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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Fašistai giriasi esą specialis
tai “suvienyti tautą.” Bet jie 

I patys tarp savęs niaujasi, kaip 
katės su šunimis viename mai
še.

Po Voldemaro nevykusiam 
sukilimui prieš Smetoną 1934 
m., karininkai paskutiniu lai
ku bandė padaryt naują suki
limą. Tuo tikslu jie buvo su
sisiekę net su Vokietijos hit
lerininkais, kaip matome iš 
šiandien išspausdintos žinios.
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Hitleris, užgrobęs valdžią 
Vokietijoj, tuoj pasigyrė “su
vienijęs tautą.” Dabar gi, po 
trejų metų jo diktatūros, Hit
leris atrado, kad tik per šim
tą metų tegalima būsią suves
ti “atkaklius vokiečius į tau
tos vienybę.”

Bet tai tik fašistų sapnas. 
Nes jie niekados negalės su
vienyti engiamą ir terorizuo
jamą darbo klasę su išnaudo
tojais ir jų pastatytais fašis
tiniais tironais.

Tauta suvienyt tegalės tik z/ 
komunizmas, pan aikindamas1

MAINIERlįJ UNIJOS VIRŠININKAI 
PASIKĖLĖ SAU ALGAS IKI 18 IR

25 TŪKSTANČIU DOLERIU Į METUS
MXETOTrAs“lKTlNB KariškaiTramoninė Naziu

Sutartis su Japonija

Lietuv. Karo Teismas PEKIN, ILL, VISUOTINAS STREIKAS 
Nismerkė Mirtin Tris ATŠAUKTAS; ALKOHOLIO KOMPANIJA 

w i4 • • i PRIVERSTA PADARYT NUSILEIDIMŲ V oldemarininkus i_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  ”
Antausis Gubernatoriui Hoff- AE^?TnVTAiTDKnvni5^’ 
maniu, Hauptmanno Patronui 

WASHINGTON, vas. 6.— 
Jungtinės Mainierių Unijos 
suvažiavime vadai pervarė giama išdirbt sutarties pla- 
tarimą, pagal kurį unijos nai tarp Japonijos ir Vokie- 
prezidentui John L. Lewis’- tijos metalo, chemikalų, au- 
ui tapo pakelta metinė alga tomobilių ir orlaivių di- 
nuo $12,000 iki $25,000; vice-džiųjų kompanijų. Naziai 
prezidentui Murray alga da- j dalinsis patentais su Japo- fašistams, kurie norėjo iš

laisvint Voldemarą iš kalė- 
Viskas bus pamatiniai jimo ir pastatyt jį vietoj

KITI KETURI NUTEISTI 8 IKI 15 METŲ SUNKIŲJŲ 
DARBŲ KALĖJIMO

KAI TOLIAU KOVOJA

TOKIO, Vasario 7.—Bai- KAUNAS.—Smetonos val
džios organas /‘Lietuvos Ai
das” sausio 23 d. įtalpino 
sekantį pranešimą apie karo 
teismo bylą ir bausmes sep
tyniems hitlerinio plauko

sukilti, nuversti valdžią ir 
naujos valdžios priešakyje 
pastatyti Voldemarą; taip 
pat stengėsi įtraukti į są
mokslą daugiau žmonių.

Pas Karutį, Skurauskąir

varyta iki $18,000; tiek pat nija.
skirta ir unijos sekretoriui-1
iždininkui Kennedy. Unijos taikoma greitesniam ir stip- Smetonos: 
Journalo” redaktoriui alga resniam karo prirengimui 

kFasinį išnaudojimą ir 'tuo biF pakelta nuo $4,000 iki $7,000 , prieš Sovietų Sąjungą, 
du išgyvendindamas klases, per metus.
Tuomet tai bus vieninga dar- Tarptautinės Tarybos gaus 
bo visuomenė.

Nariai unijos

po $600 per mėnesį.
Prieš tokį viršininkų algų j 

išpūtimą mainierių delega
tai sukėlė didžiausią audrą, 

matyt,' Laikraščių reporteriai 
“In- sprendžia, kad delegatų di- 

Darbi-1 džiuma balsavo prieš tokias 
Nariams, daugiau negu gubernatoriš- 

šėrinin-

“Praėjusių metų pabaigoj
bendraminčiai V o 1 demaro, planas ir net prieita prie 
kuris buvo nuteistas už da- santykių užmezgimo su vie- 
lyvavimą 1934 m. birželio nos kaimyninės valstybės 
mėn. 7 d. riaušėse, Karutis, (Vokietijos) piliečiais.

Šalininkai “sklokos” apsi- 
vienijimo su lietuvių darbinin
kų komunistiniu judėjimu iš
leido pirmą numerį, 
neperiodinio laikraštuko 
formacijos”—Lietuvių 
ninku Draugijos 
“Naujosios Gadynės 
kams ir skaitytojams. Po įve
damuoju straipsniu “Mes Tę- 
siam Diskusijas del Vienybės 
ir už Vienybę” pasirašo LDD' 
Centro Komiteto nariai L. 
Prūseika, A. Matulevičius, J. 
Kuodis ir M. Paukštienė.

Straipsnyj išdėstyta, kokie 
žingsniai buvo jau padaryti 
linkui vienybės ir kaip smur
tiškai tą darbą ardo naujasis 
Jankausko-Steponavičiaus - El- 
mano-Strazdo komitetas, turė
damas tik vieno balso pasitai
kiusią didžiumą. Jie visai už
darė “Naująją Gadynę” orga
nizacijos nariams, norintiems 
pasisakyt už vienybę. Užtat 
vienybės priešams duodama 
visa valia vystyti ir smarkinti 
“N. Gadynėj” kovą ne tik 
prieš Lietuvių Komunistų Cen
tro Biurą, bet ir prieš Komu
nistų Internacionalą, atakuo
jant jį neva “iš kairiosios” pu
sės.

“Informacijose” yra 
Stilsono gynimo reikale, seno
jo komiteto susitarimo sąlygos unijos konstitucijai, 
su ALDLD, Prūseikos' “Kodėl Į 
Rezignavo Prūseika;” J. Kuo
džio “Ar Gražų, Drauge Straz
dai ?” V. Paukščio • “Atviras 
Laiškas Dabartiniams Lietuvių 
Komunistinės Opozicijos Va-i 
dams”; Dėdelės “Liaudies 
Frontas Francijoj,” ir kt.

Skaitytojas ras didelį glėbį

įPEKIN, Ill., vasario 6.— 
Susirinkime 31-nos unijos 
atstovų liko atšauktas vi
suotinas streikas, kuris bu
vo suparalyžiavęs visą pra
monę ir biznį šiame 17,000 
gyventojų mieste. Į susi
rinkimą atvykęs, smarkiau
siai agitavo atšaukt streiką 
Wm. Schoenburg, Amerikos 
Darbo Federacijos įgalioti
nis iš Chicago.

Bet American Distillery 
(alkoholi^ varyklos) darbi-- 
ninkai tebetęsia savo strei
ką, prasidėjusį sausio 20 d. 

A . ! Kompanija, tačiaus, pri-
Jaunuolis Ozie Powell versta daryt nusileidimų.

Jinai sutiko nebandyt su 
streiklaužiais dirbt, kol tę
sis derybos su streiko komi
teto atstovais. Streikieriai 
prispyrė kompaniją vesti 
derybas su Amerikos Darbo 
Federacijos unija, o pir
miau bosai nei girdėt neno
rėjo apie tokį unijos pripą- 
žinimą.

American Distillery kom
panijos darbininkai reika
lauja priimt atgal visus, ku
rie buvo išmesti iš darbo už 
unijine veiklą; mo
kėti už viršlaikių darbą, pa
naikinti skubiniem 
žinti seniau dirb*'"*4^?? jį
darbininkams teise 
kyt darbe prięš naujesnir^ 
ir teisingai paskirs*- 
bus tarp darbininh 
nariu ir kompani*1.

TRENTON, N. J.— Re- 
publikonai išmetė iš savo 
partijos vadovybės New 
Jersey valstijoj gubernato
rių Hoffmaną. Sako, kad jis 
perdaug susiteršė, beginda-

kitose vietose buvo padary-; mas B. R. Hauptmanną, nu- 
ti slapti susirinkimai, ku- smerktą mirt kaip lakūno 
riuose pasiskirstyta rengi- Lindbergh© vaiko “kidnape-

' ‘ ‘ ” i” ir užmušėją. Valstijos
svarstytas sukilimo seimas grūmoja apkarpyti 

----- Hoffmano g u b ernatorišką

mo darbu, sutarti slaptažo-. ri” ir užmušėją. Valstijos 
džiai,

Reikalauja, kad Amen-
Skurauskas ir Sinkevičius, 
sumanė išlaisvinti Voldema
rą iš kalėjimo ir pastatyti jį 
vyriausybės p r i e š a k y je. Sinkevičiaus ir kitų bylą, 
Šiuo tikslu jie pradėjo reng- pripažino juos kaltais ruo- 
ti sukilimą... u

kos Valdžia Pati Dirbtų 
Sau Karo Pabūklus

“Šių mėtų sausio 19 d. 
Karo Lauko Teismas, išžiū
rėjęs Karučio, Skurausko,

Peršautas Scottsboro

Įmestas Kalėjimai!
šus sukilimą ir nubaudė:

Karutis suėjo į kontaktą Karutį, Sinkevičių ir Sku- 
su jaunesniu puskarininkiu 1 rauską—mirti; žiškų ir 
Žiškum, vyresniu puskari- Preibį—15 metų sunkiųjų

WASHINGTON. — Val
džios Tarpvalstijinė Preky
bos Komisija sausio 6 d. ra
portavo senatinei Nye amu-, * ---- 1 t t
nicijos tyrinėjimo komisijai,1 ninkiu Preibiu ir vyr. pus- darbų kalėjimo; Ivanauską 
jog valdžiai kur kas pigiau i karininkių Marma ir pra- 
atsieitų įsitaisyt reikalingus dėjo rengti sukilimą. Jie su- 
fabrikus ir dirbt juose sau sisiekė su degraduotu už 
karo pabūklus, negu pirkt dalyvavimą 1934 m. birze- 
juos iš privatinių kompani- k’o 7 d. riaušėse karininku 
jų, arba duot kompanijoms Ivanausku, Klaipėdoje, ku- 
užsakymus juos gaminti. !r^s pritarė sukilimo rengė

jams ir davė nurodymų.
Prekybos Komisija atra- skurauskas keliavo taip pat 

do, kad jei valdžia išleistų D0 provinciją ir atliko visą

kas algas darbo unijos vir
šininkams. Tačiaus suvažia
vimo pirmininkas Pat. T. 
Fagan priskaitė balsų “di
džiumą” už algų pakėlimą ir 
atmetė trukšmingus reika- 
vimus išnaujo perbalsuot tą 
klausimą.

Kalbėdami prieš nesvie
tiškai augštas algas virši
ninkams, mainieriai nurodė, 
kad jie natvs daugelis ne
gauna uždirbt nei po du do- $47,167,296 laivų statyklų eilę" Karučio" pavestų jam 
leriu per dieną; daugeliui įrengimui, tai tose statyklo- paruošiamųjų darbų.
prisieina net basiems vaikš
čioti.

Suvažiavimo vadai taip 
pasidarbavo, kad buvo at
mesta reikalavimai sugrą
žint savivaldybę unijos dis- 
triktams su teise rinktis sa
vo viršininkus bei atstovus. 
Taigi jie ir toliaus bus iši . _ z z _ 

I viršaus skiriami. Vadams vatinėms statykloms.Pana- 
raštų pasistengus, taipgi atmesta S1U sutaupymų, pagal tą ra- 

šimtai siūlvtų pataisymų P°f^ą, valdžia turėtų ir sa-
I voje gamyboje kitų karo pa- generolas Osikovskis ir ki- 

būklų. jti karininkai ir ponai šau
leli senatorių tyrinę-|Si0 19 d. paskleidė kursty-

se galėtų per metus pasibu- i 
davot po 17 karo laivų daug 
pigiau ir geresnių, negu pa
būdavo j a privatinės kompa
nijos.

Pačiai valdžiai statant, 
kiekvienas karo laivas at
sieitų bent milionu doleriu 
pigiau, negu sumokama pri-

10 metų sunkiųjų darbų!

B I R M INGHAM, Alaba- 
ma.—Ozie Powell, Scottsbo
ro negras jaunuolis, sausio 
6 d. tapo perkeltas iš Hill
man ligoninės į Jefferson

kalėjimo; Marma—8 metais

Atsargos pulkininkas lei- kulkos žaizdos galvoj. . . 
tenantas Mačiuika, žukaus- kulką suvarė Powelhui į 

kas ir vyresnysis puskari- &a sepfas Sandhn sau-

sunk, darbų kalėjimo. 
u

ninkis Bačianskas išteisin
ti.”
Smetona Pakeitė Mirties 
Bausmę Amžinu Kalėjimu

Nuteistieji mirti įteikė 
“Karutis, Skurauskas ir malonės prašymą Smetonai, 

Sinkevičius gamino ir pla- ir jis pakeitė jiems mirties 
tino proklamacijas, kuriose bausmę sunkiųjų darbų ka- 
.... visuomenė kurstoma Įėjimu iki gyvos galvos.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Lenkų Ponų

Vilnijoj prieš Lietuvą

J-t | • • H > v— 1. | -“-VIA jbJLU 1V U. JJ d, b Xxl C1UC Fk-UlOLj“ttluopai Atmušė Atgal .iąnčws_ komisijos nariaijau mus jr surengė demonstra-

Italus Pietuose
išreiškė pritarimą atėmi
mui ginklų ir amunicijos 
gamybos iš'privatinių ran
kų ir pervedimui tiesiog į 
valdžios rankas. Jie atran-

šia jo gyvybei pavojus nuo
Tą

šio 24 dieną, kada aštuoni 
scottsboriečiai negrai buvo 
vežami iš Decatur į Birm
ingham kalėjimą.

Ligoninėj buvo padaryta 
Powelliui operacija. Gydy
tojai sugaišo net dvi valan
das, kol iš jo smegenų iš
rankiojo kulkos skeveldras; 
ir tai, matyt, dar ne visos 
jos išimtos.

I Visa dešinė pusė Powel- 
lio kūno tebėra suparaly
žiuota.

Kurstymai gruoti Brazilijon. Pas emi-’ 
gracijos atstovą jų užsira
šiusių yra nemažas skai
čius.

“Lietuvos Aidas”, rašyda
mas apie rusų bėgimą iš 
Lietuvos, tačiaus, tame pa-

cijas prieš Lietuvą lietuvis-į 
kuose miestuose ir mieste
liuose, kuriuos Lenkija turi 
pagrobus nuo Lietuvos. Per 
demonstracijas buvo siūlo-

ADDIS ABABA.—Vasa
rio 6 d. pranešimais, ..ethio- 

faktT1LkalDlDraktiko^ Pai atmušš ataką, kurią da- da,_jog tuo būdu Amerika mOs, o kai kur dirbtinai 
sklo_ re 1,500 italų somalių ties galėtų “pigiau ir geriau ka- priimamos rezoliucijos prieš“demokratiją” tie nauji “i___  .

kos” vadai, kurie labiausia rS-1Wadiru, pusiaukelėj _tarp 
kia prieš jų ' 
Kom. Centro Biuro 
rą.”

“Informacijų” adresas—36
Scholes St., Brooklyn, N. Y.

riauti.” Bet tokios jų inten- 
vadin^mą*^ Liet' | Noghelli ir Wadara“ Fašis-'cijos taipgi nieko gero ne- 

diktatū- tų kariuomenė po smar-!temia, kas liečia taikos pa- I 1 • — V • • 1 • 1 n 1 Izttvvi oikiam mūšiui buvo privers- laikymą, 
ta pasitraukt atgal į Nog- 
heli.

