labai 
svetingai priėmė ir pasikalbė
jome apie įvairius reikalus. 
Reikia prisiminti, kad, d-gės 
Karosienės sveikata stovi silp-

Tai jau yra naturališkas noj padėtyj. Nors jau antri 
jausmas, kad kuomet ilgiaus metai, kaip gydosi, bet opera-

Kruvinasis Hitleris maršuoja po apvaikščiojimo 
trijų metų savo viešpatavimo sukakties. Paskui 
jį seka, jo ištikimi agentai, o šonuose skaitlin
gos eilės juodmarškinių fašistų, pastatytos jį 

saugoti.

Draugas J. V. Stankevičius 
pateikė dienotvarkį ir kilo 
klausimas, ar ši konferencija 
bus metinė ar prisirengimui 
prie metinės. Dienotvarkis 
priimtas ir vienbalsiai nutarta 
kad ši XII apskr. konferencija 
būtų tik prisirengimas prie 
metinės konferencijos. Meti
nę konferenciją nutarta laikyt 
apie vidurį balandžio mėnesio 
Wilkes-Barre, Pa. Konferen
cijos sušaukimu rūpinsis 12 
apskr. valdyba.

Draugai Ig. Klevinskas, J. 
Kazlauckas ir S. Šonas išrink
ti į rezoliucijų komisiją.

Pusmetinis protokolas palik
tas skaityti metinėj konferen
cijoj.

Apskričio organizatorė S. I 
Diškauskienė raportavo, kad1 
mažai rūpintasi d. J. J. Kaš-1 
kiaučiaus maršrutu ir kitais Į 
dalykais. Susinešimų sekreto-j 
rius F. Indrulis raportavo, kad 
veikia pagal savo išgalę, o ne
esant ižde pinigų, nebuvo ga
lima tankiau sušaukti suvažia
vimų. Apskričio komitetas ap
gailestavo, kad pelnas nuo pa
rengimų visas buvo atiduotas 
“Laisvei,” o saviem reikalam 
nepasiliko nė centas. Finan-' 
sų raštininko nebuvo. Iždinin
kas J. V. Stankevičius prane-' 
šė, kad iždas tuščias—nėra iš 
ko apmokėti nei bilas, bet jo 
raportas buvo atidėtas ant me
tinės konferencijos. Veikimo 
komiteto nariai—Normantas ir 
T am u 1 i oni en ė—ra p o rta vo, kad 
veikimas būtų buvęs geresnis, 
jeigu ižde būt buvę pinigų. Vi
sų komitetų raportai tapo pri
imti. j

Skaitytas XII apskr. laiškas 
kaslink korespondentų moky
klėlės likosi atidėtas iki meti
nės konferencijos.

Vienbalsiai priimtos ketu-! 
rios rezoliucijos, būtent: prieš 
Scottsboro jaunuolio pašovimą, I 
už Stilsono išlaisvinimą, ūži 
Lietuvos politinių kalinių gel
bėjimą ir už Darbo Partiją.

Draugė S. Diškauskienė da-1,^ 
vė įnešimą, kad parinkti aukų, 
Lietuvos politiniam kaliniam. 
Aukojo sekamai: J. Liepa— 
$1; po 50c— Antanas Kava
liauskas ir J. Kazlauckas; po 
25c—An. Ruseckas, S. Šonas, 
S. Klimas ir S. Diškauskienė; 
su smulkiais viso-—$4.50. An
tru kartu buvo renkamos au
kos del svetainės užmokėjimo 
—surinkta 66 centai.

,, . ..............._
GERIAUSIA DUONA 

ZT^WISaiOLES BA KING 

Grand sC Brooklyn—
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

LAISNUOTAS GRAB0RWS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Nepasiveluokite Užsisakyti 1936 m. Lietuvių Sovietinės 
Literatūros, Politikos ir Visuomenės Mokslų Mėnesinį 

Darbininkų Žurnalą

‘PRIEKALAS”
—««««««

“PRIEKALAS” ypatingos domes kreipia vystymui ir auklėjimui lie
tuvių proletarinės literatūros. Jame telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir 
aprašymai, vaizduojantieji SSRS darbininkų ir kolchozninkų gyve
nimų ir atsiekimus, Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių gyvenimą ir kovą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia .socialistinę SSRS statybą, kapi
talo šalių gyvenimą, rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir 
politikos klausimais.

“PRIEKALO” KAINA:
SSRS:

Metams — 3 rub. 60 kap.
6 men.—1 rub. 80 kap. 
atsk. egz.—30 kap.

ŠIAURĖS AMERIKOJE, 
PIETŲ AMERIKOJE,

ANGLIJOJE IR KITUR
Metams—1 doleris 
6 mėn.—50 centų, 
atskiras egz. — 10 centų.

IŠSIRAŠYTI “PRIEKALĄ” IR 
visais reikalais kreipkitės:

MOSKVA
1 z d ateisi vo Inos! ranych 

rabočich v SSSR.
RED. “PRIEKALAS”

Amerikoj “Priekalą” Kalima 
išsirašyti per “Laisvę.”

Centro reikalai, bendras 
frontas prieš karą ir fašizmą 
ir jaunuolių organizavimas pa
likta, kol pribus ALDLD Cen
tro Sekretorius D. M. šoloms
kas. Bilos palikta metinei kon
ferencijai atmokėti. Pribuvo

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

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

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

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

nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Si.



SKUTIMAS

planas

apsvarstoma.

Jakenų Petras

Worcester, Mass

Kviečia Komisija

Šalna

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Vabalas

Haverhill, Mass
Reakcionieriai Veikia

Lowell, Mass
Iš Draugo M. Guobos Prakalbų

priešfa- 
paaiškė- 
Bingelis 
valstiją. 

c 
drg. A.

kite 
rių.

kenkia 
Balsa- 
“šven- 
po se-

Sovietų Šalies 
Susisiekimas

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
plaukų nrjp 
KIRPIMAS ZLD”

Lėktuvo Nelaimėj Žuvo 
Turčius ir Lakūnas

Antrad., Vasario 18, 1936

ir Dalias Cul- 
Kompanijos, ir 
lakūnas Paul

Jau bus metai laiko, kaip 
s u p a r a 1 y ži uotas “Laisvės” 
skaitytojas S. Tamošiūnas 
moteris irgi menkos sveikatos 
Ant daktarų ji praleidus tūks-

Wire dirbtuvės 
jau beveik visi su-

1936 m. sausio 11 
kvoje prasidėjo VII 
m o 2-oji Sovietų

Prielankus Patarnavimas
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Mairer Sts.