Sklokos “Stilsono Gelbėji
mo” komitetas su A. Jankaus
ku ir K. Steponavičium prie
šakyj skelbiasi prisiėmęs ir 
socialistų atstovą J. Glavecką. 
Brooklyno gi žiniose “Naujo
joj Gadynėj” Reporteris gar- 
džiuojasi, kad socialistai “ne- 
siveržią” į komitetą, taigi ir 
nenorį kištis į Stilsono laisvini
mo fondo prižiūrėjimą.

O iš Stilsono “gelbėjimo” 
komiteto pareiškimo matome, 
kad jis prisiėmė j savo narius 
dar Stilsono žmoną ir dukterį naujieji sklokos “vadai,” da- 
su sprendžiamaisiais balsais, j rantieji savo įstaigai biznį iš

Kas tad kontroliuos Stilso- Stilsono tariamo “gelbėjimo.”

lėktuvas nukrito
ANT GATVEKARIO

ŽVAIGŽDĖ 70 SYKIU 
SUNKESNĖ Už SAULĘ 

CAMBRIDGE, Mass. — 
Harvardo Universiteto as
tronomas S? L Gapoškin 
skaitliuoja, kad jo įžiūrėta 
“nauja” dvilypė žvaigždė,

MUNICH, Vokietija. -
Skrisdamas lėktuvas užkliu , . # _
vo už vieno augšto namo ■ vadinama “Didysis Šuva” 
stogo ir nukrito žemyn ant 40,000,000 sykių sunkesnė 
gatvekario, sausio 6 d. Ke- iu? žemS ir ™ kartų dau- 
li žmonės tapo užmušti. ' gjau sveria už saulę.

Lietuvą, kurios vėliau buvo 
siunčiamos Vilniaus vaiva
dai perduoti Lenkijos vy
riausybei.

Lenkijos imperialistai 
stengiasi nustatyti ir savo 
valdomas" lietuviškas vietas 
prieš Lietuvą, besirengdami 
karui prieš ją.

Kurstytojai ypač išnau
dojo Lenkijos užsienių rei
kalu ministerio Becko pa-

K

Morganas Patenkintas 
Senatiniu Tyrinėjimu
WASHINGTON.— Sena-

čiame pranešime tvirtina, torio Nye komisija amuni- 
' būk rusai “esamom Lietu- eijos bizniui tyrinėti sausio 
voje sąlygomis patenkinti.” .6 d- užbaigė klausinėjus J.

Bet jeigu būtų gerai Lie- i P- Morganą, stambiausią, 
tuvoj, tai jie nebėgtu į nau- bankininką, kuris daugiau- j

no fondo pinigus, renkamus iš 
plačios lietuviškos visuome
nės? Nagi, jo pati šeimyna ir 

_ _ j “vadai,

New York, Vas. 7.—Ra
dio žiniomis, Manchukuo1 
siunčia kelis armijos pulkus 
į L i a u diškos Išlaukinės 
Mongolijos pasienį. Gręsia 

. kariškas susikirtimas.

Nors visuotinas streikas 
atšauktas, bet visų unijų 
atstovų susirinkimas nu
sprendė tęsti kovą už pava- 
rymą policijos viršininko 
H. Donahue, kaipo aršaus 
organizuotų d a r b i n i n kų 
priešo ir terorizuotojo.

Vietinis Prekybos Rūmas 
išreiškė n e p a s itenkinimo, 
kad III. valstijos gubernato
rius Horner tuojaus neat
siuntė milicijos į Pekiną ir 
urmu nesukriušino visuoti- 

! na streiką ir alkoholio vary- 
I klų streiką. Bet gubernato
rius bijojo perdaug sukir- 
šint darbininkus, matyda
mas stiprų III. valstijoj ju
dėjimą už masinės Farme- 
rių-Darbo Partijos įkūrimą.

M

šia paveikė tuometinį pre
zidentą Wilsona, kad pri
sidėtų prie talkininkų ir 
stotų į karą prieš Vokieti
ja.

Atsisveikindamas Morga- 
'nas pareiškė, kad tyrinėji- 

komisijoj jis turėjo 
Per- 

—3 mt., Bidlauską J^—4 mt, klausinėjimuose jis buvo, 
Namajušką—5 mt. ir Žvironą taip sakant, čiupinėjamas 
Joną—10 mt. į su šilkinėmis pirštinaitė-

Išteisinti: Kostas ir Antanas mis.
Dudlauskai, Garunkštis, Bin-j 
kauskas, Rutkauskas ir Kirve-

ją skurdą Brazilijoj.
Karo Teismas Darbuojasi

Prieš Kovingus Valstiečius
KARO LAUKO TEISMO

SESIJA UTENOJ
Sausio 2-3 d. Karo lauko tei

smas svarstė ūkininkų bylą ir 
nuteisė: Žvironą Juozą 2 mt. Jp0 . .
sunk, darbų kalėjimo, Sirvydą smagiausią laiką.

reiškimą, būk Lietuva re-; lis. 
mus ir finansavus ukrainie
čius teroristus Lenkijoj, 
kad jie žudytų Lenkų valdi
ninkus.

Rusai Esą “Patenkinti.” 
bet Kraustosi į Braziliją
ZARASAI.— Pastaruoju 

laiku

AUGŠTAS TEISĖJAS 
ĖMĖ KYŠIUS

WASHINGTON.—^Tung- 
tinių Valstijų kongreso tei
sių komisija patarė išmest 
iš tarnybos federalį apskri
čio teisėją H.
Floridoj, kuris bylose ėmė 
nuo advokatų kyšius.

Ritter,

rusai subruzdo emi-

Nesulaikomai Bėga Ex-Ka- 
ralaičio Kraujas

-

* Jbb
PEKIN, III. — Skaitliu©, 

jama, kad trumpas visuoti
nas streikas šiame mieste 
padaręs pusę miliono dole
rių nuostolių bizniui.

l«

\ h • *

ESTONAI ŠAUDĖ J SO 
VIETŲ LĖKTUVUS

HELSINGFORS. —Esto- 
nijos kariai iš kulkasvai- 
džių šaudė į tris Sovietų 
lėktuvus, kurie atsitiktinai 
buvo užskridę virš Estoni- 
jos pakraščio. Vienam lėk
tuvui buvę pataikyta, bet 
jis menkai tesužeistas. Taip

į

HAVANA, Cuba, Vas. 7. 
—Matyt, mirs sūnus buvu
sio Ispanijos karaliaus Al
fonso. Niekaip negali su
stabdyt pradėjusio bėgt jo 
kraujo. Panašią kraujo 
silpnybę turėjo ir Rusijos p r a n e š a ma New Yorko 
caro Mikės vaikas. Times’ui.



PuąUpis Antras.

(AISV®
f į LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY 

The Laisve Inc.
every day, except Sunday

16 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES:
United States ,per year---------------$5.50

’ ‘ Brooklyn ,N. Y., per year________$7.50
< Foreign countries, per year______$7.50

Canada and Brazil, per year $5.50 
United States, six months_______$3.00
Brooklyn, N. Y., six months_____ $4.00
Foreign countries, six months____$4.00
Canda and Brazil, six months —_ $3.00

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

of March 3, 1879.
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Jr ne Bendras Frontas ir 
Klaidinga Politika

“Centro Biuro ‘vadas,’ A. Bimba, jieš- 
Ikojo bendro fronto su socialistais,” sako 
Strazdas “Naujoj Gadynėje” vasario 6 
d.- “Bet ne jis, o mes padarėme bendrą Į 
frontą. Socialistai turi savo atstovybę 
Stilsonui Gelbėti Komitete, ir mums bu
vo lengva susitarti.”

Bet netaip lengva, kaip Strazdas sako. 
Ėmė beveik du mėnesiu laiko, kol socia
listų atstovas buvo įsileistas. Reikėjo 
siųsti reikalavimai, rezoliucijos iš daugy
bes organizacijų ir susirinkimų. Tiktai 
tas privertė Jankauską ir Strazdą priim
ti vieną atstovą nuo socialistų.

„ Tas, pagaliaus, patvirtina mūsų pasiū
lymo teisingumą. Iš pat pradžios mes 
sakėme, kad reikia sudaryti platus tarp- 
savinis komitetas tam reikalui.. Jie gi 
rėkė, kad negalima. Jie už tai mus pra
keikė. Jie sakė, kad nė kalbos negali bū- Į 
ti apie komiteto praplėtimą, apie įsileidi
mą kitų sriovių. Jie ir tik jie viską glo
bos. Taigi, šiuo savo žygiu jie pasmer
kia patys save.

Mes sutiktumėme naujus “Opozicijos” 
vadus pasveikinti už įsileidimą socialisto 
į savo komitetą, jeigu tatai būtų padary
ta su gerais norais ir švariais tikslais. 
Bet to juose nesimato. Viena, jeigu jau, 
pagaliaus, priėmėte dalį mūsų pasiūly
mo ir įsileidote vienos mažos srovės at
stovą, tai kodėl taip nachališkai tcbesi- 
spardote prieš sudarymą plataus bendro 
fronto komiteto, į kurį galėtų įeiti di
džiosios lietuvių darbininkų masinės or
ganizacijos? Antra, tas pats Strazdo- 
Jankausko komitetas tanl'pačiam susirin
kime, kaip pamatysime vėliau, dar kartą 
prakeikė mus, kurie iš pat pradžios ko
vojome už įsileidimą socialistų, komuni
stų ir visų kitų srovių atstovų, kurios su
tinka įeiti į bendrą frontą tuo reikalu. 
Čia tie žmonės padeda į šalį visokį sąži- 
niškumą.

Gavo vieną žmogų nuo vienos grupės 
ir jau skelbia tą bendru frontu. Bet iš- 
tikrųjų dar nėra jokio bendro fronto. 
Viskas, kas padaryta, tai įsileista vienas 
žmogus, kuris, Strazdas ir Jankauskas 
mano, veiks kaipo “rubber stamp” ant ' 
jų politikos. Ar su ta jam jūsų skirta 
role socialistas Glaveckas sutiks, tai jo 
dalykas.

Mes čia norime pakalbėti apie taip va
dinamo “Stilsono Gelbėjimo Komiteto” 
nustatytas politikos gaires. Vakar die
nos “Laisvėje” ištisai atspausdinome to 
komiteto tarimus. Paėmėme iš jų orga
no “N. Gadynes” (vas. 6 d.). Tuo būdu 
niekas negalės sakyti, kad tai yra išmis- 
lyti, neoficialūs tarimai.

. ' Visų pirma, komitetas pareiškia, kad 
jis ir jo visas svietas sutrauko visus ry
šius su visa revoliucine lietuvių darbi
ninkų srove. Atvirai pasako, kad jie jo
kios talkos iš mūsų nenori. Gi mūsų 
*srovė yra labai didelė—ją sudaro desėt- 
kai tūkstančių Amerikos lietuvių, jų ma
sinės organizacijos ir spauda.
. Kaip tą išaiškinti? Galima išaiškinti 
tiktai tuomi, kad arba tam Stilsono Gel
bėjimo Komitetui nerūpi Stilsono greitas 
išlaisvinimas arba jie turi kokį nors užti
krinimą, kad Stilsonas bus greitai paleis
tas be masinių pastangų.

Už ką Strazdas-Jankauskas-Steponavi- 
eiiis sutrauko su mumis visus ryšius, 
kaip Uruguajus sutraukė su Sovietų Są
junga? Ogi už tai, kad mes siūlėme su
daryti platų bendro fronto komitetą ve
dimui visos Stilsono išlaisvinimo kam
panijos. Vietoj priimti šitą mūsų pasiū- 
iymą, jie mus prakeikia.

Akivaizdoje šio fakto, ar gali plačioji 
visuomenė pasitikėti tais žmonėmis? Jo
kiu būdu negali ir nepasitikės. Jų ban- 
dymas pasislėpti už vieno socialisto nu
garos jų neišgelbės.
< nBet svarbiausias Stilsono Gelbėjimo

Komiteto žygis, ir tarimas gludi punkte 
No. 4. Pakartojame jį ištisai. Jis skam
ba šiaip:

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

Tai visoj darbininkų judėjimo istorijoj 
bus dar negirdėtas tarimas. Sako, kad 
šitas tarimas, kaip ir kiti, priimta vien
balsiai. Reiškia, už jį balsavo ir socialis
tų atstovas Glaveckas. Tikrai reikia ste
bėtis.

Komitetas, kuris vadinasi politinio ka
linio draugu ir globotoju, protestuoja 
prieš mus, kam mes protestuojame prieš 
valdžią, kuri tą kalinį suareštavo ir lai
ko kalėjime!!! Ištikrųjų negirdėtas da
lykas. Tik pagalvokite, ką pamanytų 
darbo žmonės, jeigu Tom Mooney užpro
testuotų prieš tuos, kurie protestuoja 
prieš valdžią už jo įkalinimą ir laikymą 
kalėjime? Ką pamąstytų visuomenė, jei
gu Scottsboro jaunuoliai, jų motinos, jų 
draugai protestuotų prieš tuos, kurie 
protestuoja prieš Alabamos budelišką 
valdžią? Ką pamanytų darbo liaudis, jei
gu Thaelmannas ir tūkstančiai Vokieti
jos kankinių protestuotų prieš tuos, ku
rie protestuoja prieš Hitlerio valdžią už 
jų kankinimą kalėjimuose ir koncentra
cijos stovyklose? Arba ką jūs pamąs- 
tytumėte apie mus, kurie teikiame pa- 
gelbą Lietuvos politiniams kaliniams, jei
gu mes pasmerktumėme tuos, kurie pro
testuoja prieš Smetonos valdžia už laiky
mą Lietuvos anti-fašistinių politinių kali
nių Kauno ir kitose bastilijose?

Sakytumėte: Arba tie žmonės visai iš
sikraustė iš proto, arba tyčia nori laiky
ti politinius kalinius kalėjimuose, arba 
sąmoningai eina Smetonos valdžios agen
tų pareigas. Ar ne taip sakytumėte? Ir 
jūs būtumėte teisingi.

Lygiai taip turės teisę mąstyti plačioji 
liaudis apie Jankauską, Strazdą ir Ste
ponavičių.

Mes, žinoma, tokios negarbingos, to
kios anti-darbininkiškos ir žalingos to 
komiteto politikos negalime užgirti. Ne- 
užgirs jos tūkstančiai lietuvių darbinin
ku. f

Bandymas valdžiai pasirodyti geru- , 
čiais, nekaltais avinėliais, jos akyse pa
smerkimas ir atmetimas komunistų, štai 
kur nuvažiavo tie žmonės. Tom Mooney 
sėdi kalėjime visą dvidešimts metų, bet 
griežtai atmeta tokią politiką savo rei
kale.

Lai sprendžia plačioji lietuvių visuo
menė, kuo kvepia šita reakcinė Komiteto 
politika. Atsiminkite taip pat, kokie ele- j 
mentai Amerikoje ir visam kapitalisti
niam pasaulyje šiandien šitokią kampa
niją varo prieš komunistus ir visus re
voliucinius darbininkus. Tada suprasite 
visą gilumą šios Jankausko komiteto po
litikos.

Bėda verčiama ant advokato. Gerai, 
gerbiamieji, jeigu šiandien jūsų advoka
tas reikalauja viešai prakeikti komunis
tus ir jūs tatai padarote, ką darysite ry
toj, jeigu tas pats ar kitas jūsų advoka
tas pareikalaus daV kitaip pasielgti? Ar 
pagalvojote, kur jus veda tokia jūsų po-> 
litika?