Pranešu Patersono lietuvių 
organizacijom, kad Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 123 
kuopa rengia balių pirmą su- 
batą po velykų, tai yra balan- 
džio-April 18 d. Užkviestas 
Newark o Sietyno Choras su
teikt juokų programėlį, tad 
LDS 123 k p. prašo visų orga
nizacijų nerengti tą dieną jo
kių pramogų, ir kviečia daly
vauti kuopos parengime. Mu
zikantai užkviesti iš Brooklyn© 
—G. Kazakevičiaus orkestrą— 
tai išgirsite tikrus lietuviškus 
muzikantus.

darbi- 
streiko nelaimėjimas 
atsinešė labai prastai

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių vertžs knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D7ro Robinsbho 
knyga, kurią D-ras K ašk jaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina. ■;>»
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

111.40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

prie bendro fronto 
Jie ne

kas dabar dedasi 
■Hitleris visus vie- 

plaka—komunistus, 
katalikus ir tauti-

Vasario 12 d. švento Roko 
Pašalpinė Draugystė, po vardu 
Social Club, gavo laisnes del 
alaus 
5-tas lietuvių kliubas, kuris 
alutį šinkuoja prie uždarų du
rų—tai biskį Montello progre
suoja pirmyn!

Mes turime jau daug paty
rimų iš nevykusių pasekmių iš 
rengiamų prakalbų šiokiomis- 
darbo dienomis, bet štai, gau
name paraginimą iš ALDLD 
7-to Apskričio sekretorės drg. 
D. Lukienės, kad rengtumėm 
prakalbas “Darbininkų žo
džio“ atstovui draugui Matui 
Guobai iš Kanados. Prakal
boms diena skiriama mūsų 
kuopai vasario 4, reiškia dar
bo diena, antradienis. Kokios 
pasekmės bus, jau iš anksto 
galima užčiuopti, kuomet 
daug gerų žmonių-prakalbo- 
mis interesuojančių dirba 

Tačiau žinant pra-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ve» 
tuvių, kitokių

DALLAS, Texas. — Nu
kritus lėktuvui į parką ir 
eksplodavus, pereitą sekma
dienį sudegė G. L. Culver, 
prezidentas Culver Aliejaus 
Kompanijoj 
ver Orlaiviu 
inžinierius 
Snick.

Antra priežastis, tai kad ne
turėjo patyrusio vado, kad 
žmonių mintis suprastų ir 
jiem faktiškai įrodytų jų klai-

“Laisvės” pirmadienio lai
doj, vasario 10, koresponden
cijoj iš Montello, Mass., įvyko 
stambi klaida; ten yra pasa
kyta, kad pirmeiviškų pašel- 
pinių draugysčių komitetas su
rengė bendro fronto vakarienę 
sergančio P. Putvincko pa
ramai. Parengimas labai gerai 
pavyko, ir pelno liko dešimts 
dolerių. Turi būt: pelno liko 
suviršum 200.00 (du šimtai) 
dolerių.

šiuom šita klaida tampa ati
taisyta.

Johnson 
darbiniu kai 
grįžo dirbti. Streiką pilnai ne
laimėjo, valandas sutrumpyt 
gavo ir mokestį pakelt, bet 
svarbiausias kovos tikslas— 
unijos pripažinimas — pralai
mėtas iš priežasties darbinin
kų nevieningumo. Į kovą išėjo 
solidariškai, bet kaip tik kom
panija pradėjo vežti skebus iš 
kitų miestų, streikieriai pradė
jo nervuotis ir vienas kito nc- 
susiklausyt. Tai buvo <____

gera parama sergančiam Ta
mošiūnui. Visiems širdingai 
ačiuoja už tokią gerą 
kurie surengė ir tiems 
atsilankė.

kraščio atstovas gerai aiškina 
pasaulinę situaciją. Jo prakal
ba ypatingi buvo žingeidi, 
kuomet antroje temoje kalbė
jo Lietuvos klausime. Mat, 
draugas Guoba dar iš pirmiau 
—prieš atvykimą į Kanadą, 
jau gerai buvo susipažinęs su 
Lietuvos fašistine tvarka, o ka
dangi buvęs Lietuvos kariuo
menėj puskarininku, tai tuomi 
dar geriau turėjo progų pri
sižiūrėti lietviškos ponijos šu- 
lerystėms. Gi dabar vėl išbuvo 
ilgoką laiką Lietuvoje. Kalbė
tojas nupiešė įdomių dalykų 
iš Kauno kongreso ir vėliau iš 
ūkininkų sukilimo—iš jų ma
sinių kovų, kurios kyla del ne
pakeliamo kasdieninio skurdo. 
Visi atydžiai klausėsi drg. 
Guobos prakalbų.

J. M. Karsonas.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų susirinkimas 

įvyks trečiadienį, vasario 19, 7:30
vakaro, 376 Broadway, šiame susi
rinkime turėsime apkalbėti, kaip ge
riau prisirengti prie apvaikščiojimo 
tarptautinės moterų dienos 8-tos 
Kovo, taip pat apie būsiantį lietuvių 
moterų suvažiavimą ir daug kitų 
svarbių dalykų. Todėl visos dalyvau- 

taipgi atsiveskite ir naujų na

il. T.
(41-42)

WORCESTER, MASS.
Komunistų partija rengia masinį

simas, kas reikia daryti ir kaip tas 
darbas pradėti.

Liet. Pašalpinės Draugijos nariai 
malonėkite dalyvautj anksčiau, kad 
galėtume visi užsimokėti duokles ir 
paskui dalyvauti virš minėtame su
sirinkime.

Prakalbos buvo geros. Pu
blikos prisirinko pilna svetai
nė. Buvo atėję ir daugelis ka
talikų. Pirmininkas E. Kinda- 
ras pareiškė, kad buvo kviesti 
įvairių srovių kalbėtojai, bet 
visi atsisakė, išskiriant d. L. 
Pruseiką ir d. A. Bimbą. Tikė
jomės, kad bus išduotas rapor
tas iš prieškarinio ir 
šistinio kongreso, bet 
jo, kad delegatas J. 
išvažiavęs į Michigan

Pirmas kalbėtojas, 
Bimba, plačiai ir aiškiai nuš
vietė Lietuvos padėtį ir ūki
ninkų streikus, prisimindamas, 
kad Kauno uoste randasi vie
na mašina kuolams kalti, bet 
Lietuvos valdžia mašiną padė
jo į šalį, o darbininkai turi 
rankomis kuolus kalti, kad tik 
darbo būt ilgiaus.

Antras kalbėtojas, d. L. Pru- 
seika, gvildendamas Lietuvos 
padėtį, prisiminė apie Klaipė
dą, nurodydamas, kad Hitleris 
jau būtų senai užpuolęs Lie
tuvos Klaipėdą, bet pasibijojo 
Sovietų. Taipgi prisiminė, kad 
Smetona bijosi šaukti seimo ir 
leist slaptai balsuot, nes jam 
ir jo klikai būtų užduotas smū
gis. Smetona bando valdyt Lie
tuvą su policijos pagelba ir 
teroru. Drg. Pruseiką nurodė, 
kad katalikai dar vis bijosi 
prisidėti 
prieš karą ir fašizmą 
atsimena, 
Vokietijoj, 
nu bizūnu 
socialistus, 
ninkus. Jie nežiūri dantysna— 
visiems tas pats receptas. Drg. 
Pruseiką sakė, kad dabar jis 
jau likęs bedarbiu, nes “Nau
jos Gadynės“ redakcija pra
šalino jį iš redaktoriaus vietos.

Priimta rezoliucija užgyri- 
mui buvusių Lietuvos pirminin-

Lietuvių Piliečių Pašaipinis 
Kliubas surengė vakarienę su 
šokiais, vasario 8, Lietuvių 
apatinėj svetainėj; įžanga bu
vo $1. Publikos susirinko trys 
šimtai su viršum; buvo miesto 
naujas majoras ir kiti valdi
ninkai, kurie pasakė po trum
pas prakalbas, pagiliant lie
tuvius. Su kokiais nors reika
lais, kurie kreipsis, pasižadėjo 
patarnauti. Rengimo komisija 
iš publikos susilaukė daug ru- 
gonių už prastą vakarienę. 
Dalyviai skundės viens kitam, 
kad mažai ką gavo už tą do
lerį, už kurį parduodami ti- 
kietus žadėjo duoti gerai gerti 
ir valgyti.

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mne. 

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

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New- 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephon ai: 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.

TRU- EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. T
Telefonas: EVergrccn 7-1661

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Mažų Namų Savininkų 

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

lr prie to buvo didelių trū
kumų iš komiteto pusės da- 
žiūrėjime šeimynų, kurios bu
vo sunkiose pragyvenimo są
lygose. Prie to buvo ir kitų ne
tinkamų elgesių. Tas viskas 
sudarė priežastį darbininkų 
nepasitikėjimui, ir tuom pat 
syk grįžimą prie darbo be lai
mėjimo svarbiausio punkto— 
unijos pripažinimo.

Darbininkai gal visi bus pa
statyti prie darbo. Skebai yra 
išvarinėjami ir darbo netenka. 
Skebo padėtis lygiai kai šuns. 
Pripuolęs įkando darbininkus, 
o už savaitės kitos ir vėl turi 
eiti, kaip šuva uodegą pabru
kęs, per laukus, ir stovi prieš 
žmonių akis ant pajuokos.

Johnsono dirbtuvės 
ninku 
pilnai
ir į kitų dirbtuvių darbininkus

Unijos Narys.

Pusiau parapinė Šv. Kazi
miero Rymo Katalikų Pašal
pinė Draugystė atvirutėmis 
sušaukė nepaprastą narių su
sirinkimą, 29 dieną sausio, 
1936, kuris įvyko jų kliubo pa
talpose. Tai buvo slaptas bal
savimas panaikint žodį “šven
tas“, o palikti tik žodžius Ka
zimiero Pašalpinė Draugystė, 
mat šventųjų vardai 
kliubui alaus laisnėms. 
vo 110, kad panaikint 
tas“, o 35 kad palikti 
novei; nubalsuota panaikinti. 
Mažuma su tuom nesutinka— 
traukia į valdišką teismą tuos, 
kurie pasikėsino ant šventojo 
vardo.

Painters and Carpenters -
Taisome ir maliavojame namus is vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft *-6101

tančius dolerių. Jų vaikai, gi
minės ir jų geri draugai, pa
gerbimui jų, surengė vakarienę 
vasario 9, 1936. Svetainę au
kojo Lietuvių Tautiško Namo 
Draugovė—įžanga buvo dole
ris. Publikos susirinko 5 šim
tai su viršum, o bostoniečių at
važiavo pilnas busas ir šiaip 
mašinomis; muzikantai irgi 
buvo iš Bostono. Ant šios pa
res jų 
Tamošiūną ir jo moterį 
susirinkusieji juos 
priėmė. Šita vakariene visi Ii 
ko pilnai užganėdinti. O pelno ganizacijas

čių randasi ir kunigų—Rev. 
Norman J. Raison, People’s 
Methodist Church ir Rev. Geo. 
E. Cary, irst Church of Christ. 
Rev. Norman J. Raison pareiš
kė, kad jisai nėra komunistas, 
bet nenori, kad konstitucija 
būtų paneigta ir atimta pilie
čių teisės. Dabar varomas 
piliečių parašų rinkimas ant 
peticijų, kad privertus ponus 
laikytis konstitucijos.