Pagaliaus, argi ne jūs patys Brookly- 
no susirinkime pasiūlėte prašymo-reika- 
lavimo rezoliuciją? Kokia keista gyve
nimo ironija: Kaip tik socialistų srovės 
atstovas Michelsonas (jaunasis) tą rezo
liuciją skaitė ir prašė publiką už ją bal
suoti, o dabar tos pačios srovės atstovas 
Stilsono komitete balsuoja už prakeiki
mą tų, kurie tokias rezoliucijas priėmė 
arba už jas balsavo, arba ragino jas pri
imti. Kitokių rezoliucijų niekur niekas 
nesiūlė, už jokias kitokias rezoliucijas nei 
mūsų spauda, nei mūsų kalbėtojai neagi
tavo. yj

Taigi, jūs, gerbiamieji, patys save be- 
gailestingai nuplakėte. Jūsų pragaištin
ga politika jus nuplakė. Jeigu jūs to ne
matote ir nejaučiate, tai labai blogai.

Mes einame kitu keliu politiniais rei
kalais. Mūsų politiką ir atsinešimą linkui 
kapitalistinės valdžios mums nustato ne 
advokatai, bet mes patys. Mes samdo
me advokatus, kada reikia ginti suareš
tuotus draugus, tik techniškų apsigyni
mo reikalų atlikimui.

Eikime toliau. Komitetas elgiasi dik
tatoriškai. Tikrai jankauskiška drąsa 
komitetas šaukia:

“Mes uždraudžiame be komiteto ži
nios ir sutikimo rengti* d. Stilsono gelbė
jimui prakalbas, rinkti aukas ir daryti 
neautorizuotas išlaidas” (Tarimas No. 3).

Šitokius uždraudimus visam svietui

nauji tyrimai cheminėj sri 
ty ir tt. - -...-

urs-Dinamito Karaliai
Du Pont ai turi Įsisteigę 

platų tinklą savų biznių ir 
įmonių Vokietijoj, Italijoj, 
Brazilijoje, Meksikoje ir 
daugely kitų šalių. Jie pa
laiko artimiausius ryšius su 
Mitsui kompanija Japonijo
je. Tai ištikrųjų milžiniška 
industrinė mašina.

1934 metais du Pont’ų ori
ginale kompanija turėjo 
gryno pelno $46,000,000. O 
kur da pelnai iš visokių ša- 

kompanijų, kur

kare talkininkų armijose, 
pagamino du Pont’ų para
kinis trustas. Vieną gražią 
dieną du Rontų ofisan atė
jo čekis iš carinės Rusijos, 
čekis, kuriame buvo įrašyta 
$60,000,000.

O kada prie karo prisidė
jo Amerika, du Pont’ų pel- lutinių 
nai dar labiau padidėjo. Jų pelnai iš kompanijų, kurio- 
veidas nušvito šėtoniška šy- se du Pont’ai turi gausių 
psa.

Karo metu du Pont di
nastija padarė gryno pelno 
$237,000,000, atrokavus bo
nus, didžias algas, taksus ir 
visokias kitokias išlaidas. 
Tai buvo jau ištisa indus
trinė imperija, apie kurią 
John Raskob, kompanijos 
tarnas, pasakė, kad su ja 
negali susilyginti nei Mor- 

nepateko po giljotina, i ganas, nei Rockefelleris. iic Unirn a Irina ivmnni’- !
Apetitas Plečiasi.

Du Pont Co. turi arti
miausių ryšių su General 
Motors. Ji kontroliuoja žy
mią dalį Šerų.

Ji kontroliuoja dažų ir ki
tokių chemikalų įmones. 
Žymiausios dirbtino šilko 
(rayon) dirbtuvės tos dinas
tijos kontrolėje. Ir lygia
grečiom eina vis smarkesnis 
plėtimas amunicinio biznio, 
nuodingų gazų tobulinimas,

Du Pont de Nemours in
dustrinė dinastija viena iš 
bagočiausių šioj šalyj. Ji 
kontroliuoja parako, eksplo- 
zyvų, ginklų ir amunicijos 
gamybą. Tai pamatas du 
Pont’ų pasakiškai didelių 
turtu. Ji turi plačiai išsi- U- A
šakojusių interesų ir visoje 
eilėje kitų industrijų. Ta 
magnatų šeimyna faktinai 
kontroliuoja visą Delaware 
valstiją, tos valstijos legis- 
latūrą, laikraščius, mokyk
las ir net gubernatoriaus 
ofisą. Du Pont’ų žodis yra 
įstatymas toj valstijoj.

Pirmasis du Pont, dinas
tijos įsteigėjas, buvo pabė
gėlis nuo Didžiosios Pran
cūzų Revoliucijos. Jo galvai 
vos : 
nes jis buvo aklas monar-1 
chijos šalininkas. 1802 me-1 
tais, Delaware valstijoj, įs-1 
teigta pirmoji du Pont’ų pa- 
rakaunė.
sakymą mirties 
Pont’ai gavo iš 
kurio kareiviai 
negrų sukilimą 
mingo salose (Fra nei jos ko
lonijoj). Nuslopinę sukili
mą, jie atsteigė vergija. Jau 
tuomet du Pont’ai buvo už
mezgę tarptautinius ryšius. 
Didžiajam Krvmo kare, kai 
Anglija, Franci ja ir Turki-

Pirmą didelį už- 
ginklų du 

Napoleono, 
nuslopino 

Santo Do-

Pont’ai siuntė Europon gin
klus, amuniciją ir 'dinami
tą. Iš Amerikos valdžios 
tie dinamito karal;,,; —vo 
labai gausių užsakymų lai
ke karo prieš Meksiką, o vė
liau piliečių kare. Piliečių 
kare jie pristatė valdžiai 
mirties tavoru už miliona 
dolerių. Kai]) dėl laikų 
tai buvo labai didelė suma. 
Kare prieš Ispaniją jie pri
sižėrė savo kišeniun $700,- 
000..
šluoja Savo Konkurentus

Su pagelba šnipų, darbi
ninkų papirkimu, kyšiais 
valdininkams du Pont’ai 
konsolidavo savo trustą, ša
lindami konkurent’^ 1902 
metais jie jau kontroliavo 
parako iJ* dinamito gamy
bą ant 95 nuošimčių. Apie 
tą laiką jie pradėjo tverti 
kompanijas įvairiais skir
tingais vardais, bet tai bu
vo tik fikcija. Kompanijos 
buvo pilniausioje du Pont’ų 
kontrolėje. Tokia buvo 
Gunpowder Trade Associa
tion, Atlas Powder 
Hercules Powder Co. 
si remiant įstatymu
trustus, valdžia bandė “le
galiai” nukariauti du Pon- 
tus, bet iš to nieko neišėjo. 
Kompanija mokėjo įgyti 
malonę admirolų ir genero
lų, kurie “liudijo” už jos 
interesus. Washingtone du 
Pont’ai darėsi vis įtakin
gesni. Jų šeimynos narys, 
Henry du Pont, jau buvo 
senatorius ir buvo pirmi
ninku militarinių reikalų 
komitete. Tai buvo didžio
jo karo metu.

Ir Carui Padėjo
Iš pasaulinio karo du Pon

t’ai pasidarė šimtus milio- 
nų. Užsakymai plaukė iš 
Franci j os, Anglijos, Rusi
jos. 40 nuošimčių amunici
jos, suvartotos pasauliniam!

Co, 
Pa- 

prieš

investmentų!
Du Pont’ai Politikoje
Du Pont kompanija žeria 

dešimtis tūkstančių dolerių 
republikonams ir demokra
tams. Tuo atveju ji “be- 
partyvė.” Bet pastaruoju 
laiku ii vis labiau ^brauja- 
si su Smitho-Raskobo Liber
ty Lyga, fašistuojančia 
stambaus kapitalo ov<mniza- 
cija. Ji ją gausiai finan
suoja. Irenee du Pont, vie
nas iš kompanijos šulų, yra 
stambus Liberty Lygos va
das.

Du Pont industrinė impe
rija skaudžiausia šunvotė 
Amerikos organizme. Ją 
neišpjaus nei dabartinė, nei 
kuri kita kapitalistų val
džia. Ji perdaug suaugus 
su visa politine būkle.

Du Pont’us nušluotų tik 
darbininkų ir farmerių val
džia. Brooklynietis.

Baškirų Sovietų 
Respublika

(Medžiaga imta iš Baškirų

šis miestas nedidelis, yra 
apie 12 tūkstančių žmonių, 
tarp kurių yra pusėtinai lietu
vių. Bet kadangi tamsuma 
viešpatauja, tai sunku ir su 
šviesa sužinot visus, kadangi / , 
nė su vienu negali susikalbėti, 
išskyrus porą, bet ir tie mažai 
veikia. Čia nėra jokių draugys
čių, nei kuopų, nei susirinki
mų, išskyrus vieną ALDLD 
kuopą, ale ir ta gal gyva, o 4 
gal mirus—neteko tuom kar
tu sužinoti.

Mažesnes dirbtuves iškėlė * 
kitur ir liko dvi cementinės. 
Vasarą dirba tarpais daugiau, 1 
o ant žiemos sustoja, tai pa- i 
vieniai eina pas ūkininkus 
dirbti už pragyvenimą. Yra < 
apie 15 lietuvių ūkininkų. Du 
gerai gyvena—pienu verčiasi ■ 
—o kiti tai blogai. Geresniais 
laikais nusipirko ūkius, o ne
turėdami daug pinigų, pirko * 1
kur pigiau, bet ir tai dauguma 
turi morgičius. Čia tokių ūkių 
kalnai bruzginuoti, akmenuo
ti. Kur ir ariama, po lietui at
rodo, kad žemės nėra—vien gį akmenai. Viskas prastai auga. 
Ūkininkai labai sunkiai verčia
si. Vienas negali apdirbti, o 
darbininkui mokėti nėra pini
gų—dovanai nenori dirbti. Gy- > 
vulių čia mažai. Trobas reikia 
lopyti, padargus dratais rai
šioti, o ponai laiškus siunčia— <
prašo procentų ir taksų. Par
davęs per kelis metus užau* ( 
gintą karvę, gauni $10, ot, ir 
apsimokėk. Kožnas nori par
duot prekes, kad ir už pusę 
kainos, ale nėra kam pirkti. 
Tai, tau, ir aukso kraštas! 
Pertai darbininkai ir jų vaikai 1 
nieko gero nemato ir nežino. 

Vaikas išdirba savaitę ant 
farmos ir paprašo tėvo 25 cen
tų, tai tėvas atsako: “žiūrėk, 
kad duonos turėtum, ne 25 *
centų.”

Parašyčiau daugiau, ale 
man sunku—ranka dreba.

Senelis.Išimbaevo statomas 
džiausis Ufimos Krekingo 
zavodas, 500 tonų pajėgu
mo. Bus pastatyta naftos 
perleidimo kanalas—triūba, 
kuri bus 200 kilometrų ilgio.

Šiandien Baškirijoj eina 
nuodugnus nafto s rezervų 
tyrinėjimas, kuris kasdien 
atneša žinią, kad Baškirijos 
žemė savyje slepia didžiau- 
sį naftos globimą.

Jau šiandien Respublikoj 
veikia špyžo, vielos ir kitos 
gamybos šakos. Aukso ir 
vario gamybos planai buvo 
perviršyti. Vystosi smulkių 
reikmenų pramonės gamy- 

i ba.
* Baškirų Respublika 1935 
metais duonos parengimo 
planą išpildė prieš nustaty
tą laiką. Derliaus pakilimo 
atžvilgiu ji visoj Sąjungoj 
užėmė vieną iš pirmųjų vie
tų, o medvilnės auginime 3 
vietą.

žemes ūkis. 1928 m. įvai
rių kultūrų derlius sudarė 
16 milionų pūdų, 1930 m.— 
42 milionus pūdų, 1934 m. 
tik vienai valstybei išduota 
62 milionai pūdų, o jei pri
dėt tą skaičių, kurį pati su
vartojo, tai išeina, kad že
mės ūkio srityje tiesiog pa
daryta milžiniški šuoliai 
pirmyn.

Į draugo Stalino pasiūly
tą uždavinį: padidint grū
dų gamybą 7-8 milionai pū
dų, Baškirija pasižada 1938 
m. surinkti 280-300 milionų 
pūdų grūdų, vieton 192 mi
lionai 1935 m.

Tai gražūs Baškirų Res
publikos pasisekimai. Ma
žos, dar netaip senai begalo

Naftos gamybos bazėje—(nekultūringos tautos pada-

galvų išstojimų 2-roj So
vietų Sąjungos CPK sesi- 
joj).

Baškirai-caro laikais bu
vo visai atsilikusi, užguita 
tauta. Caras savo kolonia- 
le politika jiems nešė sifilį, 
trachomą ir kitas ligas. Me
dicina nieks nesirūpino ir 
Baškirijoj apie ją mažai 
kas ir težinojo.

Dabar gi, prie Sovietų 
santvarkos, Baškirijos Res
publika, už pasižymėjimus 
socialistiniame persitvarky
me, už klestėjimą ir kultū
ros pakilimą gavo didžiau
sią dovaną—Lenino ordeną.

Seniau baškirai turėjo vi- 
įsai atsilikusį, patriarchalinį 
žemės ūkį. Dabar bendra 
Sovietų Sąjungos socialisti
nė rekonstrukcija, šalies 
industrializacija neaplenkė 
ir Baškirų Respublikos. Sta
linistinė indus trializacija 
atnešė jai kultūrą, šviesą ir 
laimėjimus.

Pradėjo kilti pramonė, že
mės ūkis.

Sukurta visai naujos ga
mybos šakos: mašinų gamy
bos fabrikas, motorų gamy
bos zavodas.

Jų Respublikoj sukurta 
antra naftos bazė Rytuose. 
1935 m. Respublika kasdien 
duodavo 2 tūkstančius to
nų naftos. Tas skaičius kai 
kur mažas dalykas, bet Baš
kirų Respublikai — didelis 
atsiekimas. 1936 m. naftos 
gamybos programa—1 mi
ll onas tonų. 1937 metai tu
ri duoti ųe mažiau 1,5-2 mi- 
lionų tonų naftos.

duoda tiktai popiežius, ■'manydamas, kad 
visas svietas turi jo klausyti, arba Hitle

rį tylėti. Tikri juokdariai tie vyrai iš 
Jankausko komiteto. Pasiskelbė save vi-

ris Vokietijoj, Mussolinis—Italijoj, Sme
tona—Lietuvoje. “Uždraudė” ir visi tu-

Automobiliu Mirtys * <
Motorinis karas ištikro yra# 

puikus išradimas. šiandien 
žmogui tolumas visai nerūpi. 
Pradžioje tik turtingi žmonės 
galėjo automobiliumi naudo
tis, bet šiandien taip reikalin
gas ūkininkui, kaip ir miesto 
gyventojui. (Bet žmogus dar • 
nežino, kaip saugiai apsieiti 
su motoriniu karu. Rankose |
nerūpestingo ir neatsargaus < 
žmogaus automobilius pertan- 
kiai yra mirties įrankiu, jis su- i
žeidžia neišpasakytai daug 
žmonių.

Automobilius per ilgą laiką I 
jau užlaiko labai svarbią vietą 
Amerikos gyvenime. Yra dau- w 
giaus kaip 24,000,000 auto- < 
mobilių Suv. Valstijose, kuo
met kitose pasaulio šalyse yra* 
apie 9,500,000. Bet šita šalis 
turi augščiausią ratą mirčių ir 
nelaimingų atsitikimų nuo au- < 
tomobilių. Statistikos parodo, 
kad per penkioliką pereitų 
metų įvyko net 388,‘936 mirtys w . 
nuo nelaimingų atsitikimų. 
Tas perviršija per 145,000 > 
Suv. Valstijų užmuštus laike 
visų karų Amerikos istorijoje.

Ir vistiek aukų skaitlius vis 
auga. Galima tikėti, kad mir
čių nuo automobilių nelaimiu- . 
gų atsitikimų bus vis daugiaus 
1935 m. negu buvo pereitais 
1934 m. > .

F.L.I.S. a

sagalinčiais ir sau leidžia uždraudimus 
visai lietuviškai visuomenei! Maskva.

ryta tiesiog ūkiškoji ir kul
tūrinė revoliucija.

Tai tik dėka Sovietų tvar- 
kos> Tik dėka to, kad ji su
sivienijo su visa Sovietų Są- * 
junga, su visoms Sovietų 
tautoms bendru keliu, ir 
ačiū didžios broliškos sąjun
gos paramos, Baškirų So
vietų Respublika vystosi į 
turtingą, kultūringą apsi
švietusią Respubliką.

Juraitis.
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Puslapis Trečias.

Visokia mintis, kuri neagi
tuoja, yra arba iškanevei- 
kimas arba išdavystė.

-ROMAIN ROLLAND.

Kitaip Jau Supratom
• i.
Štai sėdęs j valtį, pirmyn aš įriuosi,
Iš vargo klampynės išplaukti vyliuosi, 
fetumiuosi į priekį jėga kiek įgali, 
Greičiau kad pasiekti laimingąją šalį.
Bet gi per gyvenimo plačiąją jūrę, 
Matau, kad kelionę lyg kas tai užbūrė: 
Prieš valtį vis puola galingosios bangos— 

*Tai siaučia aplinkui, tai šonais vėl rangos.
Matau — neįstengsiu pirmyn pasiįrti,— 
Jėgos reik didesnės, bangas kad atspirtį; 
Ne vieno tai darbas—draugų reik jieškoti, 

•Gyvenimo jūroj kad įrtis, kovoti.
II.

Šiandien mūs būrelis štai laivą jau statom, 
Didžiausį, galingą,—nes štai kaip supratom:
Kad vargą palikti ir laimės rast šalį,

* Dar niekas nerado ir rasti negali.—
Bujojančio vargo šaknis reik išrauti!— 
Į didįjį laivą sublokšti, sukrauti, 
Ir vežti skandinti dugnan okeano!— 
Ant žemės jis savo dienas atgyveno!
Kai vargo šaknis ir žiedus sunaikinsim,— 
Ant žemės sau laimės diegelį daiginsim, 
Visur mes jį skleisim, ugdysim, plėtosim,— 
Žiedeliams pražydus, laimingais pastosim.

—St. Jasilionis.

Serga Drg. P. Saženis
• Draugas P. Saženis, Amerikos Lietuvių 

Proletarų Meno Sąjungos ir “Laisvės” ben
dradarbis, sunkiai serga. Jis jau senai sir
guliuoja, bet kada jautėsi geriau, vertė lie
tuvių kalbon dainas, veikalus. Jis parašė

* vieną veikalą apie atvykstančius Sovietų Są- 
jungon budavoti socializmą. Jį užvardino 
“Sveikam Kūne—Sveika Dvasia”. Progai 
pasitaikius talpinsime jį “Laisvės” .skiltyse. 
Jis taipgi vertė lietuvių kalbon žymaus ra
šytojo Katajevo komediją “Apskritumo Kva- 
dra^ūra,” kuri nepersenai tilpo “Literatūros

• ir Meno” skyriuj. Be to, drg. Saženis su
teikia daug naudingų straipsnių dienraščiui 
“Laisvei”.

Meno Sąjunga ir “Laisviečiai” linki drg. 
Saženiui greito sustiprėjimo.

K. Nezabitausko “Eiliavimo” 
Šimtm etinės

(Pabaiga iš pereito “Lit. ir Meno Skyr.)
Ricieliai, miesčionis ir ūkininks bėdžius,

* Mokytojai bėglus su studentais savo.

Tačiau toks mišrus visų sluoksnių sukilimas 
buvo pralaimėtas—svarbiausia, K. Nezabitaus
ko nuomone, del kaikurių bajorų-vadų (Gel- 
gaudąs) išdavystės. Nors sukilimas pralaimė
tas, bet jis davė gerą pamoką ateičiai, naujo 
sukilimo ruošimui. Dauguma kitų K. Nezabi
tausko eilių—tai ir yra uolus raginimas nau
jam sukilimui, sklaidymas nusiminimo ir sė

dimas vilties greitam laimėjimui. Tokios eilės 
“Giesmė brolių, likusių tėviškėj”, kurie krei
piasi į emigrantus:

Rūpinkitės, broliai, lig laiko kentėsim, 
O kad tik pradėsit, mes tuojau padėsim 
Darbuotis su jumis tuo reikalu dalyj. 
Tiktai pašapuokit ginklų svečioj šalyj.
Tačiau tas naujas sukilimas turės būti jau 

ne tik prieš maskolius ir carą, bet ir aplamai 
prieš ponus-bajorus-dvarininkus, o ypatingai 
prieš tuos iš jų, “kas mums priešingas subruz
dime buvo”. Eilės “Apie lenkus po subruzdi
mo svečiose žemėse vargstančius” užsibaigia 
viltim, kad greitu laiku

Valdonis priešingus lig vieno iškarsim, 
O neteisininkus su žeme suarsim... 
Tuo kartu supras jie reikalą teisybės 
Ir. jog mes darbavom del žmonių liuosybės. 
Ne del mūsų šlovės, arba iškėlimo, 
Bet del ūkininko, lygaus sutvėrimo, 
Katrą, kaip ne žmogų, žudai, kotavoji,— 
Ar taip myli, žmogau, tavo penėtoją.
Dar aiškiau, nedviprasmiškiau mintys apie 

naują antibajorišką sukilimą išreiškiamos ei
lėse “Bus kitaip”, štai kaip vaizduojamas ten 

* tas naujas sukilimas prieš šiandienykščius ba- 
jorus-viešpačius ir jo rezultatai:

Nukris jų karūnos po jų pačių kojom,
* Nebus viešpataičių, lygus bus artojas.

Bėgs anie tuo kartu slėpties prie Maskoliaus, 
Stalyčioj caro bus anų špitolė.
Neb taip kelsis daryt subruzdimą svietas, 
Kaip ligšiol bajorai, ponams nebus vietos. 
Svietas visas kelsis, kelsis visi žmonės 
Daryt broterystę iš tikros malonės.

* Jogei subruzdimai, per bajorus kelti 
Praėjusiu laiku, visad buvo velti...
Jog jie nejieškojo lygybės žmogystės, 

f Tiktai vis durnojo, kaip iŠ draugystės 
Pasėst runde vietą, apturėti galią,

LAISVI Mtadienis, Vasario 8, 1936

Tik tas rašytojas gali vadin
tis revoliuciniu, kuris ištik
tųjų kelia darbininkų ma
sių revoliucionizavimosi pro
cesą ir mobilizuoja jas ko

vai su priešu. 
—JURGIS DIMITROVAS.

O paskui kiliems pritaisyt nevalią.
Artinasi laikas, kad artojaus pelną 
Nebevartos valdonis savo dyku delnu. 
Zėdno kampo žemės dalysis artojai, 
Nustos lažai, donis, o išalks ultojai, 
Nebebus rubežių tarp draugysčių svieto, 
Maitins save žėdnas iš grūdo pasėto, 
Arba iš pramonio, rankomis uždarbės, 
Dykūnams valdonams nebreiks duoti garbės, 
Nebereiks kareivių skaitliaus, kaip šiandieną, 
Kad bus žemė locna artojaus kiekvieno.
Tuo kartu draugystės, liuosos nuo valdonų,
Neturės reikalo už puikybes ponų
Kariaut tarpu saves, lieti brolių kraują—

| Užvesim rėdymos visur lygų, naują.
Davėm ilgą ištrauką, bet ji labai charak

teringa ir bene vienintelė baudžiavos laikų lie
tuvių literatūroj vieta, kurioj nedviprasmiai 
skelbiama demokratiškai-valstietiškos revoliu
cijos prieš feodalizmo viešpatavimą idėja. K. 
Nezabitauskas net prieina prie supratimo ir 
propagandos to, kad reikalinga tarptautinė tos 

i revoliucijos organizacija. Taip, pav., eilės , 
“Apie buvimą Lenkų po valdžia Maskolių ca- 

j ro” užsibaigia tuo, kad autorius kreipiasi į 
“gyventoją žmogų,” kurį visaip “žudo, dovi ja” 
visoki caro remiami neteisininkai, valdytojai, 
sukčiai, provininkai, ir sako tiems žmonėms:

Dėlto, kai išgirsit, jog jau darbininkai
Pradėjo darbuotis del jūsų liuosybės,
Del lygybės žmogaus ir delei teisybės.
Didesniai kaip visad jauskit ūkininkai,
Jog tas subruzdimas, katro greita laukiam,
Bus subruzdimu žmonių viso svieto, 
Su kuriais liuosybės vienu balsu šaukiam, 
Ir jau tame daikte yr’ sėkla pasėta...

Keldamas kovos dvasią, tikėdamas greitu 
nauju sukilimu ir šaukdamas jau ruoštis, nu- i 
brėždamas naujus kelius, kuriais turi eiti su- i 
kilimas, ir net rūpindamasis tarptautiniu iš
stojimu, K. Nezabitauskas, tačiau, neišven
gė “Eiliavime” neišreiškęs ir tą vargingą, 
skurdžią—medžiaginiu ir dvasiniu atžvil
giais—padėtį, kurioj atsidūrė emigrantai, vi
sų persekiojami, nekenčiami, skriaudžiami. 
Jis dainavo tėvynės pasiilgimą ir tos jo eilės 
yra bene nuoširdžiausios, augščiausia stovin
čios poetiniu atžvilgiu. Tai jo “Atsakymas 
brolių, vargstančių po svietą”, ir ypatingai 
nuoširdus “Vaitojimas lenko, nustojusio tė
viškės”. Jų dvasią išreiškia pasikartojantis 
po kiekvieno posmo akordas:

Tokios mūsų vargo, keliavimo dienos, 
Nustojęs tėviškės, visur esi vienas.

Tačiaus į visišką pesimizmą poetas ne
puola :

Ieškosiu dar sviete del žmoniij liuosybės,
Nors didesniai vargsiu, ieškosiu teisybės.
Be šitų idėjų ir motyvų K. Nezabitausko 

i “Eiliavime” labai svarbią vietą užima die- 
! vas, religija. Tai ir suprantama—juk jis 

buvo kunigas, senas kunigas. Daugumoj 
eilių K. Nezabitauskas neišstoja kaip dievo 
ir religijos, kaip tokios, priešas. Da dau
giau—dievas yra nuolatinis jo vilčių, nusi
raminimo, pagelbos šaltinis. Bet jau mes 
matėme, kad K. Nezabitauskas ne tik nėra 

i nuogos oficialiosios krikščionybės ir katali- 
j kybės skelbėjas ir ramstis, bet net jos pa- 
j šiepėjas, jos priešas, nukaukuotojas, jos, 
l kaip žmonių mulkintojos, valdžios ir bajorų 
j gynėjos. K. Nezabitausko dievas—tai varg

šų užtarytojas, kuris žada panaikinti “svie- . 
to prispaustuosius”, įvykdyt žemėje teisybę 
ir t. t.

Tačiaus, atmetus oficialiąją tikybą, kaip 
viešpataujančių sluogsnių rėmėją, K. Neza- 
bitauskui pradėjo klibėti ir dievo aplamai 
pamatai. Jei dievas, kuris yra visagalis, lei
džia, kad tironai žudo “tikinčiuosius žmo
nes”, “Sibirijon varo”, “paniekina vierą, nu
plėšia bažnyčias” ir t. t.—visą tai, kuo pasi
žymi carizmo viešpatavimas, tai kyla abe
jonė, ar verta garbinti tokis dievas? Tokias 
savo eretikiškas mintis del paties dievo K. 
Nezabitauskas išreiškia eilėse “Malda prie 
dievo karių.”

Išvardijęs visas tas skriaudas, kurias ken
čia pavergtoji tėviškė, del kurių verkia “šir
dis artojų”, jis rašo, abejodamas, ar nege
riau būtų visai be dievo apsieiti.

Dieve, argi tu tai tiek teesi galjs?
Sviete klaidžiodami, randam tokius žmones,
Kur be tavęs gyven ir netur koronės, 

i Nepažįst nevalios, netur prispaudimo, 
Rodydamos tikrai, pagal prigimimo, 
Neišmano grieko, neduod tavyj garbės, 
Vienok gyven liuosai iš savo uždarbės.

Jei taip yra, jei žmonės be dievo geriau 
gyvena, negu toki jo garbintojai, kaip len
kai ir lietuviai, jei neateina dievas pagelbon, 
kuomet “caras prieš mus stovįs” drasko 
“kaip žvėrys ganykloj avelę”, tai poetui iš
siveržia šūkis prieš dievą: Dieve! plyšta šir
dis! Darai neteisingai!

Ir toliau eina maištingi prieš dievą pos
mai, kurie yra irgi bene vieninteliai tokios 
rūšies posmai persigėrusioj tikybiškumu XIX 
amž. lietuvių literatūroj:

I Bet jei nepasgailčsi, rūpesty] iš zlasties

Prieš galybę tavo galiu priešingas rastis.
Negalėdams skausmo širdies pagalėti, 
Pradėsiu bliuznyti, pradėsiu šnekėti, 
Jog valdimiers karių neteisingai daro, 
Liepdams šėnavoti asaboje caro 
Milaširdingiausią iš tarp žmonių tėvą. 
Bet kaip tai? Ar gal būt šėtons, velnias dievu? 
Netikim mes tuomi, tavo norą žinom, 
Carą už karalių mes nepripažinom.
Nenorim tironies, nebus jis mums tėvu, 
Negut kad nustosi būti karių dievu.
Tuokart nuliūdime, širdies mūsų skausme, 
Palikę be tavęs, kitur prisiglausme, 
Ir ten atsistoję teisybės jieškosim 
Ir lig paskutinio jam nepasiduosim.

Tokiu derėjimus! su dievu, pasiryžimu at
simesti nuo jo, nusivilimu juo ir jo galybe 
bei teisingumu vainikuojasi K. Nezabitaus
ko poezija.

Šituom galima ir baigti tos poezijos per
žvalga, nes dvejos pasakėčios nieko naujo 
neprideda. Vienos jų “Palyginimas lupens- 
tvų viešpačių lupenstovimis valdonų” jau ' 
pats pavadinimas parodo jos esmę. Vana
gas ir vilkas, kuriuodu vienas kitą kolioja 
del plėšrumo, tai ir yra tie valdonai (arba 
ponai, bajorai, turį valsčių, kaip paaiškina 
pats K. Nezabitauskas) ■ ir viešpačiai, kurie 
“naikina svietą visokiais Įlipimais” ir “perse
kioja žmones prispaudimais”. Juodu abudu 
vienas vienaip, o kitas kitaip “žindam žmo
nių kraują”. Antroji pasakėčia “Lapė ir 
ožys” irgi turi politinį palyginimą: lapė, ku
ri išsigelbsti iš šulinio ožio ragais, tai yra 
lenkų diduomenės dalis, kuri išpradžių kurs
tė sukilimą, bet paskui pasidavė carui, “kad 
nuo kartuvių išlikti, kad net ministru palik
ti”.

Tokia tai turtinga, įdomi ir vertinga savo 
idėjiniu turiniu K. Nezabitausko poezija. Tai 
yra tiesioginis 1830—31 m. sukilimo ir kitų 
kraštų revoliucijų įtakos padaras. Toji su
kilėlių inteligentijos dalis, kuri stovėjo ar
čiau žemutinių sluogsnių—valstiečių ir ap
lamai darbo žmonių, sukilimą pralaimėjus 
ėmė jieškoti to pralaimėjimo priežasčių ir 
naujų kelių sukilimui. Jie negalėjo nema
tyti, kad svarbiausioji pralaimėjimo priežas
tis—tai buvo silpnas valstiečių įsitraukimas į 
sukilimą, kurie negalėjo kovoti kartu su sa
vo ponais. Iš kitos pusės, jie matė, kad visa 
eilė bajorų tiesioginiai pardavė sukilimo rei
kalą ar visokiais būdais stengės susitaikyt su 
caro valdžia, kad grįžti į savo dvarus. Toji 
emigravusi inteligentija vis labiau ir labiau 
ėmė suprasti, kad tautinis sukilmas gali lai
mėti tik kaip sukilimas ir prieš dvarininkus, 
prieš baudžiavą, šitas jų radikalumas rado 
sau gausios idėjinės paspirties įvairių Vak. 
Europos radikalų mokymuose, susidūrime su 
kitų Europos šalių tautinio pasiliuosavimo 
kovom, Europos revoliucijų patyrimais ir 1.1. , 
Visų šitų veiksnių įtakoje emigrantų tarpe 
buvo susiorganizavus “Demokratinė draugi
ja”; jos programoj ir stovėjo panašūs užda
viniai, kuriuos poezijoj reiškė K. Nezabitau
skas.