Ponai nenori, kad darbinin
kai sužinotų bedarbės prie- 

sūnus atvežė sergantį žastis ir kad nesiorganizuotų 
kur j į darbininkiškas organizacijas, 

širdingai j į Kompartiją, nes kuomet dar
bininkai yra organizuoti į or- 

;, kurias jie patys 
liko $386.00 (trys šimtai aš-1 vadovauja, tuomet ponai no- 
tuonios dešimts šeši dol.), tai roms nenoroms turi skaitytis 

su darbininkais.
Draugai darbininkai, mūsų 

pareiga skleisti kiek galint 
anglišką darbininkų diąnraštį 
“Daily Worker” tarpe bedar
bių ir dirbančių, nes mes ma
tom, kaip ponai elgiasi su mū
sų teisėm. Dabar miesto sve-| 
tainę neduoda komunistam, ry- 

i toj gali neduoti socialistam, o 
į užporyt gal visai užčiaups lai
svesnių žmonių burną, jei mes Į 
, nepastosim reakcijai kelio. To
dėl budavokime bendrą liau
dies frontą prieš karą i]’ fa
šizmą.

buvo keletą metų atgal
Jau 1935 

susisiekimas duota jam planą kaip ji 'dirba darbininkiškame judi 
išpildė ant 1( 
9% virš plano

Didelė 
abelnai 
me sulošė stachanoviečių ju 
dėjimas.

Draugas Molotovas—Sovie 
tų Narkomo pirmininkas—pa 

kad susisiekimas -nusto 
jo būt kliūtimi bendram sočia 
listinio ūkio augimui.

Kapitalinių darbų 
numatytas 1936 m.,
32.3 miliardus rublių — __
sumos gelžkelio susisiekimo! 
statybai paskirta 4.7 miliardų 
rub., vandens susisiekimui 1.5 
miliardų rub. Iš to matyt, ko
kia didelė reikšmė priduoda
ma susisiekimui.

Dar ne taip senai, pasaulinė 
buržuazinė spauda, tame skai
čiuje ir Lietuvos, džiaugėsi 
kai kuriais Sovietų susisieki
mo sunkumais. O kiek buvo 
prirašyta! Pav. “Lietuvos ži
nios“ šaukė, girdi, Sovietai 
šiandien kovoja už taiką tik ! 
todėl, kad pas juos susisieki
mas visai išįręs, netinkąs karą ' 
vesti ir t. t. ir t. t.

Ką gi dabar ponai kapita-1 
listai ir jų lekajai pasakys 
apie Sovietų susisiekimą ir jo 
laimėjimus? Kokį vėl priešso- 
vietinį arkliuką jie išgalvos?

Sovietų susisiekimas, drg. 
Kaganovičiui vadovaujant, nu
galėjo svarbią kliūtį. Stacha- 
noviškai dirbant jis—susisieki
mas—kartu su visa šalies so
cialistine ekonomika žengs 
prie naujų laimėjimų.

Paskutinis Sovietu susisieki- kime ir rimtai apsvarstyti šis klau 
mo laimėjimas—tai dar vienas 
darbo žmonių tėvynės trium-

simufino“ į No. Bedford, 
Mass., apie 50 mylių nuo 
Brocktono. Palieka be darbo 
250 darbininkų. Kitos dirbtu
vės irgi sustabdė darbus—rei
kalauja nukirst darbininkams 
algas 10 procentų. Kitą sykį 

jo'apie darbus parašysiu dau
giau.

o-nlpvinkolin 7:30 vaL vakare> Eagles Hali. Močiu- ' geležinkelio tg Bloor> jau Sena ir jau 45 metai,
b. I 

tai" vra" yra važ’nčjus po visą” pa- |
lcu šaulį su prakalbomis ir tūkstančiai 

(darbininkų, visų šalių, yra girdėję 
vnlė <yplvknlin ir kalbant- Tad ir mes visi darbiniu-I. . bClZKCllO 11 kai dalyvaukime ir eikime išklausyt

susisiekimo pagerėji- močiutės Bloor prakalbų. Atsiveskite 
Isavo sūnus, dukteris ir draugus. 
Įžanga veltui.

Komisija.

HUDSON, MASS.
ALDLD 66 kp. rengia vakarienę ir 

šokius, subatoj, 22 d. vasario, Liet, i 
Piliečių Kliube, 17 School St., pra- ( 
džia 7 vai. vakare. Po vakarienei bus ' 
šokiai prie geros orkestros iš May- j 
nard. Vakarienė bus viena iš geriau-i 
šių, nes bus pagaminta skaniai ir 

siekia>bus Ęardžių gėrimų. Tad kviečiame 
„ v. iapiclinkės ir iš toliaus lietuvių visuo-1 

menę atsilankyti.
Rengėjai.

(41-43)

HAMTRAMCK, MICH.
ILD Kazio Giedrio 72 kp. susi

rinkimas Įvyks penktadienį, 21 d. va
sario, Darbininkų Svetainėje, 3014 
Yemans St., 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai dalyvaukite ir naujų narių at
siveskite. Bus rinkimas metinės val
dybos ir keletas kitų svarbių dalykų 
bus

paskubomis rengti prakalbas. 
Ačiū “Laisvei,” tinkamai ir 
greit padarė tris šimtus pla- 
katukų. Penktadienyj jau 
draugai griebėsi skleisti ap
garsinimus po lietuvių residen- 
cijas. Keturias dienas turėjo
me progą prakalbas garsinti, 
bet mano supratimu, buvo ga
lima draugams dar nuošir
džiau pasidarbuoti skleidime 
lapelių. Kartu su užsakymu i sakė 
plakatus daryti, ant atskiro 
popiero buvau parašęs ir pra
nešimą į “Laisvę”, bet neži
nau, kodėl nebuvo įdėta į laik
raštį nei sykio. Taigi, kaip jau 
anksčiau minėta, darbo dieno
mis niekad gerų pasisekimų su 
prakalbomis neturim, bet šios 
prakalbos išėjo ne pergeriau- 
sią, bet ne visai ir blogai, 
žmonių, tiesa, nedaug buvo, 
bet gauta “Darbininkų žo
džiui” vienas metinis skaity- 

i tojas ir “D. ž.“ raidžių sta
tymui mašinos išmokėjimui 
suaukota $6. Pinigai priduoti 

i draugui Guobai. Aukota se
kančiai: po $1: S. Paulenka, 
J. Daugirdas ir F. Greska. Po 
50c.: V. Mikalopas, J. Blažo- 
nis, A. Stravinskas ir F. Ar-

I bačauskas. Po 25c.: J. M. 
Karsonas, L. Paulauskas, J. 
Siniauskas ir F. šernas.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais 
S. Patenkinančios ir

greitos pasekmės, 
lį Kreipkitės į Dr.
1 Zins gydymui 

Kraujo, Odos ir 
^>7 Nervų Ligų, Slogų 
k į ir Chroniškų Skau- 

I dūlių. Abelno Nu- 
Q j silpimo, Nervų Iš- 
L/ sisėmimo, Skilvio 
V ir Žarnų Ligų, He- 
k. 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
' i Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čicpų 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.