Baudžiavos laikų literatūroj K. Nezabi
tauskas yra, kaip minėjom, vienas iš įdomiau 
šių mums reiškinių. Nors baudžiavos sun
kumus kėlė ir rodė ir kiti rašytojai (Straz
delis, Poška) gal net plačiau, kaip Nezabi
tauskas, tačiau jie tereiškė užuojautos ir 
gailėjimo valstiečiams-baudžiauninkams, tuo 
tarpu kai Nezabitauskas išstoja kaip kovin
gas poetas, šaukiantis į kovą prieš esamą 
tvarką, už liuosybę ir lygybę, prieinantis 
prie maištavimo prieš patį dievą. Nezabi
tauskas buvo taipgi griežčiausias tautinio 
pasiliuosavimo poetas. Visam XIX amž. lie
tuvių literatūroj nerasime kito poeto, kuris 
taip griežtai ir šaukiančiai į ginkluotą kovą 
būtų pasmerkęs caro valdžią—tautų slėgėją.

Tiesa, jau mes minėjom grožinį K. Neza
bitausko eilių silpnumą, stoką kalbos ir sti
liaus puošmenų. Tačiaus tai žymiai atsto
ja tas, kad jo poezija sušildyta stipriu visuo
meniniu jausmu, pasiryžimu, kovos dvasia. 
Ir šiandien, minėdami šimtmetines jo poe
zijos sukaktuves, mes jį prieš pastatom visai 
bajoriškai ir tikybiškai lietuvių XIX amž. 
poezijai.

“Socializmo Budavotojai” 
Ant 42nd Streeto

šiomis dienomis New Yorke ant 42nd Str., 
Cameo teatre, rodoma Sovietinis judis “So
cializmo Budavotojai.” šis judis neperstato 
jokio veikalo. Bet jis yra nepaprastai įdo
mus ir naudingas pamatyti; jame parodoma 
delegacija, atvažiavusi iš įvairių pasaulio 
šalių, kuri aplanko daugelį miestų ir nau
jai įtaisytas dirbtuves. Perstatoma 1935 
metų 1-mosios Gegužės apvaikščiojimas— 
milžiniškos iškilmės. Pirmą kartą taip pui
kiai parodoma Maskvos požeminiai trauki
niai. Minėtoji delegacija aplanko daugelį | 

įvairių namų, mokyklų, ligoninių, anglių ka
syklas ir šiaip įvairių įstaigų.

įdomu kiekvienam pamatyti todėl, kad 
Sovietų Sąjunga šiandien yra visai naujas 
pasaulis—palyginus su caristiniu Rusijos 
žmonių gyvenimu. O šioje filmoje kaip tik 
ir yra labai daug palyginimų.

Parodoma, kaip 175 milionai gyventojų, 
susidedanti iš 189 skirtingų tautybių, taip 
sutartinai ir ištvermingai budavoja Sovietų 
šalį. Senos lūšnos griaujama, dinamituoja- 
ma, o jų vieton išdygsta pasakiškai gražūs 
apartmentiniai, dideli namai.

Už vis man įdomiau pamatyti Sovietijoj 
vaikučių auklėjimas bei jų abelnas prižiūrė
jimas. Tokis vaikučių auklėjimas, kaip tik 
pritaikintas sulig New Yorko miesto Sveika
tos komisionieriaus patarimų. Bet labai ap
gailėtina, kad minėto komisionieriaus patari
mai visai nebepritaikomi mūsų didmiestyj 
New Yorke, kuomet čia labai daugeliui dar
bo žmonių visai neįmanoma vaikučiai auk
lėti.

Veismūniškis.

ALPMS Centro Biuro
Nariams

Sekmadienį, 9 d. vasario, 10 
valandą ryte, “Laisvės” name 
įvyks Amerikos Lietuvių Pro
letarų Meno Sąjungos Centro 
Biuro posėdis. Šiame posėdyje 
turi dalyvauti visi biuro nariai.

Pranas Pakalniškis,
ALPMS Sekretorius.

Elizabetho Žinios

A irogriid --“Frontier”
Jungtinėse Valstijose, New Yorke ir, ro

dosi, kaip kur kitur, jau buvo rodomas nau
jas Sovietų Sąjungoje pagamintas judis var
du “frontier”. Sovietų šalyje jį vadina Ai- 
rograd—orlaivių miestas. Judis užimantis. 
Jis pagamintas Tolimų Rytų atvaizdavimui, 
kaip Japonijos imperialistai daro karo pro
vokacijas ir kas atsitiks, jeigu karas bus 
užkurtas.

Prasideda: aštuoni elementai—2 japonai 
samurajai ir 6 rusai baltgvardiečiai vagiasi 
per girias iš Mandžurijos pusės nešdami di
namitą, kad perėjus į Sovietų pusę, išsprog
dinus gelžkelį ir kasyklas. Senas Sovietų 
partizanas, kovotojas Glušak, juos pastebi 
pereinant rubežių ir penkis nušauna.

Vienas baltgvardietis ir japonai pabėga 
į Sovietų pusę, miškan. Glušakas besivai
kydamas juos pasigauna vieną japoną—sa
murajų. Tas keikia Sovietų šalį, tautą, šau
kia, kad Japonijai turi būt atiduota veik pu
sė Sibiro, auksas, anglis, geležis, turtai. 
Glušakas jį sušaudo.

Antras samurajus, japonų oficierius, įbė
ga į medžiotojo namus. Glušakas pribūna 
ten ir suranda savo gerą draugą Kudiakovą, 
partizanų kovų draugą. Bet Glušakas ne
žino, kad Kudiakovas yra šnipas, kad jis 
yra Japonijos imperialistų bernas. Kudia
kovas užginčija, kad ten nėra nieko apart 
jo. Glušakas patiki.

Rusas baltgvardietis pasiekia kulokus ir 
senos religinės sektos elementus, kurie miš
ke gyvena, suokalbiauja, daro intrigas prieš 
Sovietus. Tas baltgvardietis praneša apie 
žuvusius savo sandraugus. Paskui jis, japo
nų oficierius ir Kudiakovas, organizuoja 
šiuos Sovietų priešus. Jie ginkluojasi, iš
renka komisiją ir rengiasi ją siųsti pas Ja
ponijos imperialistus prašyti, kad kada jie 
sukils prieš Sovietus, kad Japonija ateitų 
jiems į pagelbą. Mat, jau nuo senai Japo
nijos imperialistai mano, kad jie pagriebs 
Primoriją, Sovietų Sibirą iki Baikalo ežero ir 
paskelbs atskira šalim, taip, kaip jie pa
darė su Mandžurija paskelbdami “neprigul- 
minga” Manchukuo, taip, kaip japonai im
perialistai pasielgė su šiaurine Chinija ir 
Vidaus Mongolija.

Bet Sovietų Sąjungos piliečiai tą žino ir 
veikia. Parodoma, kaip gražiai sugyvena 
rusai su korėjiečiais, veda vieni kitus. Glu- 
šako duktė ištekėjus už korėjiečio; sūnus, 
orlaivininkas, vedęs korėjietę. Tas gražus 
sugyvenimas visų tautų sustiprina Sovietų 
Sąjungos ir apsigynimą.

Draugai praneša Glušakui, kad jo senas 
buvęs draugas, partizanas Kudiakovas yra 
šnipas. Glušakas nenori nei klausyti. Bet 
vis daugiau ateina žinių, kad japonų šnipai, 
Sovietų priešai, veikia. Tada Glušakas ir 
kiti buvę partizanai, kolektyviečiai apsigin
kluoja ir dainuodami išmaršuoja apsupimui 
priešų. Veikia ir Raudonoji Armija, kurios 
karo lėktuvai skrajoja ore, narstosi debesy
se, daboja.

Kaip tik tuom momentu, kada Japonijos 
samurajus—oficierius, perbėgęs baltgvardie
tis, išdavikas Kudiakovas išeiliuoja ginkluo
tus Sovietų priešus, pareiškia, kad jie “die
vui tarnauja” kovodami prieš balševikus, Ja
ponijos oficierius praneša, kad ant Primoriją 
krašto puola Jap. “nepaklusni karaliui ofi- 
cieriai”, t.y. taip kaip savo laiku Vilnių paė
mė neva Pilsudskio “nepaklusnus” bernas 

Želigovskis, tuom laiku ore sukriokė Sov. ka-
(Tąsa ketvirtam pusi p.)

Iš Aušros Draugijos Veikimo
Nežiūrint tos taip vadina

mos depresijos-krizio, mūsų 
stambi progresyvė pašelpos 
draugija Aušra praeitais me-'' 
tais netik kad nenupuolė na
riais ir finansais, bet, priešin
gai,—paaugo nariais ir finan
sais. Nors finansais paaugo 
nedaug, bet naujais nariais 
gana pusėtinai, nes konserva
tyviai apskaitliuojant, gauta 
apie 50 naujų narių. Kodėl 
yra tokios prielankios aplinky
bės bujojimui šios draugijos, 
kada kitos panašios pašelpos 
draugijos šiame mieste kas
inėtai puola ir puola nariais 
ir finansais? Jieškant tų 
priežasčių labai lengva suras
ti todėl, jog Aušros draugija 
randasi vadovybėj taip sakant 
bendro fronto žmonių: čionai 
rasime įvairių pažvalgų ir įsi
tikinimų žmonių, bet reikalui 
esant, ant tam tikrų konkre
čių klausimų visi riša klausimą 
šaltai ir nusprendžia svarbius 
visuomenės klausimus darbo 
visuomenės naudai.

Pavyzdžiui, praeitais metais, 
Aušros draugija prisidėjo fi
nansiniai nusiuntimui delegato 
į visuotiną lietuvių priešfašis- 

i tinį kongresą Cleveland, Ohio, 
ir rodos buvo pirmutinė užgįr- 
ti tokį suvažiavimą savo rezo-

I liucijoj, kuri tilpo darbininkių* 
i koj spaudoj. Aušra priklauso 
pri Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo, remdama kas 
mėnesį tam tikra nuskirta su- • 
ma kalinį ir priklauso prie 
vietinio Laisvės namo kaipo 
šėrininkė ir remdama tą įstai
gą visokiais būdais. Aušros 
draugija rengia pramogas, 
prelekcijas sveikatos ir kito
kiais svarbiais klausimais, ką 
kitos panašios draugijos ne
daro. Per ilgus metus laiko už

i savo organą “Laisvę,” kuri, be 
abejonės, labai daug prisidė
jo prie išauginimo šios drau- 

! gijos.
i '*• 4^

Draugijos valdyba beveik 
visados išrenkama iš pažangių ■ 
darbininkų. Taip padaryta ir 

1 šiais metais. Didelių pakaitų 
nepadaryta—pirm, i š r inktas 
Stasys Liutkus ir sekr.—B. 
Burkauskas, kuris draugijai 
tarnauja beveik nuo draugijos 
užgimimo dienos. Iždininko 
vieta užėmė darbštus ir teisin
gas draugas A. Gudaitis, vie
toj V. Paulausko, kuris rezig- . 
navo. V. Paulauskas išbuvo 
toj vietoj keletą metų. Tai bu- 

1 vo darbštus ir teisingas drau- 
' gas, kuris labai savo gerais 
būdais mokėjo visus draugijos 
narius užganėdinti. Geistina, 
kad ir ant toliaus draugas 
Paulauskas Aušrai padėtų bu
joti ir augti.

Aušros Korespondentas.

I'
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Clevelando Kronika

MENO SKYRIAUS DALIS

Iš Clevelando Miesto Konfe- 
v rencijos Prieš Karą Ir

Fašizmą

Vasario 2 d., Euclid Ave. 
Baptistų Bažnyčioje, buvo su
šaukta Clevelando miesto de
legatų konferencija, kurie da
lyvavo Trečiame Kongrese 
Prieš Karą ir Fašizmą, sausio 
3, 4 ir 5, 1936 m. Clevelando 
komitetas, numatydamas rei
kalą sucementavimui tų visų 
jėgų, kurios dalyvavo Cleve
lando kongrese, ir sušaukė šią 
konferenciją.

Iš konferencijos raportų 
paaiškėjo, kad Clevelando 
matosi pradžia vajaus iš reak
cijos pusės užgniaužimui kon- 
stitucijinių, pilietinių teisių, 
kaip tai, norima pavesti sure
gistruoti policijai visus vadi
namus gerus ir blogus pilie
čius susiedijoj, nutraukti jų 
pirštų antspaudas, WPA pro
jektuose padėti ginkluotus 
“sargus” ir policiją, unijose 
įvesti šnipus, užginti streikie- 
riams pikietavimo teises ir 
streikuoti ir viską iš piliečių 
atimti, ką laiduoja šalies kon
stitucija.

Prof. Rodgers išdavė platų 
raportą ir patiekė darbo pro
gramą sekantiem 6 mėn. šis 
darbo planas susidės iš šių 
darbų, arba, kitais žodžiais, 
yra padalintas į tris dalis-sky- 
rius del sėkmingesnės darbuo
tės prieš fašizmą ir karą.

Pirmoj dalyj bus varoma 
kampanija prieš fašistinius bi- 
lius, kurie yra įnešti kongrese, 
kaip Tyding-McCormack Di
saffection Bill, Kramer Sedi
tion Bill ir Dies Deportation 
Bill. Bus aiškinama visoms or
ganizacijom ir unijom, po- išdirbti tinkamas ir patraukia- 
draug pavieniai nariai turi mas temas diskusijoms sulig

imtis bombardavimo senato
rių ir kongresmanų Washing
tone su rezoliucijom ir protes
tais, raginant juos priešintis 
tų bilių priėmimui. Taipgi siū
loma organizacijoms šaukti 
masinius protesto mitingus ir 
tenai priimti minėtais biliais 
rezoliucijas reikalaujant griež
čiausiai juos atmesti. Tokie 
mitingai turi būt šaukiami 
tuojau.

Antroj dalyj siūloma išplė
timui kompanijos prieš fašis
tų ir pusiau fašistinių grupių 
propagandą apšvietos darbui; 
unijose, mokyklose ir visose 
kitose organizacijose. Būdai 
bus šie: (1) žinių buletinas— 
aptarnavimas visom amatų 
unijoms, parodant faktus, 
skaitlines ir kontroliuojamas 
spėkas, kurios remia ir parū
pina fašistine propagandą;
(2) siunčiant protestus ir pi- 
kietuojant visus fašistinius ju- 
džius, kaip “Red Salute,” Riff 
Raff” ir panašius. Taipgi iš
aiškinant ir numaskuojant vi
sas fašistines grupes, per pra
kalbas., diskusijas ir debatus;
(3) kovot prieš kiekvieną pa
sikėsinimą užgniaužti pilie
čiam civiles laisves, kaip drau
dimą pikietuot, šnipavimą uni-j 
jose, pirštų antspaudą ir pa- ! 
neigimą elementarių žmonėms 
teisių, naudojant būdus: kuo- 
peruojant ir remiant darbo 
organizacijas; sistemačiai iš
keliant tą visą žmonių atydai 
ir organizujant piliečius prieš 
tas visas fašistines užmačias. 
Apšvietos darbo išplėtimui pa
imta sutverti kalbėtojų-propa- 
gandistų biurą, kuris tarnaus 
reikale visoms, kaip afilijuo- 
toms, taip neafilijuotoms or
ganizacijoms, padedant joms

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
ro lėktuvų motorai ir gaujas apsupo 
atvesti partizanai. Prasideda mūšiai Sov pu
sei gelbsti ir vietos jaunuoliai, kurie nepai
sant to, kad jų tėvai buvo susidėję su baltais, 
bet jie stojo už naują tvarką. Kulokai sumuš
ti. Japonų oficierius suimtas. Čia Glušakas 
randa priešų tarpe ir seną savo buvusį drau
gą Kudiakovą. Glušakas nusiveda jį į girią ir 
nušauna, kaipo niekšą, darbininkų tėvynės 
išdaviką. •

Veikalas baigiasi tuom, kad Sovietai ant 
Ochotsku jūrų krašto pradeda budavoti nau
ją miestą vardu Airograd. Čia parodoma 
karo jėgos, submarinai, parašiutistai. Glu
šakas kalba, kad nėra pasaulyje tokios gra
žios šalies, kaip jo tėvynė—Sovietų Sąjunga. 
Ore skrajoja daugybė karo lėktuvų. Ir sa
koma, kad jeigu kas išdrįs pulti karu Sovie
tų Sąjungą, tai bus labai aštriai sutiktas. 
Judis baigiasi parodymu Sovietų Sąjungos 
galingo karo orlaivyno, kuris yra darbo žmo
nių budavojamo socializmo reikalų apgyni
mui.

Glušakas sako: “Kas bus, jeigu mus už
puls priešai?” Atsakymui kriokia galingi 
orlaivių motorai, šimtai orlaivių iš Kamčat- 
kos, nuo Spasko, Chabarovsko, Blagoveščen- 
sko, Maskvos, Leningrado, Kijevo ir kitų 
miestų, uždengdami dangų skrenda gelbėti 
savo kraštą, atmušti priešą. Parodoma, kaip 
šimtai Sovietų parašiutistų dainuodami lei
džiasi iš lėktuvų, ant žemės organizuojasi 
į karo rikiuotes.

Judis pagamintas vadovaujant Aleksan
drui Dovjenkai. Jis atsako dabaitinei įtemp
tai padėčiai Tolimuose Rytuose ir yra per
sergėjimas Japonijos imperialistams karo 
provokatoriams, kad Sovietų Sąjunga nenori 
nei vieno colio svetimos žemės, bet neleis 
užpuolikams mindžioti kolektyviečių kraštą, 
ardyti budavojamą socialistinę tvarką, į im
perialistų karo smūgius atsakys dar aštres
niais smūgiais.

Menininkų Trečio Apskričio 
Konferencija Nukelta

Jau buvo Trečio Apskričio chorams pra
nešta ne tik laiškais, bet ir per Meno Skyrių, 
kad vasario 9-tą dieną, Elizabethe, įvyks 
apskričio metinė konferencija. Vienok Šie-

LAISVU Puslapis Ketvirtas.' -
-

LENGVAS UZSIRUKYMAS ka

Luckies yra mažiau rūgštusr

nors įteikia kiekvienam

METINIS
už įtrau- BAZARAS

DIDELIS NUPIGINIMAS
BUS ŠEŠIAS DIENAS

Brooklyn 
and 25th

lygos programos.
Trečioj vietoj bus stiprini

mas organizacijos ir plėtimas

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

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 352, Hartford, Conn.Naudai New Yorko Distrikto 

apsigynimui nuo policijos bru- 
tališkumo ir persekiojimo 

darbininkų

Bus pigiai parduodami 
įvairūs daiktai ir bus 

graži programa

s TURININGO, BRANDAUS-KŪNO^jgggg 
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LUCKIES YRA MAŽIAU RŪGŠTŪS

JAlKO (KO«KO/Mt4i>

Copyright. 1930. Ine American Tobacco Company

Nesenai padaryti cheminiai 
bandymai parodo*, jog kiti 
populiarūs cigaretų išdirbi
niai turi rūgštume perviršių 
nuo 53% iki 100% daugiau 
negu Lucky Strike.
• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų 

Cheminių Laboratorijų Ir Tyrinė
jimo Grupių

Visokie žmones pasirenka Luckies, 
kiekvienas savais sumetimais. Bet 
kiekvienas sutinka, jog Luckies yra 
Lengvas Užsirūkymas iš turiningo, 
brandaus-kūno tabako. Tai yra gana 
stebėtinas faktas, kad lapai to 
paties tabako augalo gali kur kas 
daugiau skirtis nuo vienas kito, ne
gu lapai iš visai skirtingų rūšių 
augalų. Cheminis išnagrinėjimas

rodo, jog viršutiniai lapai turi per

viršių šarmų, kurie linkę duoti šiurk

štų, šarmišką skonį. Apatiniai lapai 

yra linkę rūgštumui dūmuose. Tai 
tik viduriniai lapai gamtoj prisiar

tina prie skoningiausios rūgšties— 

Šarmų lygsvaros. Lucky Strike Ci- 

garetuose yra naudojami vidurinieji 

lapai.

tyno Choras dabartiniu laiku yra taip už
imtas meno darbais, jog jokiu būdu nebūtų 
galėjęs prisiųsti savo delegatus, o apie da
lyvavimą parengime, kaip buvo pirmiaus 
manyta, tai ne kalbos nebuvo galima pradėti 
su sietyniečiais. Tokiu būdu konferencija 
ir nusitraukė vėlesniam laikui.

Praeitą sekmadienį Apskričio Komitetas 
turėjo susirinkimėlį ir priėjo prie išvados, 
kad galima šaukti konferenciją kovo-March 
pirmą dieną. Liko tik pasiklausti elizabeth- 
iečių. Dabar, kuomet gautas nuo jų sutiki
mo žodis minimai dienai, tai menininkų kon
ferencija tikrai jau įvyks, kaip buvo sutik
ta komiteto posėdy j.

Nepamirškite išrinkti delegatus, nes po 
konferencijos turėsime bent mažą pasilinks
minimo vakarėlį—sykiu su Elizabetho drau
gais.

Bendrų Piknikų Klausimu
Menininkams labai broliškų organizacijų, 

tai yra, ALDLD ir LDS apskričiai planuoja 
šią vasarą bendrai rengti porą didesnių pik
nikų, kaip tai spaudos ir abėlnos apšvietos 
naudai. Aišku, kad ir menininkų apskr. iš 
čia nėra išmetamas. Jis irgi turėtų dalyvau
ti juose. Tačiaus praeitam apskričio komite
to posėdyj pasidalinta su draugais mintimis 
ir prieita prie išvados, kad menininkai turi 
atskirai laikyti savo Dainų Dieną.

Komteto, draugai, yra supratimas, kad 
menininkams, kurie narinių duoklių veik ne
moka, finansai yra daug reikalingesni, ne
gu kitoms organizacijoms. Viena, mes no
rime pralavinti bent porą-trejetą jaunuolių 
chorvedystčs, o antra, finansiškai pagelbėti 
ir pačiai Meno Sąjungai.

Tiesa, dabar jau mes turime nemažą skai
čių M. Są-goj L.D.S., A.L.D.L.D. kuopų, ku
rios moka metines duokles, tačiaus sukėli
mui finansų išleidimui veikalų ir Operečių, 
kurių mums taip labai stokuoja—dar to ne
pakanka. Iš chorų finansinės paramos ne
reikia daug tikėtis, nes jų pačių yra dauge
lis, kurie neapsimoka bilų už imtus iš Centro 
kūrinius.

Tokiu būdu, kas nors turi rūpintis, kad 
sukėlus reikalingus centus padengimui iš
laidų. Kiti menininkų apskričiai mažai 
kreipia domės, idant bendromis meno spė
komis sudaryti kokį “šurum-burum” Centro 
naudai, bet New Yorko apielinkė dar nuo 
to neatsisako. Manau, kad šitą mūs pareiš
kimą visi aiškiai suprasite.

J. N., Apskričio Pirmininkas.

jos. Siūloma suorganizuoti 10 
kuopų šiose miesto dalyse :

(a) Brooklyn, (b) Central 
and 55th St., (c) Cedar and 
85th St., (d) Colinwood, (e) 
Miles Ave., (f) Broadway, 
(g) Down Town, (h) 105 and 
Yale (Youth), (i) 
(Youth), (j) Lorain 
St.

Kartu pasisakyta
kimą prie Clevelando Miesto 
Komiteto 50 naujų organizaci
jų : 25 Amatų Unijas, 5 Jau- 
nimiečių, 5 Religines, 5 Pro
fesionalų ir 5 Moterų.
Sąlygos Prigulėjimo Prie Ly

gos Prieš Karą ir Fašizmą
Organizacija, norinti afili- 

juoti prie ALPKF, moka me
tinę mokestį $3 mažiausiai. 
Tiek yra reikalaujama. Pri
sidėjus organizacija išrenka 
du delegatus į Miesto Komi
tetą, kurie raportuoja organi
zacijai apie Lygos veikimą ir 
reikalą paramos jos darbavi
mosi reikalais. Kuopos galima 
organizuoti masiniai. Nario 
mokestis 10c mėn. arba sulyg1 
nutarimo kuopos. Abelna na- j 
rystė minimum 50c metams.

ir Gyvos
Daugiausiai diskusijose da

lyvavo unijų atstovai, kurie 
nurodė fašistinės propagandos 
veržimąsi į darbo organizaci
jas ir kaip ją reikia apgalėti. 
Delegatai iškėlė tikrai hitleriš
kus požymius ne tik Clevelan- 
de, bet ir visoj Amerikoj. Pa
dėkime, šiandiena kiekvienas 
telefonas yra aprūpintas “iš
radimu,” kurio pagelba suži
noma ir užrekorduojama nu
žiūrimo veikėjo, unijos vado

(Tąsa 5 pusi.)

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 
arti Cental Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedčliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

TARPTAUTINIO DARBIN.
APSIGYNIMO

Bus

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

66 E. 4th Street 
NEW YORK CITY

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

Choras

ŠOKIAI
KIEKVIENĄ VAKARĄ

GRIEŽIANT

F. S. U. BALALAIKŲ 
ORKESTRĄ

Dviejų dolerių vertes knygę 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS, 

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

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

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit i jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą, ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

*

RŪMAS ŠOKIAM IR 
GĖRIMAM

šiokiais vakarais Įžanga 25c 
šeštadienį 40c. Perkant bilietus 

visiem vakaram kartu 75c

IbjiiMdMBai
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J. TRAČUK Vertė PETRAS

PERŠAUTAS DEKRETAS
E. Jarušaitienė; smulkių'— 
$1.05. Visiems aukotojams ta
riame širdingą ačiū.

M. Sliekiene.

veikalus, ir linksmai pasišokt prie senelę kalbant. Įžanga tik 15c. Kvie- 
gerosorkestrost Įžanga visai žema, čia visus,

Kviečia Komisija. Komitetas.
(33-34)

ELIZABETH, N. J.

(Tąsa)
Kariškas komisaras Ostapčuk buvo la

bai neramus. Ar Raudonoji Armija neis 
toliau už upės Zbruč? Ar revoliucijai ką 
nors reiškia senieji cariški rubežiai? O, 
ne! Tas yra absurdas! Revoliucija ru- 
bežių nežino ir nepažįsta. Mes eisim to
liau. Mes privalom eiti toliau, ten į va
karus, už upės Zbruč. Mes privalom pa
dėti milionams valstiečių ir darbininkų, 
kurie veda pasiliuosavimo kovą Galicijoj. 
Jie privalo pasiliuosuoti iš po ponijos 
jungo. Jie vieni be mūsų pagelbos ne
įstengs tą padaryti. Lenkija sukoncent
ravo beveik visas savo jėgas į Galicijos 
teritoriją. Mūsų pagelba labai yra rei
kalinga ir net būtina. Mes privalome ei
ti pirmyn už Zbruč ir Dniestro, mes pri
valom eiti į Kaluš, Strij, net iki mėlynų
jų Karpatų. Galicijos kalnuose jie pri
valo iškelti raudoną vėliavą. Lvove, 
Stanislavoje, Strijoj, Sambroj ir Baris- 
love privalo būti revoliuciniai komitetai. 
Kariško komisaro Ostapčuko mintys 
skrido pašėlusiu greitumu ten, prie gim
tinių apielinkių, net prie mėlynųjų kal
nų. Atgal šeši metai, kaip apleido savo 
gimtinį kaimą ir Strij mieste prisirašė 
prie ukrainiečių šaulių “Sic”. Temo...

Su dainomis buvo kemšami šauliai į 
prekinius vagonus, su dainomis jie iš
važiavo tamsią naktį per Karpatų kalnus 
į Ungariją. Kilni idėja žavėjo jaunuo
lius, idėja apie laisvą Ukrainą. Įvykdy
mui šios kilnios idėjos Austro-Ungari- 
jos valdžia sugalvojo pritraukti jaunuo
lius į kariuomenę ir tūkstančiais jaunų 
šaulių pasiaukojo savu noru Austrų ge
neraliniam štabui delei paskerdimo. Ir 
ugningai žavėjo juos visus, o kiek žavin
gumo—įvykdyti kilnų tautinį idealą. Taip 
pat ir Ostapčukas tuomet degė žavingų 
žodžių ir minčių sūkuryje drauge su ki
tais. Plikomis kruvinomis kojomis trem
pė rudens šaltą purvą, nešdami sunkius 
senos sistemos šautuvus, sušilę, sušlapę, 
dieną ir naktį valkiojos po užkarpačių 
tyrus, rengdamiesi kariškam žygiui del 
įvykdymo kilnios idėjos paliuosuoti Uk
rainą, idėjos, kurią gerai apgalvojo ir su
planavo, o paskiau maloniai su glamonė
jančiu širdingumu paskelbė Galicijos uk- 
rainiškų patriotų štabams nuo austro- 
ungariškų ir vokiškų monarchistų. Su 
griausmingu “ura” džiaugsmingai pa

sveikino šią idėją ukrainiški patriotai, 
dadėdami įvairius atsišaukimus prie tos 
deklaracijos “Į visus brolius ukrainus,” 
ir tt. O jie tikėjo į tą idėją ir tikėjo be 
jokios abejonės. Taipgi tikėjo į tą ir Os
tapčukas. Ir net būtinai reikėjo ištisus 
mėnesius šaltyje, alkyje ir pavojuje val
kiotis augštais Karpatų kalnais ir baisio’ 
mis bedugnėmis, reikėjo net būtinai da
lyvauti pasiutusiuose mūšiuose. Galų ga
le keletą kartų išsisukus nuo mirties, rei
kėjo belaisvėje dirbti Kazaniaus miesto 
skūrų fabrike, reikėjo atlankyti Turkes
taną ir galų-gale persitikrinti ir aiškiai 
suprasti, kad šventa kilni idėja apie Uk
rainos laisvę po pažadais Hapsburgųrir 
Hohenzolernų yra tikrai tuščia idėja, pa
prasta apgavystė, su kurios pagelba visi 
“patriotai” ir social-spekuliantai įgijo 
stambų kapitalą kaip materiališką, taip 
politinį.

Šiandien Ostapčuk yra bolševikas, ka
riškas komisaras Raudonosios Armijos 
šešto kavalerijos pulko. Šiandien jis yra 
visai kitoks, ne tas Ostapčukas, kuris 
prieš šešis metus buvo sutikęs keletą kar
tų mirtį del klaidingos idėjos už paliuo- 
savimą Ukrainos, šiandien Ostapčuk su 
visai kitokiomis idėjomis, su visai kito
kiomis svajonėmis stovi prieš duris savo 
gimtinės pavergtos Galicijos.

—Kad tik mes greičiau pereitum į an
trą pusę Zbruč! O tada panašiai lauki
niam vėjui, raudonoji kavalerija perlėks 
galicinę Podoliją ir atsidurs net prie mė
lynųjų Karpatų kalnų. Naujas idėjas jie 
neš su raudonomis vėliavomis j vakari
nės Ukrainos laukus. Naujas idėjas jie 
sės karpatiškuose kalnuose. Pranyks 
dirbtinieji rubežiai, ir Galicija bus so
vietinė. ..