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

. lūs ir krajavufi 
^sudarau su 

amerikoniškais.
H Reikalui esant 
Hir padidinu to- 
Wkio dydžio, ko- 
r kio pageidauja- 
r ma. Taipgi at- 

maliavoju {vai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St, kam p. Broadway

Pirm. F. K.
(41-42)

NEWARK, N.~J.
Lietuvių Demokratų Kliubas ren

gia kazyrių vakarą, tai bus penkta
dienio vakare, 21 d. vasario, Lietu
vių Svetainėje, 180 New York Avė. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Kviečiame 
visus Newarko ir apielinkės lietuvius 
dalyvaut ir linksmai laiką praleist ir 
kartu paremt kliubą. Bus duodamos 
gražios dovanos prie kiekvieno stalo. 
Įžanga 35 c.

Rengėjai.
(41-43)

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Miesto viršininkai neduoda 
svetainės Mother Bloor prakal
boms vasario 26 d. Mat mic- 
stava taryba nenori, kad dar
bininkai išgirstų teisybės žodį, 
nes mūsų mieste irgi bedarbė 
žydėte žydi-virš ketvirtadalis, 
tai yra virš 12,000 gyventojų 
atsidūrė bedarbių eilėse. Pra
kalbas rengė vietinė Kompar
tijos sekcija. Vasario 6 d. po
ra draugų nuėjo pas miesto 
Council parandavojimui mies
to svetainės. Vos drg. A. Por
ras perstatė reikalą, majoras 
Councilui pasakė neduoti ne
tik svetainės, bet ir kalbėt, nes 
jie yra komunistai.

Kaip tik pasirodė vietiniam 
geltonlapyj, kad komunistam 
atsakė svetainę, taip greit pa
sipylė protestai miesto ponam naktimis 
reikalaujant, kad svetainė būt kalbų svarbų tikslą, nors ir lai- 
suteikta. Tarpe protestuojan-'kas jau trumpas, bet nutarta

Montello ir Brockton, Mass, 
su darbais yra nepergeriausiai 

Tai dabar iš eilės bus Freedman Son Shoe Co. “iš

Partija
; pastatė Krauj° 
bolševi- 
susisie-

Šiandien 
virsta į

d., Mas- 
sušauki- 

Sąjungos 
Centro Pildomojo Komiteto se
sija. šioj sesijoj plačiai bu
vo apsvarstytas gelžkelio ir 
vandens^ susisiekimo klausi
mas.

Gal kokia pora metų So
vietų Sąjungos susisiekimas 
gerokai šlubavo. Jo negalavi
mai buvo didelė, kliūtis socia
listinei statybai. Susisiekimo 
nenormalus stovis smarkiai at
siliepė į visą šalies ūkį. Kliu
dė išpildyti planus. Aprūpint 
miestus žemęs ūkio produk
tais ir kaimą pramonės gami
niais.

Tuomet Komunistų 
susisiekimo p r i eša k y j e 
drg. Kaganovicių. Jo 
kiška energija išvedė 
kimą iš negalavimų. ; 
Sovietų transportas 
vieną iš vedančiųjų socialisti
nės ekonomikos šakų. Daba'r 
susisiekimas nebėra socialist!-' 
neš statybos kliūtis, kaip tail

Prakalbų rengėjai ir “Dar
bininkų žodžio” administraci
ja širdingai ačiuoja visiems 
draugams, kurie aukavo dar
bininkiškam laikraščiui, tuomi 
pagelbėjo laikraščiui įsigyti 
raidžių statymui mašiną-lino- 
typą. Taipgi rengėjai ačiuoja 
draugams ir draugėms, kurie 
nepaisant tokio blogo oro vis
gi geras būrelis žmonių atsi
lankė pasiklausyti gerų pra
kalbų.

Norisi tarti, nors kuo trum
piausia, keletą žodžių ir apie 
patį kalbėtoją. Trumpai lodei, 
kad jau iš kitų kolonijų buvo 
nemažai rašytą apie draugo 
M. Guobos prakalbas. Draugas 
Matas Guoba yra visai geras 
kalbėtojas: prasilavinęs drau- 

didelė ir kaipo darbininkiško lai
kų ir pasiųsta prezidentui' pralaimėjimo priežastis 
Smetonai ir jo atstovybei Wa
shington, D. C.

Bendras komitetas pasilieka 
ant toliaus ir jis bus sušauktas 
surengimui liet. masinio su
sirinkimo Patersone išgirsti d.
J. Bingelio raporto iš prieška
rinio ir prieš-fašistinio kongre-
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Reikalinga Stipri Amerikos Lietuvių Dark Literatūros D-jos

Mobilizacija Pirmos Kuopos Susirinkimas ir Prelekcija
Ateinantį penktadienį 

Jiamos demonstracijos 
Vokietijos, Italijos ir Japoni
joj konsulatų, šiame darbe 
reikalinga kiekvieno kofnunis- 
to; Simpatiko ir prieš karą ir brozaitienė. Finansų raštinin- 
fašizmą nusistačiusio žmogaus kas d. Lazauskas išdavė 
rūpestingiausia mobilizacija, i nansinę atskaitę už sausio me
nes tik masinis protestas pa- 
jėgs atmušti artėjančio karo 
pavojų.
'^•Lietuviams suiyg teritorijos 
teks demonstruoti prie Vokie
tijos konsulato, 17 Battery PI., 
New Yorke, kadangi tos de
monstracijos priruošimas pa-

ruo- 
prie

Pirma kuopa laikė savo su
sirinkimą vasario 13 d., pirmi
ninkaujant d. Bimbai. Prisira
šė nauja narė Veronika Am-

fi-

nesį. Ižde randasi $21.11, ra
portas priimtas. Iš buvusio pa
rengimo, komisijos vardu, ra
portuoja d. Levanas. Įplaukų 
buvo $72.95, išlaidų—$59.17, 
pelno lieka $13.78. Raportas 
priimtas ir komisijai išreikšta

vesta Brooklyn™. Brooklyne ir ačiu už Pasidarbavimą.
jo-priemiesčiuose gyvena dau
giausia lietuvių. Turint ome
nyje, kad Hitleriui paskelbus 
karą pirmas žingsnis bus Lie-' šolomskienė ir O 
tūva: mūsų seneliai tėvai, mū
sų broliai, seserys ir draugai 
bus paplukdyti kraujuose ir 
paskandinti dar didesniame 
skurde, reikia manyti, kad lie
tuviai energingai pasidarbuos 
Šiai demonstracijai prieš Vo
kietijos fašizmą, didžiausią 
karo akstintoją.

Moterų žurnalo “Working 
Woman” platintojos buvo se
kamos draugės: S. Sasna, K.

Rytinių Valstijų Moterų Kon
ferencija Balandžio 4 d.

Brooklyne
Drg. S. Sasna, viena iš šau

kėjų moterų konferencijos, 
davė pranešimą apie minėtą 
konferenciją. Delegatės bus 
renkamos sekamame kuopos 
susirinkime. K o n f e r e n ei ja 
įvyks išvakaryje “Laisvės” šė- 
rininkų suvažiavimo. Brookly- 
niškiai turės labai daug svečių 
iš įvairių miestų, valstijų, ir 
miestelių. Brooklyno komunis
tai, simpatikai ir visi kuopos 
nariai, kurie susispietę apie 
Literatūros Draugiją, turėtų 
iškalno žinomus savo pažįsta
mus, nujaučiant, kad jie arba

Bus

U. Depsienė. Jos dalyvaus moterų konferen- 
Per pereitus metus išplatinta' cįJ°J arba šėrininkų suyažia- 
gana daug. Sekamas numeris v*me> pasikviesti, suteikti nak- 
žurnalo išeis su sekamu mėne-Ajmes ir priimti draugiškai. T* _ • _ 1<T _ “M__ _ X ! F 
“Woman Today.” Naujo žur-1 sekinadienį, 5 d. balandžio, tu- 
nalo platinimą atliks pirmos 
kuopos darbui tarp moterų 
grupė, kurios pasidalins dar
bą tarpe savęs.

Drg. Bepirščiutė davė pra
nešimą, kad nuo parengimo 5 
d. sausio, visų Brooklyno Dar
bininkiškų organizacijų, pelno 
liks apie $50, kur bus pada
linta visoms priklausanęioms 
organizacijoms. Taipgi prane
šė, kad antram parengime bus 
sulošta operetė “Inkvizicija.” 
Loš Sietyno Choras, kuriam 
vadovauja d. B. L. šalinaitė.

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja, susidedanti iš A. Mureikos, 
K. Levano ir Karpavičienės iš
davė savo raportą, žingeidu
mo delei, galima pabrėžti tą 
faktą, kad 1935 metais 1-ma 
kuopa turėjo daugiaus kaip 
130 narių.
Kuopos Išvažiavimas Į Forest 

Park Liepos 26 dieną
Kuopos organizatorė drg. 

V. Pranaitienė paskelbė, kad 
yra paimtas Forest Parkas de

Browder ir William Z. Foster, į lei vasarinio kuopos išvažiavi- 
Komunistų Partijos vadai; Dr. mo. Yra prašoma kitų organi- 
Harry W. Laidler, socialistas >zacijų bei draugijų įsitėmyti 
Ben Gold, kailiasiuvių vadas; tą dieną ir nieko nerengt. Rei-j^; 
Rogėr N. Baldwin, liberalas; kia pridurti, kad apart d. Pra- 
Hefbert Benjamin, Lincoln naitienės yra komisijoj dar pa- 
Steffens, Waldo Frank, John rengimų specialistas, tai d. K. 
Howard Lawson ir daugelis

šio, bet jau kitu vardu, būtent: Beje, Laisvė po suvažiavimų,

Seka Hitlerio Pėdom
^'LaGuardia ir Valentine 
žiaurus užsiundymas policija 
beginklių bedarbių minią per
eitą šeštadienį buvo hitlerinė 
taktika ir kaipo tokią New 
Yorko darbininkai pasitiko su 
didžiausiais protestais.

žymūs unijų, bedarbių, libe
ralą, komunistų, socialistų ir 
kitų organizacijų vadai, taip
gi organizacijos ir masiniąi 
susirinkimai pasiuntė eilę pro
testų. Taip pat pasmerkta 
areštavimas Marcantonio, Gil
bert, Glickstein, Morgan, Con- 
oliy, Rabinowitz, Martin ir lai
kymas jų po “apsaugomuoju 
įrėžtu” pasmerkta kaipo nele- 
gališka fašistinė taktika, pasi
skolinta tiesiog iš Hitlerio.
>*’ Protestus pasiuntė Earl

Organizacijų skaičiuje ran
dasi ir Lietuvių Darb. Org. 
Behdrų Parengimų Komitetas, 
kuris priėmė rezoliuciją savo 
parengime, įvykusiame sek
madienį, Brooklyn© Labor Ly- 

Bįėlim.

f*. •* * . j

. Maliorių Unija, pirmu kar
iu savo gyvavimo istorijoj, 
pradėjo suvaldyti diskredituo
jančius organizaciją narius. 
Uhija pravedė tyrimą ir nu
baudė narį C. Kamens už da
rymą netikusių sutarčių su bo
sais ir persistatymą unijos or
ganizatorium, kuriuo jis ne
buvo. Unija turės rinkimus 
Viršininkų 29 šio mėnesio, kur konferenciją, duoda raportą, 
iikisi galutinai prašalinti iš Dapildo dd. Mureika ir D. M.
vadovybės reakcinius, raketie- 
riškus elementus.

‘I

Pamačius Operetę 
“Inkvizicija”

si žvelgiant į blogą orą ir k e- iš vietos. Rezoliucija priimta 
lis kitus didelius parengimus vienbalsiai.
išvakarėse ir tą pačią dieną,]
tačiau žiūrint parengimo svar- _
bos reikėjo turėt daugiau pub- REIKALAVIMAI 
likos.

Pertraukoje d. R. Mizara

Rep.

Brooklyno Darbininkiškų Or
ganizacijų Bendrų Parengimų 
Komiteto pastangomis pereitą 
sekmadienį suruošta didelis 
parengimas. Sietyno Choras iš 
Newark© suvaidino operetę 
“Inkvizicija.”

Bendrai imant, vaidinimą 
atliko vidutiniai. Tačiaus neiš
vengta ir silpnokų vietų.

Ypatingai puikiai vaidino J. 
Luobikis, žvalgybos viršinin
ką. Jam nepaprastai sekėsi 
įsigyventi inteligento, buržua
zijai parsidavėlio rolėm Jo 
pagelbininkam, atrodė, reikė
tų biskį daugiau išdidumo ir 
savystovumo. Tiesa, kad daug| 
žemesnių žvalgybininkų yra 
be galo vėpli, tinkami tik šam- 
polais švaistytis, tačiaus pas 
juos juo daugiau išdidumo ir 
noro tapti vyresniais, gauti pa
aukštinimus, tad jie pusėtinai! 
miklūs ir savarankūs inkvizi-

Reikalinga pora be vaikų sykiu 
. gyventi. Yra 5 did.eli kambariai su 

pasakė trumpą, tačiau ryškią visais įtaisymais, mes tik abu ir ga- 
prakalbą apie dabartinę Lietu- na vietos bus del visų. Namų rakan- 
...........  iv.__________________ dų. nereikia, nes visi kambariai for- vos padėt) viduje ir uzsie- niSiuoti Kenda m(-nesiui $20.00 Ai
niuos, apie pavojų Lietuvos sišaukite sekamai: J. Žilinskas, 411 
nepriklausomybei iš Vokietijos So. 15th st., Newark . N, J. 
fašizmo pusės. Jis kvietė vi
sus daryti spaudimą j Smeto
nos valdžią, kad būtų sušauk
tas visuotinu slaptu balsavimu 
Lietuvos seimas, kad būtų su
teikta Lietuvos darbo 
nėms demokratinės ____ ,

4:1 4.„:^ todėl noriu greitai parduoti. Greitaines tik taip Lietuvos žmones atsjSaukite sekamai: Yangonis, 266 
bus stipresni ginti 
nepriklausomybę. Jo prakalba 
palydėta gausiais aplodismen
tais.

Vakaro pirmininkas d. Ru- 
seckas pasiūlė rezoliuciją, 
protestuojant prieš New Yor
ko policijos brutališkumą ant 
bedarbių demonstracijos perei
tą šeštadienį, taipgi reikalau
jant, kad policijos komisionie- 
rius Valentine būtų atstatytas

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tnrpo 12th Ir 13th Sts., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

(39-42)

PARDAVIMAI
Parsiduoda trijų kambarių rakan

dai, viskas geram stovyje. Yra— 
kitchen, living room ir bedroom setai, 

žmo- išvažiuoju j kitą miestą ir negaliu 
laisvės, su savim pasiimt šiuos rakandus, ir

uutouua.vv opumai. > aiigunin, 

Lietuvos Keap St., Brooklyn, N. Y. arba šau
kite: Evergreen 8-4277.

(40-42)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsnmdau automobiliui vestuvėm, 

parėm, krikAtynom ir kitokiem 
reikalam.

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

<

i*ės jubilėjinį bankietą, kur bus; toriai, kad tuomi užsipelnyti 
salima susitikti visus senus! viršininkų malonę.galima susitikti visus 
draugus. T okios iškilmės 
Brooklynas kaip gyvas dar nė
ra turėjęs.

Drg. Buknys, “Laisvės” ga- 
spadorius, abejoja, kad Mille- 
rio svetainė nebūtų permaža. 
Nebijok, Pranai! Millerio sa
lėje telpa apie pora tūkstan
čių žmonių. Užteks visiems 
vietos.
Literatūros D-gijos Centro Se
kretoriaus Drg. D. M. Šoloms- 

ko Prelekcija
Pabaigus kuopos reikalus, d. 

Šolomskas davė gana įdomia 
prelekciją apie literatūrą. Aiš
kino, kaip senovėje atsirado 
literatūra ir, kylant abelnam 
progresui, literatūra išsitobu
lino ant tiek, kad šiandien lo
šia begaliniai svarbią rolę. 
Atkartot d. šolomsko neku
rtuos svarbesnius davinius už
imtų labai daug vietos šiame nai politiniai prasilavinęs, kad 
žinių: skyriuje, bet būtų, labai pasukti savo jauną energiją ir 
naudinga daugeliui “Laisvės” !. 
skaitytojų, jei d. šolomskas 
pagamintų straipsnį tuo klau
simu.

Šnipai atrodė tikę savo vie
tose, žemiausio kalibro žmo
nės, kurių pareigos labai siau
ros, būtent šniukštinėti visur, 
arba kad ir nieko nežinant pa
liudyti taip, kaip žvalgyba no
ri. Šnipų, roles vaidino A. 
Bendorius, A. Kušlys ir K. Žu
kauskienė. Pastaroji labai ge
rai persistatė kuklia panaite 
prieš publiką ir prostitute, ka
da likosi su kunigu du vienu.

Revoliucionierių roles vaidi
no J. Mikšis, T. Biškauskienė, 
V. Skeistaitis, J. Paukštaitis, 
T. Kaškiaučius, F. Vitkus, M. 
Paukštaitienė ir J. Stasiulis.

Tadas Kaškiaučius, atosto
gaujančio kareivio rolėje, ge
rai atvaizdavo jau kylančio 
prieš pavergėjus jaunimo dva
sią. Jaunimas yra pilnas pa
siryžimo ir pasiaukavimo, ta
čiau didžiumoje dar neganėti-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 13 kp., East New Yorko, ren
gia prelekciją apie sveikatą ir pra
kalbas. Atsibus penktadieni, 21 d. 
vasario, Kiburio svetainėje, 950 Ja
maica Ave., 7:30~val. vakare. Apie 
sveikatr 
tė, pra
Kviečiam visus į svarbų susirinkimą, 
išgirsite apie sveikatą ir sužinosite, 
kas šiandieną darosi pasaulyje.

Komitetas.
(41-42)

a kalbės Dr. Aldona šliupai- 
ikalbą. sakys drg*. R. Mizara.

IR VĖL ATĖJO

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų, 

jau apsergate šalčiu. 
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS 

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Ne 
kada

Cortlalndt 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

Tel. St«KK 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau . automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergrcen 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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. U N./ Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

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.spėką organizuotos kovos ke- 

Tas gi neprasilavinimas, 
per didelis pasitikėjimas as
mens spėka, priveda jį prie 
neleistino žygio, susilaikymo 
nuo slėpimosi ir liuosnorio pa
sidavimo į žvalgybos nagus, 
kuomet judėjimui taip stoka 
darbo spėkų.

M. Paukštaitienei labai ge
rai pavyko išlaikyti revoliu
cionierės daktaro žmonos tipą 
policijos nuovadoj laike kvoti
mo ir kankinimo.

Biškauskienė Skaistutės ro
lėje gražiai vaidino ir daina
vo, tačiau galėtų būt dar ryš
kesnė, stipresnė, kaipo atsako- 
minga partinė darbininkė. Ki
tiems revoliucionieriams taip 
pat reikia jautriau, stipriau 
pergyventi nelegalių, atsako- 
mingų veikėjų ir paskiaus re
voliucinių kalinių padėtį, ži
noma, tas nėra lengva, ypač 
amerikoniškam jaunimui, ku
ris pats dar nėra pergyvenęs 
tų sąlygų.

žvalgybininkų, policistų ir 
kitokių, valdininkų mažesnes 
roles vaidino B. Bajoras, M. 

mano, kad reikės daryti ope-( Skučas, J. 
raciją, bet tas viskas paaiškės 
už dienos kitos, kuomet bus 
padarytas galutinas ištyrimas.

j Draugo Zajankausko draugai 
ir pažįstami yra prašomi jį 
aplankyti. Lankymo valandos 
ir dienos yra sekamos: sekma- 

. dienį ir trečiadienį nuo 2 iki 4 
• vai. po pietų ; pirmadienį ir 
i penktadienį nuo 7 iki 8 vai. 
; vak.; Jis yra užrekorduotas li- 
gonbučio knygose sekamai: 

' Joseph Z ay an, Ward 2, Bed 
, 28, Greenpoint Hospital, 
Brooklyn.

Linkėtina d. iZajankauskui 
i greitai pasveikti ir vėl būti 
su munlis.

. E. Bensonas.

Susirinkimas buvo vedamas 
draugiškumo dvasioje ir už- 

1 baigus prelekcija, nekurie 
klausė, ką valdyba turės se
kančiam susirinkime, tai yra 
kokia bus prelekcija ir kas bus 
prelegentu.

Sekantis susirinkimas bus 
laikomas 12 d. kovo, “Laisvės” 
salėje. Visi nariai turi atsives
ti savo draugus bei kaimynus 
ir perstatyti į pirmąją kuopą, 
nes čionai tai vieta, kur galima

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

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

Levanas. O reikia žinoti, kad 
kur jie apsiima, tai tenai ir 
būna geros pasekmės.
Literatūros Draugijos Nariai
Remia Italijos Draugus, Ko
vojančius Prieš Kruvinojo 

Mussolinio Diktatūrą
Susirinkime buvo keliami fi

nansai Italijos draugams, ku puti už mažus pinigus $1.50 
rie karžygiškai kovoja prieš') metus daug geros literatūros 
Mussolinio režimą. Tam tiks- ir lavintis klasiniam supratime, 
lui daug narių pasipirko tam 
tikras štampas.

Išrinkti delegatai į Brookly
no Gas Go. streikierių' konfe
renciją. Delegatais yra dd. D. 
M. šolomskas ir Poškaitis.

Drg. Višniauskas, vienas iš 
kuopos delegatų į apskričio

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

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

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

E. Bensonas.

Serga Juozas Zajankauskas
Drg. Juozas Zajankauskas 

randasi ligonbutyje. Pastaro
mis keliomis savaitėmis nesi
jautė gerai ir buvo priverstas 
pasiduoti į ligoninę. Daktaras

šolomskas. Raportai visų pri
imti vienbalsiai.

48-TAS BALIUS METINIS

Rengia Švento Jurgio Draugystė
Subatoj, Vasario 22, 1936, nuo 6:30 vai. vakare 

GRAND PARADISE SVETAINĖJE
318 Grand Street (kampas Havemęyer), Brooklyn 

ŠOKIAI BE PERTRAUKOS
Lietuviškiem šokiam

RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ
Gerbiami Brooklyno ir apielinkės lietuviai! Visi ir kiekvienas 

dalyvaukite šiame didžiajame baliuje, kur pasimatysite su šim
tais savo pažįstamų ir įsigysite naujos pažinties.

ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI

Amerikoniškiem šokiam 
K A IŽO S ORKESTRĄ

Marcinkevičia, J. 
Gasparaitis, S. Mikionis, J. 
Mickevičius, P. Jesmantas, A. 
Kvedera, A. Dobinis, Geo. Ja
mison. Režisieriavo B. šalinai- 
tė ir A. Bendorius. Antram ir 
ketvirtam akte dalyvavo visas 
choras: antrame, kaipo vaka
raujantis kaimo jaunimas, 
ketvirtame kaipo demonstran
tai.

Pačiam veikale, taip kaip jis 
dabar vaidinamas, yra labai 
taisytinų vietų. Labiausia gir
dėti pasiūlymų taisyti trečią 
ir ketvirtą aktą, bet tikiuosi, 
kad patys menininkai tuos 
dalykus aptars ir pataisys, 
kas reikalinga.

Publikos buvo vidutiniai at-

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

butelj

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kintas, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

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

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

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

Namy Antrašas 
1375 East 18th 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 . $1/1.50
STERLING 3-4700 ' ^ut 1V