II.
Leisdamos! saulė apipylė išsidraikiu

sius ant dangaus debesis raudonais, kaip 
kraujas spinduliais. Virš Zbruč upės pasi
rodė fantaziniai vakaro šešėliai. Paskui 
juos atsekė nematoma vasaros naktinė 
tamsa, uždegdama danguje milionus bri- 
lijantinių žvaigždžių. Atėjo poilsio lai
kas. Bet niekas iš raudonarmiečių nėjo 
miegoti, o atbulai judėjimas buvo visose 
kariuomenės dalyse kaip kokiam skruz
dėlyne. Žaibo greitumu perbėgo visas 
kariuomenės dalis linksminanti naujie
na:

(Daugiau bus)

Kiek Įregistravo Bedarbių 
Kauno Darbo Birža

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. susirinkimas įvyks an

tradienį, 11 d. vasario, Darbininkų 
, 7:30 vai. va-

Cleveland, Ohio
(Tąsa nuo 4 pusi.) 

arba kiekvieno antifašisto kal
ba. Kiti delegatai nurodė, kaip 
Ohio valstijoj imama žingsnis 
apginkluoti WPA projektų 
formanus ir mušeikas. To ne
gana, valdžios viršininkai gra
sina kiekvieną darbininko pa
siskundimą policija. Organi
zuojančius į uniją išmeta iš 
darbų.

Priimta rezoliucijos šiais 
klausimais: (1) Raginant Se
natą toliaus tęsti Morgano ir 
kitų amunicijos karalių inves- 
tigaciją, (2) Prieš WPA Ohio 
valstijos viršininkus, kurie no
ri WPA projektus padaryti 
koncentracijos kempėmis, (3) 
Prieš Apsaugos Dir. Ness, ša
lin šnipavimą iš darbo unijų. 
Delegatų dalyvavo apie 200. 
Lietuvių—4.

S.

KONFERENCIJA SOCIALĖS 
APDRAUDOS KLAUSIMU;

LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS 
DALYVAUKITE

CLEVELAND, Ohio. — Ne- 
dėldienį, 9 d. vasario, 2 vai. 
po pietų Bangour Bldg., 942 
Prospect (room 469) įvyks 
Ohio Assn for Unemployment 
Insurance konferencija. Į As- 
sociaciją priklausė ir Lietuvių 
Organizacijų Bendro Fronto 
Komitetas. Pastaruoju laikui 
nuo lietuvių organizacijų nie
kas nesilanko jų atstovauti, 
ši konferencija yra šaukiama, 
kad tinkamai prisirengus prie

būsiančios Ohio valstijos kon- tėte, o antra—tos, kurios tu-
ferencijos, kuri greitu I
atsibus Columbus, Ohio. Taip 
dalykams susidėjus, lietuvių
darbininkų pavienės organiza
cijos turi dalvauti prisiųsda-
mos savo įgaliotinius šiai kon
ferencijai. Iš praeities žinoma, 
kad didelis skaičius lietuvių 
organizacijų yra užgyrę Be
darbės ir Socialės Apdraudos 
Bilių H. R. 2827, kuris dabar
tiniu laiku yra įneštas į J. V. 
Senatą senatoriaus Frazier; 
Ohio legislature j atstovo Duf
fy bilius.

Ypatingai didžiosios mūsų 
organizacijos, kaip Lietuvių 
Darbininkų Pašelpinė D-ja, 
LDS 55-ta kuopa, ALDLD 
22-190-57 kuopos, Laisvės Pa* 
šelpinė Draugija, LDS jauni
mo, Lyros Choras ir kitos or
ganizacijos turėtų daugiau at
kreipti domės į taip svarbų 
reikalą, kaip kovą už pravedi- 
mą Socialės Apdraudos. Su 
mum, lietuviais, Clevelande 
yra tas bloga, kad labai daug 
energijos išeikvojame “ypatų 
reikalą is,” o svarbiausius 
klausimus padedame ant len
tynos pelėti. Tas neturėtų bū
ti. Imkime pavyzdį nuo 
tautų, besidarbuojančių 
klausimu.

Mes, lietuviai, buvome 
dėję darbuotis nuo pereitų 
metų ir darbas ėjo gera vaga. 
Bet patys ir pakrikdėme, o ne 
kas kitas. Tiesa, buvo puoli
mų iš fašisto Karpavičiaus 
pusės, bet žmonės, ypač kata
likai, nepaisė į tuos “Dirvos” 
provakacinius šmeižtus. Mes, 
priešingai. Pirmoj vietoj, mūsų 
ne visos organizacijos turėjo 
atstovus bendro fronto komi-

laiku rėjo, nematė reikalo prižiūrė
ti savo atstovus, ar jie atlie- 

savo pareigas ir dalyvauja 
komiteto posėdžiuose. To- 
nepaisymas daro gėda vi- 
Clevelando lietuvių kolo

ne darbininkiškų

kitų 
šituo

pra-

ka 
to 
kis 
sai
nijai. Tai 
draugijų ir jų veikėjų “pavyz
dys.” Mano manymu, šitą visą 
galima pataisyti ir reikia grei
tai taisyt. Pirmas žingsnis: vi
sos draugijos imkite dalyvumą 
konferencijoj, 9 d. vasario, 2 
vai., 942 Prospect Ave., Ohio 
Assn for Unemployment In
surance konferencijoj.

S.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Per ištisus 1935 m. Kauno 
m. savivaldybes darbo birža 
įregistravo 10,336 bedarbių, 
darbo parūpino 8.775 asme
nims. Iš bendro bedarbių skai
čiaus moterų bedarbių įregis
truota 2,805, darbo duota 
2,464.

Tik, žinoma, Kauno valdžia 
daugelį bedarbių visiškai ne
priima registruotis darbo bir
žoj.

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retails

No.NOTICE is hereby given that License 
A 10493 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1324 Newkirk Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS LIPSCrtlTZ
1324 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10470 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
the Alcoholic 
5824 17th 
County of 
premises.

5824—17th

of
Beverage Control Law at 

Avenue., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

JOSEPH JACKSON
Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Bangos Choras rengia linksmus šo
kius, nedėlioj, 9 d. vasario, 8 vai. 
vakare, po numeriu 408 Court St. ,Name, Fairmount Ave. 
Įžanga 25c. Kviečiam visus atsilan- kare. Visi nariai dalyvaukite, nes tu- 
kyti ir linksmai pasišokt prie geros rim daug svarbių dalykų apsvarstyt, 
orkestros, kuri grieš lietuviškus ir kurie tik bus galima užbaigt ir iš- 
amerikoniškus šokius. Taipgi bus vi- rišti per narių skaitlingą susirinki- 
sokių lošimų, žaislų, už kuriuos bus 
duodamos dovanos, Tad kviečiame 
visus atsilankyti linksmai laiką pra
leist ir tuom pat kartu paremt mū
sų

organizacijų nerengti pramogų bei 
kitų parengimų žemiau pažymėtose 
dienose.

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

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

Tad dar kartą prašome organiza
cijų nieko nerengt ant minėtų dienų, 
bet skaitlingai dalyvaut.

Sąryšio Sekr. D. Krūtis.

chorą.
Kviečia Bangos Choras.

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 9 d. vasario, 
10:30 vai. ryto, Darbininkų Centro 
svetainėje, 325 E. Market St. Šia
me susirinkime bus duodami rapor
tai iš vakarienes ir iš ALDLD 12 
Apskričio konferencijos. Visi nariai 
dalyvaukite ir atsiveskite naujų na
rių. Kp. Sekr. J. V. S.

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kuopos susirinkimas įvyks 

ncdėlioj, 2 vai. po pietų, Darbininkų 
Svetainėje, 325 E. Market St. Visi 
nariai dalyvaukite, nes turim daug

Koresp.

mą. Nepamirškite ir narines duokles 
užsimokėt. J. S. Rainys.

No. 7th St. Visi nariai malonėkite 
dalyvaut. Sekr.

ELIZABETH, N. J.
Prašome visų Elizabetho lietuvių

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks

PIRTIS
VISADA ATDARA 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

PHILADELPHIA, PA.
Bus svarbus susirinkimas visų 

darbininkiškų organizacijų narių va
sario 9 d., 2 vai. po piet, 735 Fair
mount Ave., Phila., Pa. Tame susi
rinkime bus svarstoma keli svarbūs 
klausimai. Surengimas “Laisvės” 
naudai bankieto ir pikniko. Tad 
draugai visi dalyvaukite tame susi
rinkime. Komitetas.

CLEVELAND, OHIO
Mažų namų savininkų susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 12 d. vasario, 7 
vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 6835 
Superior Ave. Šis yra svarbus susi
rinkimas ir kiekvienas privalo daly
vaut. Turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Atsiveskite ir naujų na
rių, kad jie su mumis susipažintų ir

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parom, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

svarbių dalykų apsvarstyt, taipgi rei- ! suprastų mūs svarbų darbą ir paliktų j 
kia patikrinti mokesčių knygelės. ' nariais ant visados.

Fin. Sekr. J. V. S.

WORCESTER), MASS.
Moterų ALDLD 155 kuopos susi

rinkimas įvyks antradienį, 11 d. va- 'nedėlioj, 9 d. vasario, 2 vai. po pietų, 
sario, 8 vai. vakare, 29 Endicott St. ( Easton Baking Co. svetainėje, 34-36 

i Visos narės malonėkite dalyvaut. Tu- "" .
, rim daug svarbių dalykų apsvarstyt, 
j taipgi reikia ir duokles visoms už
simokėt.

Fin. Sekr. D. Lukienč.
(33-34)

DETROIT, MICH.
TDA Karolio Požėlos kuopos susi- 

| rinkimas įvyks seredoj, 12 d. vasario, 
Draugijų svetai- 

I nėję, 4097 Porter St. Visi draugai da- 
...... ....... . 1 lyvaukite, nes šis susirinkimas labai 

i,iiko8cvičittH,’232 Ripiey pi. svarbus, Distrikto organizatorius iš
duos raportą iš ’ atsibuvusios TDA 
konferencijos. Visiems bus svarbu 
išgirst apie konferenciją, tad visi da
lyvaukite.

Sekr. N. Astrauskiene.
(33-34)

ELIZABETH, N. J. *
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 1936 in.
Pirm.: Stasys Liutkus 539 Franklin St., 
Pirm. Pagelb.: I’. Grygotis, 14G Fourth St., 
Nut. Rast.: B. Burkauskas, 255 Pine St., 
Fin. Rast.: A. P. Grygotis, 2122 Ingalls Ave., Į 7:30 vai. Vakare,

Linden, N. J.
Ižd.: A. Gudaitis, 511 Richford Terr., Linden i 
Duoklių Rinkėjas.: 1). Grygotis, 30 Dayton St. ' 
Iždo Globėjai :A. 1

A. Saulėmis, 136 Fifth St.
“L.” org. rast.: D. Krūtis, 211 First St. 
Maršalka: J. Jotkojis, 220 Trumbull St. 

“Aušros" Draugijos susirinkimai įvyksta 
kas antrų ketvirtadienį, kiekvieno mėnesio. 
Lietuviu Laisvės svetainėje, 2G9-73 Second 
St., Elizabeth, N. J. (33-34)

SO. BOSTON, MASS.
LDS jaunuolių 225 kp. turės ska

nią vakarienę, nedėlioj, 9 d. vasario, 
7:30 vai. vakare, 376 W. Broadway. 
Bus gera vakarienė, apart to bus 
muzikališka programa ir jaunuoliai 
suloš du veikalu. Vienas bus lietuviš
kas, antras—angliškas. Galėsite pasi
klausyt programos, pamatyt gražius

BRIDGEPORT, CONN.
Pirmu kartu čia Bridgeporte bus 

proga girdėt Močiutę Bloor kalbant, 
kuri nenuilstančiai dirba ir kovoja 
darbininkų klasei. Visi turėsite pro
gą ją išgirsti pirmadienį, 10 vasario, 
8 vai. vakare, 310 Fairfield Ave. Vi
siems svarbu ir žingeidu išgirsti šią

Už Savo Klases

Už Sovietų galią, už proletarinę revoliuciją, už energin- 
giausį Komunistų Partijos veikimą.

“Kovoje už apgynimą buržuaziniai-demokratinių laisvių ir 
darbininkų iškariavimų „prieš fašizmą, kovoje už nuvertimą 
fašizmo diktatūros revoliucinis proletariatas ruošia savo spė
kas, sutvirtina kovingus ryšius su savo talkininkais ir veda ko
vą linkui užkariavimo tikrosios dirbančiųjų demokratijos—■ 
Sovietų galios.

Tolimesnis tvirtėjimas Sovietų šalies, apsijungimas pasaulio 
proletariato apie ją ir didelis augimas Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos autoriteto tarptautiniame proletariate, prasi
dėjęs pasisukimas socialdemokratinių ir organizuotų į refor- 
mistines darbo unijas darbininkų į revoliucinių klasinių kovų 
pusę, augantis masinis atrėmimas fašizmo ir augimas revoliu-! 
cinio judėjimo kolonijose, smukimas II Internacionalo ir stip
rėjimas Komunistų Internacionalo, visa tai greitina ir greitins 
išsivystymą pasaulinės socialistinės revoliucijos.

“Kapitalistinis pasaulis pereina į gadynę griežtų susirėmimų 
pasekmėje paaštrėjusių vidujinių ir išlaukinių kapitalizmo 
prieštaravimų.

“Vaduojantis tomis perspektyvomis revoliucinio išsiplėto- 
jimo, Komunistų Internacionalo Septintas Kongresas šaukia 
Komunistų Partijas prie didžiausio politinio veikimo ir drąsos, 
prie nepertraukiamos kovos už sudarymą bendro darbininkų 
klasės veikimo. Sudarymas bendro fronto darbininkų klasės— 
tai sprendžiamasis grandinys priruošimui dirbančiųjų prie būsi
mų didelių antros eilės proletarinių revoliucijų mūšių. Tik 
apjungimas proletariato į vieną masinę politinę armiją užtik-

Komitetui, Pittsburgh, Pa.
—Pranešimas apie Lundeen 
prakalbas atėjo pervėlai.

Drg. Vaupšui, Cleveland,
Ohio.—Kadangi apie tą patį rins jo pergalę kovoje prieš fašizmą ir kapitalo galią, už 
koncertą parašė L. Sūnus, tai proletariato diktatūrą ir Sovietų galią. ‘Revoliucijos pergalė 
draugo pranešimo netalpina-jniekados pati neateina. Ją reikia paruošti ir laimėti. O paruoš- 
me.

Gardner, Mass
Sausio 29, 1936, puikiai pa

vyko drg. Guobos prakalbos, 
žmonių buvo neperdaūgiausia. 
Aukų surinkta 10 dolerių. 
Aukojo sekamai: po $1—A. 
Butkienė, J. Višniauskas, A. 
Glebavičius; po 50c—S. Mise
vičius, A. Grubinskas, K. Bal- 
savičius, J. Pranskus, N. Bar
tulis, J. Bernadis; po 25c—F. 
Juodaitis, J. Stružas, O. Bal- 
sevičienė, J. Aukštakalnis, B. 
Menkevičius, P. Bukis, E. Ado
maitis, S. Kunca, B. Tabulke- 
vičius; po 35c—A. Šlekis, ir
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ti ir laimėti ją gali tiktai galinga proletarine revoliucinė parti
ja/ (STALINAS).”

(Iš VII Kongreso Rezoliucijų) 
(Įstojimo blanka)

Stok į Kom. Partijos Eiles
Vardas ir pavardė............................. ..................................

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

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

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

Cortlamdt 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

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS

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

mankštymai, restauracija, barbernė 
ir prirengimai miegojimui.

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

DIENOS
ketvirtadieniais, 

šeštadieniais ir

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 

sekmadieniais atdara dieną 
ir naktį.

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

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ ngp 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI) , 

Dr. L. ZINS 1 
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.

nesveikumas bus jums išaiš-

Išlygos Yra Prieinamos
Tyrimai, Laboratoriniai Iš-

Serumų ir



policija juos negintų.

Puslapis Spėtas.
i

n a i s v ® šeštadienis, Vasario 8, 1936 
- --------------- . - į1 

o raketierių, jei Vi------------------

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS i C BROOKLYN. N Y.

1 Dresmeikeriai Arti
Didžiojo Streiko

. Nutrūkus dresmeikerių de-j 
ryboms su bosais, daromi pas
kutiniai žygiai prisirengimui 
didžiaj am streikui. Paimta 
tris dešimts svetainių, kur 
streikieriai galės susirinkti, 
aptarti savo reikalus, mobili
zuotis s t r ei ko pareigoms, 
taipgi atsikvėpti ir apšilti po 
pikieto ir demonstracijų. Sve
tainėse įrengta radio priimtu
vai, kuriais bus perduodamos 
Valiausios streiko žinios tiesiai 
Iš centralinės raštinės.

Prisirengta išleisti dienraštį, 
pašvęsta streiko reikalams, 
kuriame bus plačiai nušviesta 
Streiko eiga, priešų atakos ir 
visi bosų manevrai, atmušta 
bosų paleisti visoki gandai. 
’^Pamatiniais darbininkų rei
kalavimais yra 
kontraktorių ir 
kainų už darbus 
davių įstaigose. 
„ Unijos kairysis 
leido atsišaukimą 
kerius, šaukiant
yauti masinėse demonstracijo- 
se. “Pirmyn prie generalio 
Streiko ir laimėjimų,” buvo 
obalsis kairiųjų atsišaukime.

Antras Bendras Brooklyno 
Darbininkiškų Organizacijų 

Parengimas
Keturių Aktų

OPERETĖ INKVIZICIJA
Suvaidins Newarko 

Sietyno Choras

Sekmadienį, Vasario 16 d
Brooklyn Labor Lyceum 

949 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 4 :30 vai. po Pietų.

apribavimas 
nustatymas 

pačių darb-

sparnas iš- 
į dresmei- 

visus daly-!

Nepamirškit Martino Luterio 
S.. Draugystės Baliaus
.. Šeštadienį, vasario 8 dieną,) 
Lietuvių Piliečių Kliubo pa-' 
lalpose, 80 Union Avė., Brook- 
įyne, įvyksta 3O-tas Dr. Mar
ulio Luterio Draugystės meti
nis balius, kurį rengėjai ruo
šiasi padaryti tikrai įdomiu ir 
puikiu. Gera Retikevičiaus or
kestrą linksmins ir jaunus ir 
suaugusius, kurie galės šokti,
kiek tik norės.

Lietuviai darbo žmonės 
kviečiami atsilankyti šion pra
mogom Dr. Martino Luterio 
draugystė yra pažangi orga
nizacija ir verta visos plačios 
lietuvių visuomenės 
džiausios paramos.
/^’Balius prasidės 8 v. vakare.

kuodi-

Protestuos McNaboe Biliy

T. BIŠKAUSKIENĖ 
Skaistutės Rolėje.

Sudainuoja sekamą dainelę: 
Iš purenu geltonų, 
Iš žibučių mėlynų 
AŠ vainiką einu pinti— 
Jok, mielas, krašto ginti 
Nuo fašistų kruvinų.
Eik, mielasis, tverkis kardą— 
Proletarų ginkie vardą.
Naikink skriaudas, muškie

priešą, 
Tegyvuoja laisvės, tiesa 
Ir nušvinta saulės šviesa...

Šiandien Lietuvių Pamoka

C. BROOKLYN, N. Y.
___  ALDLD 24 kuopos susirinkimas

KSHHKBiireHfflKKBSSEiiSSiSSSESSil įvyks pirmadienį, 10 vasario, 7:30 
už smraištn laika I vaL vasare’ L>NJ>’ Kliubo kaniba?,HS UZ sugaištą laiKą. : rjuose> 269 Front St. Visi nariai 

Projektų Darbininkų Unija dalyvaukite ir naujų narių atsives- 
praneša, kad užėjus šaltam kito. Visi būkite laiku, nes mitin- 
orui darbininkai yra siunčia
mi namo, bet negauna mokes-,

Emergency Relief Bureau ties, tad nėra kuomi gyvent. O1 
Išklausinėjimų Taryba perei- organizuotai veikiant daug ką 
tą trečiadienį rekomendavo, galima padaryti, 
kad Miss Anna Lyons būtų su
grąžinta darban.

Miss Lyons buvo pravaryta 
iš šalpos biuro tarnybos kalti
nant už “pastabas paliečian
čias asmenišką 
riaus kilnumą” 
“trukdyti ofieialį 
so veikimą.”

Išklausinėjimų 
sidedanti iš O. K. Fraenkel, 
W. Gellhorn ir J. D. Moore, 
po išnagrinėjimo bylos, vien
balsiai pasisakė, kad negali
ma disciplinuoti samdinį už 
išreiškimą minties. Jie reko
mendavo paliuosavimą iš dar
bo atšaukti, kad Miss Lyons 
būtų sugrąžinta tarnybon be 
sumažinimo tarnybos laipsnio.

Tyrinėjimas ir nuosprendis 
laimėta dėka šalpos Biurų 
Darbininkų Susivienijimui, ku
ris organizavo masinę kampa
niją už jos sugrąžinimą dar
ban. Minėta organizacija tuo- 
jaus ėmėsi žingsnių, kad pri
vertus viršininkus pravesti gy- 
veniman tą tarybos nuospren
dį. Tai dar vienas įrodymas, 
kad masių protestai ir reika
lavimai veikia.

Reikalauja Sugrąžint Į 
Darban Anną Lyons gas bus pradėtas paskirtu laiku, ne 

vėliau. Sekr. P. Renken.

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

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

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street

Brooklyn, N. Y.
JOHN W. THOMSON 

P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

administrato- 
ir pastangas 
distrikto ofi-

Taryba, su-

Dirbtuvės Eksplozijoj Žuvo 
Keturi Žmonės

Įvykus eksplozijai dailia- 
darbių (embroidery) dirbtu
vėj, Bergen, N. J., užsidegė 
namas ir liepsnose žuvo virš 
dirbtuvės gyvenus šeimyna, 
taipgi vienas dirbtuvės darbi
ninkas. Penktas iš apdegusių 
taipgi vargiai išliksiąs gyvas.

šeštadienį, nuo 4 iki 6 v.
po pietų, 419 Lorimer St., bus BrODX Moterys Vėl PradeS 
Kominterno rezoliucijų pamo
ka. Lietuviai partijiečiai ir ne 
partijiečiai turėtų skaitlingai, 
susirinkti, nes ne ilgai ta pro-j 
ga bus, pamokos greit baigsis. 
Klasei vadovauja d. A. Bim
ba.

Kovų prieš Maisto Brangį

Pakeičia WPA Valdininkus
Amerikos Prieškarinė-Prieš- 

fašistinė Lyga šiandien, 1 vai. 
po pietų, siunčia plačią at- 
stovingą delegaciją pas vals
tijos senatorių McNaboe, 242 ---- -------
E. I9th St. Delegacija protes-1 Deputy administratorium— 
tuos prieš jo rezoliuciją, kuri Walter M. Langsdorf. 
reikalauja paskirti $150,000! 
sumą medžiojimui radikališkų 
eretikų mokyklose. Lygos at
sišaukimą parėmė Studentų 
Lyga, Knickerbocker Demo
kratai, Miesto Kolegijos Prieš- 
fašistinis Susivienijimas, Mies
to Projektų Taryba ir dauge
lis kitų organizacijų ir grupių. 
Prisidėjusios grupės sudaro 
delegaciją, kuriai vadovaus ly-

Victor F. Ridder, WPA ad
ministratorius, padarė seka
mas pakaitas savo administra
ciniam štabe:

Pagelbininku vedimui tar
nybos—Mary C. Tinney.

Direktorium profesionalės 
tarnybos—William Nunn.

Administratoriaus padėjėju 
—Robert M. Rosenbluth.

Langsdorfas pirmiau buvo 
viršininku tarnybos divizijoj, 
Miss Tinney—Ridderio sekre
tore, Rosenbluth paprastu pa
gelbininku, Nunn parviršiaus 
gaminių divizijoj.

Įvyks Sekantį šeštadienį

Šokiam Grieš Retik evičiaus Orkestrą

Įžanga 40 centų.Pradžia 8 valandą vakare.

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

Daktaro Martino Lutherio Draugystės

METINIS BALIUS
Vasario 8 February, 1936

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

Nesenai 
Hempstead projekte 150 dar
bininkų sustojo dirbę, nes al
ga nebuvo išmokama laiku. 
Algos tuojau pribuvo.

BROOKLYN (EAST), N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, .13'd. vasario, 8 vai. 
vakare, Kiburio svetainėje, 950 
Jamaica Ave. Visi nariai dalyvauki
te nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstymui. Atsiveskite ir naujų 
narių prirašyt prie kuopos.

Valdyba.

Sekmadienio Laikraščio 
Prenumeratos

laik-Angliško darbininkų 
raščio Sunday Worker penkta 
laida išeis iš spaudos šį vaka
rą. Laikraštis smarkiai plati
nasi. Trečiadienį laikraščio 
raštinė gavo 120 prenumeratų. 
Panašiai ateina kasdien.

Sunday Workerj galima 
gauti gatvėse šeštadienio vaka
rą ir ant standų sekmadienio 
rytą. Bet nuėjus vėliau tankiai 
būna išpirktas. Kad užtikrinti 
gavimą laikraščio kas sekma
dienį, geriausia yra užsisakyti 
į namus. Paduosite vardą ir 
antrašą, o užsimokėsite, kada 
pristatys laikraštį. Užsisakyti 
galite “Laisvės” raštinėj, arti
miausiame darbininkų centre, 
arba tiesiog išleistuvėje, 50 E. 
13th St., N. Y.

Gaus 50 Narių K. Partijai
Didėjant karo ir fašizmo 

pavojui ir einant prie suda
rymo darbininkų bendro fron
to ir liaudies fronto atsispy
rimui prieš tuos pavojus, dar
bininkai vis labiau pradeda 
įsitikinti, kad pirm visko rei
kalinga stipri, masinė Komu
nistų Partija. Ta dvasia va
duodamas! ir Hudson apskri
čio, N. J., Kom. Partijos sek
cija nutarė gauti 50 naujų na
rių iki K. Partijos konvenci
jos, kuri įvyks ateinantį mė
nesį, New Yorke.

I Pradėjimui didelės kampa- ..........
I nijos prieš pragyvenimo bran- I TEATRAS-DAIN0S-MUZ1KA 
gumą Bronx moterys, su pa- 
gelba kitų vietos organizacijų, 
šaukia konferenciją šį sekma
dienį. Mrs. Clara Edison, kon
ferencijos šaukimo l._...
sekretorė, nurodo, 
met nuo balandžio 1933, kai
nos pakilo 41 nuošimčiais ir 
žmonių perkamoji galia suma
žėjo, tai Armour, Swift, Wil
son ir Cudahy maisto kompa
nijos daro milžiniškus pelnus. 
Apart to, kampanija bus ve-

I dama prieš pratęsimą “sales 
tax.”

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora, vyras ir moteris, 

del užtikrintos vietos ant farmos. 
Turi žinoti farmų darbų gerai, nusi
manyti apie namą, virimą. Galėtų 
laikyti savo vištų ir kitų gyvulių.1 
Del platesnių informacijų kreipkitės, 
sekamai: A vanta Farm, Ulster Park,1 
N. Y. (32-34)

Reikalinga mergina del namų dar
bo, geri namai ir geras atlyginimas, 
bus duodamas kambarys. Rašykite 
sekamai: Eisenberg, 150 E. 42nd St.,Į 
Brooklyn, N. Y. (31-33)

Reikalinga moteris bei mergina del 
namų darbo, turi mokėt virti valgį, 
maža šeimyna, pastovus 
ka 1 i n ga rėk o m end ac i ja. 
greitai sekamu antrašu. 
Parade Place, Brooklyn,

darbas. Rei- 
Atsišaukite 
Bassine, 25 
N. Y.

(31-33)

ŠIANDIEN 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 

nesirgtu mete.
“LAISVES” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Ne 
kada

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

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

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

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 . Įgg $|/A.5O
STERLING 3-4700 ^irt™ *

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

Viso miesto organizacijos 
smarkiai ruošiasi pasitikti ir 

komiteto stačia Kalva iš liesto 
kad kuo-' priešdarbininkišką, pilną fašis

tines propagandos judį “Riff-, 
Raff.” Virš 30-ties darbo uni-1 
jų delegatai su Am. Priešk.-( 
Priešfašistinės Lygos tarėsi su 
Loews teatrų manadžeriu' 
Moscowitz, kad geru noru su- j 
laikytų judžio rodymą. Jam! 
atsisakius, nutarta judį boiko
tuoti ir pikietuoti.

Teis Crempienčs Žudeikas
Vasario 24 prasidės teis

mas keturių šerifų, kurie per
eitą rugsėjį nušovė 
Mrs. Crempą, jos 
Nužudymas įvyko 
užpuolus terorizuoti
pastariesiems kovojant prieš 
elektros kompanijos užsimoji
mą pravesti savo liniją per 
Crempų žemę.

farmerką 
namuose, 
šerifams 

Crempus,

Puikusis veikalas iš pietinių 
valstijų darbininkų gyvenimo 
“Let Freedom Ring” vaidina
mas Civic Repertory teatre, 
14th St. ir 6th Ave. Vakarais 
kainos nuo 30c. iki $1.50. 
Matinees trečiadieniais ir šeš-i 
tadieniais nuo 2:30. Kainos 
nuo 30c iki $1. Pasiskubinkite 
matyti, nes veikalas bebus lo
šiamas tik tris savaites.

Tikisi Tūkstančio Narių
Tarptautinis Darbininkų Or- 

denas, kuris kitų tautų darbi
ninkams reiškia tą patį, ką 
reiškia mums Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas, taip 
smarkiai paaugėjo, kad vieti
nių kuopų metinis balius šį 
vakarą bus 71st Regiment Ar
mory, Park Ave. ir 34th St. 
Be to, šiame baliuje tikimasi 
gauti 1,000 naujų narių. Tai 
bent balius!

Reikalaus Algos už Sugaištį
Nassau apskričio WPA dar

bininkai diskusuoja, kaip at-

Naujas veikalas “Paradise 
Lost” lošiamas Longacre teat
re, 48th St., į vakarus nuo 
Broadway. Vakarais nuo 8:40. 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 
matinee nuo 2:40.

Norintieji parodyti vaikams 
įdomų ir naudingą teatrą nu
vesk ite juos pamatyti “Child
ren’s Hour,” dabar vaidinama 
Maxine Elliotts teatre, W. 
39th St. Visomis dienomis 
apart pirmadienių.

Su kiekvienu Dewey 
giu prieš tikruosius 
rius, eina keli prieš

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, L, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
grupių ir pavienių 

iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavui- 
sudarau si 

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

STOKES

tuvių, kitokių

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

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

smū- I 
raketie- " 
unijas. | 

Dewey agentai sakosi susekę ! 
raketą išvežiotojų unijoj ir iš- | 
kėlė kaltinimus prieš uniją.

Unijos pačios galėtų puikiai H

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. a 

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

NEDĖLIOMIS FLATBUSH OFISAS
, , .v i 2220 Avenue J

Nuo 10 iki 12 vai. is ryto | Kampas E. 23rd St.

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

LAISNT TOTAS GRABOKIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

NAUJOJE VIETOJE

_ _ _ _ _ /
GERIAUSIA DUONA 

Į^^įSCHOLES BAKING 
532 Grand St, Brooklyn^*^y

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

■ Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
" duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda-
■ mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 
Įg ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
1 Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS




