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Sekm idienių

Dabartiniu laiku, po Dewey 
vadovybe, New Yorke daro
ma ablavos gaudymui prosti
tucijos pirklių. Gerai, tegul 
juos gaudo. O New Yorko 
“Posto” žodžiais tariant, tai 
gerai todėl, kad gaudo ne tas 
gatvėse moteris, kurios parsi- 
davinėja, bet ima pačias vir
šūnes—raketierius.

Vienok iš tų šiaudų mažai 
bus grūdų. Gaudymais pros
tituciją nepanaikins, čia rei
kia geresnių vaistų.

Tegul valdžia kiekvienai 
sugautai prostitutei moteriaiį 
duoda tinkamą darbą, kokį ji į 
gali dirbti, ir tokią algą, kuria 
moteris galėtų žmoniškai gy
venti, tai prostitucija išnyks 
ir be ablavų.
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Gerai, kad prieš Amerikos 
fašisto Hearsto laikraščius iš- 
ein net toki laikraščiai, kaip 
New Yorko “Post.” Tokių lai
kraščių yra ir daugiau kituo
se miestuose—Seattle “Star” 
ir kiti.

Man rodos, kad mūsų judė
jimui ir liberalams reikėtų 
sudaryti bendrą frontą prieš 
tokius šlamštus ir pradėti pla
čią kampaniją. Tada gal ge
riau sektųsi nugalėti ir fašiz
mo kilimą.

“Penki žmonės dabar gali 
valdyti Jungtines Valstijas”, 
sako “Post”, kalbėdamas apie 
Augščiausio Teismo teisėjus. 
Ir mes taip sakome, kad to 
teismo galią reikia panaikinti,! 
nes jis turi pasisavinęs galią į 
panaikinti visokius išleistus įs
tatymus, nepaisant, kad už 
juos pasisakytų milžiniška di
džiuma žmonių. Be to, tie tei
sėjai gali būt susidomėję tik 
mažos žmonių dalelės intere
sais, kaip kad Morgano ir ki
tų tūzų.

Kaip matote, tai šiuo klau
simu jau galima sudaryti pla
tus liaudies frontas prieš fa
šizmą. Tuo punktu mes gali
me bendrai veikti net su to
kiais žmonėmis, kaip iš Yorko 
“Post’o”.

Pereitais metais Lietuvoje 
įvyko valstiečių (ūkininkų) 
streikas, buvo ir jų teismų. 
Mūsų spaudoje apie tai buvo 
rašyta, bet tik paviršium, kar
tais tik iš buržuazinės spau
dos.

Pagalvokime, ar nereikėtų 
išleisti knygą tokiu klausimu ? 
Jei ne knyga, tai bent gera 
brošiūra. Juk tai daug me
džiagos! Tai naujas dalykas 
Lietuvoje šiuo tarpu.

Reikia pasakyti, kad iš da
bartinės Lietuvos mes veik 
nieko neturime savo literatū
roj. Kalbu ne apie politines 
žinias. Reikėtų “pavažiuoti” 
į kaimą, į patį gyvenimą, bė
das, vargus ir kovas dabarti
nės Lietuvos smulkiųjų valstie
čių, bernų ir tarnautojų.

Tokia knyga reikėtų išleis
ti apysakos arba raportažo 
formoj. Mūsų judėjimui, mū
sų skaitytojams būtų, gražaus 
ir naudingo pasiskaitymo. ,

Už šį mėnesį pasirodė nau
jas literatinis svetys—“Parti
san Review And Anvil”. Tai 
literatūros ir kritikos mėnesi
nis žurnalas.

i Pirmame jo numeryj rašo 
Waldo Frank, John Dos Pas
ses, Joseph Freeman, Ande 
Malraux ir daugelis kitų, žur
nalas talpina trumpų apysa
kų, eilių, kritikos, teatro, ju- 
džių ir kitas peržvalgas. Nau
jas žurnalas verta skaityti vi- 

i siems, kurie naudoja anglų 
kalbą.

PREZIDENTAS LINCOLN KOVOJO Už VERGIJOS 
PANAIKINIMĄ, PRIEŠ AUGŠČIAUSIO TEISMO 

SAUVALIĄ, Už DEMOKRATIJĄ
šiomis krizio dienomis, kada 

mūsų šalis vėl sovi ant istorijos 
kryžkelės, ypač yra svarbu iš
naujo peržvelgti kai kurias pa
mokas iš ano pirmesnio didžio ( 
krizio Jungtinėse Valstijose, iš I 
kurio iškilo milžiniškas Abraho
mo Lincolno asmuo.

Mums vėl priešakyj stovi, 
kaip ir 1860 metais, susidūri
mas tarp žmonių jėgų, iš vienos 
pusės, ir neteisėtų pirmenybių 
ir įsitvirtinusių politinės reak
cijos jėgų, iš antros pusės, 
susidūrimas vėl siekia iki 
šalies gyvenimo šaknų, šį 
ką net giliau, negu andai, 
tys žmonių masių gyvybės
kalai griežtai sako pamatiniai 
pakeisti ekonominius, visuome
ninius ir teisinius pagrindus 
šalyje, bet tokiam pakeitimui 
visomis desperatiškomis spėko
mis priešinasi sąjunga reak
cingiausių šalies jėgų, be skir
tumo, katros jų kada pirmiau 
priklausė katrai partijai. Mes 
išnaujo turime krizį partijų ir 
krizį konstitucijos. Ir vėl reak
cijos partija spiečiasi apie 
Jungtinių Valstijų Augščiau-i 
šią Teismą, kaipo vyriausią sa
vo mobilizacijos centrą.

Dabartinis Krizis Amerikos 
Politikoj 

atžymėjo

Šis 
pat 
lai-

rei-

minkime Abrahomo Lincolno 
žodžius, kuriuos jis pasakė lai
ke savo pirmo įvesdinimo į pre
zidentus :

“Jeigu valdžios politika pa
matiniais klausimais, palie
čiančiais visos šalies žmones, 
bus neatšaukiamai nustatoma 
Augščiausio Teismo sprendi
mais tuoj, kaip tik jie pada
romi, tai žmonės nustos buvę 
patys savo valdovais, kadangi 
iki to laipsnio faktinai jie 
bus atidavę savo valdžią į to 
tribunolo (teismo) rankas.”
Kaip pilnai šie Lincolno žo

džiai nupiešia šiandieninę padė
tį ! Ir koks tai didelis skirtu
mas tarp šių žodžių ir baugščių 
išsisukinėjimų, bailiškų dvejoji
mų, kuriuos naudoja'dabartiniai 
mūsų nykštukai, pageidaujan
tieji vaidinti milžino Lincolno 
vaidmenį!

Lincolnas nesitenkino vien 
nurodyti keblius klausimus. Jis 
lygiu aiškumu davė ir atsaky
mą. Jis pasakė:

“Kas nors turi pakeist tą 
sprendimą, kadangi jis yra 
padarytas, ir mes manome jį 
pakeisti, ir mes manome jį 
ramiu būdu pakeisti.”
Tas sprendimas buvo pakeis-

MARIJAMPOLĖJ dar labiau 
padidėjo bedarbė, kaip rašo

Į tas. Augščiausias Teismas ne-
Istorija atžymėjo pradžia gavo paskutinio tame žodžio. 

Lincolno laikotarpio krizio ta Lincolno troškimui surasti ramų 
diena, kada Augščiausias Teis- to klausimo išrišimą pastojo ke
rnas padarė savo begėdišką į lią reakcijos jėgos, kurios grie- 
sprendimą Dred Scott bylos. | besi ginklo, kaip kad reakcijos 
Ateities istorikai, prisiminda-i partija visada darydavo nuo pat 
mi tą nuotikį, pažymės pradžia i istorijos aušros. Bet kuomet 
dabartinio politinio krizio lai- į Lincolnas atrado, jog ramiu bū- 
kotarpio nuo tų dienų, kada'du negalima šį klausimą išrišti, 
Augščiausias Teismas padarė jis del to nepaliko jį neišrištą, 
sprendimus, panaikinančius N.-į Kelią, kurį jis pasirinko, istori-1 
R. A. (šalies atsteigimo aktą) įjos verčiamas, jau pirmiau nu- 
ir AAA (žemdirbystės tvarky-: matė kitas mūsų istorinių mil- 
mo įstatymą). Dred Scott, žinų, toliau įžiūrinčiomis aki- 
sprendime Augščiausias Teis- j mis — n e m i r t i n gasai John 
mas pareiškė, kad šalies Kong- Brown ir abolicionistai (vergi-, 
resas neturįs jokios galios už- jos panaikinimo šalininkai).
drausti negrų vergiją Jungtinių 
Valstijų žemėse, 
pačios pasipūtimo 
ir teisėjo Taney 
vėl nuskambėjo 
Teismo salėse, kuris pareiškė, 
kad Kongresas neturįs jokios 
galios leisti įstatymus, taikomus 
pagelbėti varge esančioms gy
ventojų minioms. Dred Scott tapo vyriausia reakcijos parti- 
sprendimas, kuriuo buvo bando-1 ja; kad ta partija, kuri prasi
ma padaryt Augščiausias Teis-1 dėjo žūt-butinėje kovoje prieš 
mas galutinuoju sprendėju 
Amerikos žmonių likimo, tie
sioginiai atvedė į ketverių metų 
Pilietinį Karą, žmonių savival
dybės laimėjo, bet už ją buvo 
užsimokėta milžiniškomis lėšo
mis. šiandien Augščiausias 
Teismas vėl iškėlė tą patį klau
simą, tik sąlygose 1936 metų 
uždavinių ir klasinių santikių.

Augščiausio Teismo Galia 
Reiškia Despotizmą

Išnaujo akis akin susidurda
mi su Augščiausio Teismo už
grobimu politinės galios, prisi-

šiandien tos 
gaidos, kaip 

1857 metais, 
Augščiausio

Jeigu Lincolno palikimui bus1 ' *T ♦
lemta gyvuoti, jeigu jo žodžiai O--- T
vaidins rolę politiniame gyveni- O U JLzLCLULV<Xj OLUL1KJ I <X1 
me šiandien, tai nebus dėka re- .
publikonų nei demokratų, bet o f* F P Lč XT H □
dėka istorinės pažangos naujo- JL L d LJJLd LULL L L L C IV V L/ d 
viškų atstovų, dėka komunistę, i / t-

! Juk Komunistų Partijai šian-l 
dien prisieina atgaivinti Lincol
no žodžius. Nes visi kiti ten
kinasi tuom, kad tik paviršuti
niai, pagal įsigyvenusį paprotį, 
tuščiai palenkia savo galvą 
prieš didžius jo padavimus, šia
me mes taip pat pakartojame 
Piliečių Karo laikų patyrimus, norėtų pasikalbėt SU Lietu- 
Tada reakcijos partija buvo De- va apie prekybos praplėti- 
mokratų Partija, kuri atsiliep- mą tarp šių dviejų šalių; 
davo į Thomaso Jeffersono ir' tai, girdi, todėl, kad Klaipė- 
Andriaus Jacksono padavimus. I ^os krašte tapo atsteigta 
Bet tai ne Demokratų Partija konstitucinč valdžia, kuri 
vykdė Jeffersono ir Jacksono, guda ta tokia kad sutinka 

joji partija. Lincolnas atgaivi-^? Paskutinių seimelių rin- 
no visus geriausius palikimus i kimų pasekmėmis.
amerikinės demokratijos. Jis Iki Šiol Hitleris kartotinai 
privedinėjo įnirtusių atakų žo-, tvirtino, kad neisiąs į jokias 
džius, kuriais pirmesniame lai- 

! kotarpyje Jeffersonas, Jackso- 
nas ir kiti demokratijos įsteigė
jai taip smarkiai pliekė Augš
čiausią Teismą už politinės ga
lios pasiglemžimą.

Kovai prieš reakciją Lincol
nas kreipėsi į amerikiečių mi
nios. Jis kėlė jąsias ir mobili
zavo ofensyvos kovai prieš tiro
niją, už laisvę ir demokratiją. 
Tuo reikalu jis atsiliepė į 1776 
metų padavimus, kaip kad mes 
komunistai šiandien darome. 
Atakuodamas Dred Scott spren
dimą ir Augščiausio Teismo pa
siglemžtą galią, Lincolnas, kal
bėdamas čia Springfielde, augš- 
tyn iškėlė Nepriklausomybės 
Pareiškimą, kurį jis štai kaip 
perstatė:

“Tai yra sukniubimo ak
muo visiem tiem, kurie vėles
niais laikais bandytų laisvus 
žmones suvaryt atgal į neap
kenčiamą despotizmo* taką.”

(Tąsa 3 pusi.)

ATSIŽVELGDAMAS I FRANCIJOS-SOVIETŲ SU
TARTĮ IR Į LENKŲ NEPALANKUMĄ NAZIAMS, 

HITLERIS JIEšKO NAUJŲ DRAUGŲ

BERLYNAS, vas. 11. — 
, Hitlerio valdžia pranešė 
Lietuvai, kad Vokietija jau

derybas su Lietuva, kol 
Klaipėdos valdybos klausi
mas bus išspręstas pagal 
vokiečių norus. ( Nazių par
tijos suvažiavime Nurem- 
berge jis ypač išplūdo Lie
tuvą, kaip “Klaipėdos kraš
to vokiečių prispaudėją.”

Kerštaudama prieš Lietu
vą, Hitlerio valdžia, kaip ži
noma, įvedė prekybos boi
kotą prieš Lietuvos produk
tų įvežimą į Vokietiją.

Per devynis pirmuosius 
1934 m. mėnesius iš Lietu
vos į Vokietiją buvo įvežta 
prekių 12,300,000 markių 
vertės; bet naziams pradė
jus boikotą prieš lietuviš
kus produktus, Lietuvos 
prekių išvežimai taip nupuo
lė, jog per 1935 m. devvnis 
pirmuosius mėnesius iš Lie
tuvos į Vokietiją buvo įga
benta prekių jau tik už 
.2.300,000 markių. Tuo pačiu 
tarpu x hitlerininkų kursty
mai, sąjūdžiai ir propagan
da nrieš Lietuvą taip pakilo, 
kad grėsė pasieniniai susi
kirtimai, o iš jų ir karas.

BERLYNAS, Vas. 11. —'Ypač Rytinėj. Prūsijoj na- 
Hitlerininkai visoj Vokieti- zįy laikraščiai ir organiza-

Naziai Kerta Smūgį 
Katalikų Jaunimui

Nužudė 63 Japonus

TOKIO, Vas. 11.— Japo
nų valdiškomis skaitlinėmis, 
Manchukuo sukilėliai per 
tris paskutinius 1935 metų 
mėnesius nukovė 63 ir su
žeidė 70 japonų iš tų karei
vių būrių, kuriuos Japonija 
siunčia bausti ir malšinti 
komunistus ir kitus japonų 
imperialistų priešus.

“Japan Times” rašo, kad 
vietiniai Manchukuo gyven
tojai “labai švelniai žiūri 
į ‘banditus’.” Japonų Val
dovai “banditais” vadina vi
sus, kurie tik išstoja prieš 

valdymui Lietuvos darbo! Japonijos viešpatavimą 
žmonių. 'Manchukuo krašte.

kietija: daėjo iki to, kad 
Lenkija suvaržė net Vokie
tijos traukinių važinėjimą 
per vadinamą Lenkijos “ko
ridorių.”

Taigi, Hitleriui reikia nau
jų draugų. O pagal pirmes- 
nius pranešimus ir Smeto
na buvo bepradedąs gerin
tis Vokietijai, matyt, norė
damas Hitlerio talkos su

Reikalauja Amerikai 
4,ooo Karo Lėktuvų; 
Smarkiną Ginkluotę
AMERIKA JAU DABAR GALĖTU IŠSTATYTI 879,000 

KAREIVIŲ ARMIJĄ 
—

WASHINGTON, Vas. 11. 
— Kongreso karo reikalų 
komisijos pirmininkas J. J. 
McSwain reikalavo, kad 
Jungtinės Valstijos per pen
kerius metus įsigytų dar 
4,000 naujoviškų karo lėk
tuvų, besvarstant paskirs
tymą $540,000,000 įvairiems 
armijos ir ginklavimosi tik
slams.

Kitas kongresmanas J. F.

Dockweiler, demokratas, de- 
javo, kad dabartinė šalies 
armija esanti “labai perma- 
ža” ir turi būt didinama. ;

Bet, kaip generolas Smed
ley D. Butler parodė “Com
mon Sense” žurnale pernai 
spalio mėnesį, Amerika tuoj 
gali sudaryt 879,000 a
paimant atsarginius kar 
vius ir milicininkus.

9

••

—4

■v.

Sūnus Chiang Kai-sheko, Chinijos Budelio, 
Pasmerkia Savo Tėvą, Jo Išsižada, Gėdisi

Pilietinio Karo 1 
kaip ir visus panašius krizio 
laikotarpius, atžymėjo sugriu- į 
vimas įsigyvenusios partijinės 
sistemos ir iškilimas naujos 
partijos, kad išvestų šalį per 
krizį. Tai yra viena iš istorijos 
pašaipų, kad Lincolno sukurta 
Republikonų Partija dabar pa-

Augščiausią Teismą ir prieš po
litinę reakciją, kurios galvinyj 
jis stovėjo, šiandien rengia sau 
išnykimą iš politinės scenos, 
kaipo Augščiausio Teismo čam- 
pionas-gynėjas panašiu klausi
mu.

Šiandieninė reakcinė Repub
likonų Partija vis dar bando iš- 
naudot Lincolno vardą, bet dre
ba iš baimės prieš Lincolno žo
džius, pritaikomus dabartiniam 
krizini, ir jie šiandien bevelytų 
tuos žodžius sumesti ant knygy
nų dulkėtų lentynų ir į archi- 
vus ir taip juos ten palikti.

-i°j daro ablavas prieš kata- 
........" T Llikų jaunimo organizacijų 

vadus, ir per vieną tik die
ną suėmė 150 pasauliečių ir 
dvasiškių veikėjų tose orga
nizacijose. Areštuotus ka
talikus naziai kaltina, be 
kitko, ir “ryšiais su komu
nistų ir marksistų grupė
mis.” Rengiasi visai užda- 
ryt katalikiško j’aunimo or
ganizacijas.

Dar 1,700,000 Neteko 
Darbo Vokietijoj

BERLYNAS, Vas. 11. — 
Per paskutinius du mėne
sius bedarbių skaičius Vo
kietijoj pakilo 1,700,000. 
Dabar šalyj yra 6,200,000 
bedarbių.

Ta žinia iš Vokietijos bu
vo slaptai persiųsta į Švei
cariją.

LENINGRAD, Vas. 11.— 
Fašistinio Chinijos diktato- 

ciios stengėsi sukelt kariš-1 riaus Chiang Kai-sheko sū- 
kai-kerštingą vokiečių ūpą nūs Chiang Chinko parašė 
prieš Lietuvą. j aštrų atvirą laišką savo tė-

Dabar gi ūmai Hitlerio vui. Laiškas išspausdintas 
valdžia ima ir pakviečia; “T »»
Lietuvos valdžia tartis apie 
prekvbos praplatinimą su 

i Vokietija. Tatai atrodo kaip 
I politinis ragožius iš Hitle
rio nusės.

Klausimas—kodėl Hitle
ris taip netikėtai pakeitė 
savo nuotaika linkui Lietu
vos? Veikiausiai ne vien to
dėl. kad Klaipėdos krašte • , -.
sudaryta valdyba sutinka-' sūnaus motiną ir be laiko 
m ai su pereitu rinkimų pa- į kapą nuvarė jo senolę, 
sekomis. Matyt, Hitleris tu- P“ 
ri ir kitokių sumetimų. Juk (dišką ištikimybę komuniz- 
Francijos seimas svarsto ir, mui, kurį vadina “keliu į 
matomai, užgirs tarpsavi- naują gyvenimą, 
nes pagalbos sutartį su So- _ .

ir uolumu 
Jis da* 

fabriko skv* 
darbi

>■

i savo gabumais 
greitai pakilo, 
yra viršininkas 
riaus su 4,000 
gauna 700 rublių algos
mėnesį ir džiaugiasi ir

i “Leningrado Pravdoj.” Ja- džiuojasi gyvenimu So 
me sūnus smerkia savo tė- tų šalyje.
vą, kaipo “priešą visos (chi-j
nų) tautos, taigi ir užkeik
tą priešą savo sūnaus.”

Sūnus išsižada tokio tėvo į i • •• M 1 1 
ir gėdisi jo, kaip Chinijos1 Liniją ties Makale 
darbininkų žudytojo. Jis 
taipgi nurodo, kad tėvas 
buvo žiaurūnas ir namie—! 
mušė, už plaukų valkiojo

Ethiopai Pralaužia Italę

ADDIS ABABA, Vas. 11. 
—Seyoumo komanduojami 
ethiopai jau kelis kartus 
buvo perkirtę italų kelią 

pareiškia
. frontą.

” ! Ethiopai atėmė iš its
nes pažibos sutartį su So- Jis atvyko iš Chinijos į Kuratį, svarbų vandens 
vietų Sąjunga, ypač prieš Maskvą 1926 metais. Ketve- tinių centrą pietiniame 
užpuolimą iš Vokietiios pu-į rius metus mokinosi; pas- fronte. Mūšis užsib 
sės. Antra, tai pablogėjo kui nuėjo į dirbtuvę, kaip durtuvų kova, kurią laimi 
Lenkijos santikiai su Vo-ipaprastas darbininkas; bet jo ethiopai.

kelis kartus
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Kas dar ir šiandien nemato augančio 

kayo pavojaus, tas vargiai kada jį ma
tys. 1 Drąsiai ir begėdiškai atvirai tie pa
tys Amerikos imperialistai rengiasi nau
jam pasauliniam gaisrui, štai dabar 
Jungtinių Valstijų Karo Departmentas 
įteikė''kongresui reikalavimą paskirti šių 
metų karo reikalams $572,655,316. Tai 
bus ant $49,636,423 daugiau, kaip išleis
ta 1935 metais.

Kam ta milžiniška suma karo reika
lamą Jtaikos metu? Juk Jungtinėms Val
stijoms negrūmoja užpuolimas iš lauko 
pusės* Nežiūrint to, militarizmas ir pri
sirengimas prie karo auga perkūnišku 
smarkumu.

Kongresas, be abejonės, išpildys Karo 
Department© reikalavimą ir suteiks tą 
milžinišką sumą karo reikalams. Darbo 
liaudis turės panešti tą išlaidų padidintą 
naštą. Tas pats Rooseveltas, tas pats 
kongresas sako neranda 'šaltinių bedar
bių ir socialės apdraudos kaštų padengi
mui, bet už tai šimtai milionų dolerių 
lengvą! atsirado militarizmo reikalams.

Bet, kaip kovoti prieš militarizmą? 
Kur .skaudžiausiai jam būtų galima už
duoti? Ogi tam pačiam kongrese pagel- 
ba politinės darbininkų klasės galios. 
Jeigu šiandien Amerikoje gyvuotų galin
ga masinė Farmerių-Darbo Partija, pa
remta aiškiai prieškarine programa, ku
ri turėtų nors kelis desėtkus kovingų at
stovų kongrese, ji galėtų sukelti audrą 
prieš. Karo Department© reikalavimus. 
B#'tokios partijos neturime ir plačios 
liaudies balsas kongrese nebus pakeltas, 
nebus.apgintas. Republikonai ir demok
ratai .šuniškai pešasi tarp savęs už vie
tas valdžioje, bet tokiais pamatiniais ka
pitalo., interesais, kaip prisirengimas prie 
imperialistinio karo, visi gražiai susitai
ko. h.

Reikia Amerikoje masinės Farmerių- 
Darbo Partijos! Reikia stiprinti Komu
nistų Partiją, kuri šiandien laiko augštai 
iškėlus obalsį tokios partijos reikalin
gumo.

'Kas Valdo Amerikos 
Universitetus'!

“Turtingi žmonės ištikrųjų turėtų au
koti Detroito Universitetui,” pareiškė 
kunigas Poetker, to katalikų universite
to prezidentas. “Tokios aukos sumažin
tų jų taksus. Antra, universitetas yra 
bulvajrkas prieš komunizmą. Tai prie
žastis, del kurios milionieriai turėtų au
koti savęs apgynimui.”

Niekas atviriau negalėjo išsireikšti, 
kaip'šis katalikų kunigas. Jis ragina 
miliohierius aukoti katalikiškai įstaigai, 
nes ta įstaiga esanti jų tvirtovė.

Ką dabar pasakys So. Bostono “Dar
bininkas” ir Chicagos “Draugas,” kurie 
katalikų bažnyčios įstaigas bando persta
tyti darbo žmonių ir visų varguolių prie
glaudomis ir globotojomis?

. Masinis Darbininkų Nuodijimas 
? Amerikos Pramonėje

Bmtališkas kapitalistų troškimas pel
no privedė prie to, kad prasidėjo masi
nis ’Sarbininkų nuodijimas. Virginijoj 
kasamam tunelyj del Gauley tilto du tūk- 
stąneiai darbininkų laukia belaikinės 
mir$es. Daugelis jau mirė nuo nuodin
gų clulkių, kurių pavojaus būtų buvę ga
lima; išvengti, jeigu kompanija būtų ap- 
rūpinus darbininkus tinkama apsauga. 
Kaąįtik dirbo prie to tunelio, tas likos 
pasmerktas mirti n.

tieste York, Pa., General Electric 
kojnęanijos dirbtuvėj pusantro šimto 
darbininkų taip pat apnuodyta. Jokios 
viltįes neramiems sulaukti naturalio am
žiau?.
l Tffi tikrai masinis darbininkų žudy-

mas. Niekas nieko nedaro. Valdžia ne
va kalba apie tyrinėjimą. Bet kokio dar 
reikia tyrinėjimo, kuomet žmonės, kaip 
musės rudenį, miršta nuo nuodų? Visa 
pelnagrobiška kapitalizmo sistema virto 
baisiausiu prakeiksmu visai žmonijai. 
Pelnagrobystė pavertė kapitalistus bru- 
tališkais žvėrimis.

Tautininkai-Sandariečiai Netinka 
Konstruktyviam Darbui

Smetoninių tautininkų “Sargybos Ko
mitetas” užsispyrė trukš-laikys pasiimti, 
pasak celevelandiškio Karpiaus, savo glo
bon visą Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje. Jie atvirai sako, kad jiems ir tik 
jiems turi priklausyti šita pašalpos orga
nizacija. Bet smetoninių tautininkų glo
ba reikštų baisiausią nelaimę SLA. Jei
gu SLA nusmuko nuo 23 tūkstančių na
rių iki 14 tūkstančių bėgyje paskutinių 
penkių metų, tai vyriausiais kaltininkais 
yra kaip tik šitie neprašyti globotojai— 
—tautininkai. Šiuo tarpu organizacijos 
smukimas yra sulaikytas, yra net progų 
jai pradėt augti, bet jei Karpiai, Tyslia- 
vos ir Rasteniai vėl organizacijoje užvieš
patautų, tai jos ateitis būtų pusėtinai 
tamsi.

Kodėl? Tam mūsų tvirtinimui turime 
dvi svarbias, neginčijamas priežastis. 
Viena priežastis yra tame, kad viršpa- 
minėti didvyriai jau senai ištikimai pildo 
Antano Smetonos norus ir troškimus. 
Jie gyvena ne savo galvomis, bet Smeto
nos. Ne už ką kitą, kaip tik už tą atsi- 
žymojimą pereitą vasarą Smetona Kar
pių apdovanojo tautiško kavalieriaus 
medaliu. Sugrįžęs iš Lietuvos, Karpius 
visai atsisveikino su savystoviu protavi
mu. Jo redaguojama “Dirva” visai pa
versta Kauno valdžios organu. Na, o 
koks Smetonos tikslas? Jo tikslas yra, 
kad sunaikinti visas Amerikos lietuvių 
organizacijas, kaip jis jas gražiai sunai
kino pačioje Lietuvoje. Smetona negali 
pakęsti tų organizacijų, kuriose yra 
daug darbo žmonių ir kurios ne visados 
sutinka šokti pagal jo muziką. Tiesa, Išei
vių Seime ponas Vitaitis varde SLA pri
siekė jo ekscelencijai niekados negriešy- 
ti, bet visi žino, žino ir Smetona, su ko
kiu pasipiktinimu SLA nariai ir abelnai 
Amerikos lietuviai pasveikino tą Vitai- 
čio pasitursinimą prieš Smetoną. Taigi, 
amerikiniai Smetonos ordenuoti kavalie
riai nenurims taip ilgai, kol jie nepaims 
ir nenuglobos vienos iš didžiausių Ame
rikos lietuvių organizacijų, tai yra, 
SLA.

Kokia yra antra neginčijama musų 
tvirtinimui priežastis? Ogi smetoninių 
tautininkų praeitis. Ką tik tie elemen
tai paėmė globoti, tai ir nuglobojo į ka
pus. Tik atsiminkite, kur atsidūrė jų 
globojama Lietuvos Atstatymo Bendro
vė ir kas atsitiko su visą eile kitų pana
šių bendrovių. Bet, gal kas sakys, tai 
buvo grynai finansinės įstaigos ir velnias 
jas turėjo nusinešti. Labai gerai. Bet 
kur atsidūrė jų globojama apšvietos or
ganizacija vardu Tėvynės Mylėtojų 
Draugija? Tą kadaise gerai gyvavusią 
apšvietos organizaciją mūsų broliai tau
tininkai nuglobojo į gyvųjų kapus.

Klausimas dabar yra toks: Ar gali 
SLA nariai pavesti savo organizaciją tų 
pačių griovikų globon? Iš vienos pusės 
jų smetoninė lietuviškų organizacijų nai
kinimo politika, iš kitos pusės — jų 
darbai praeityje, pilnai užtikrina jų už
mačių rezultatus SLA, jeigu jiems pa
vyks pasiimti jį savo globon. TMD da
bartis laukia SLA ateities. Ar to pagei
dauja SLA narių masės? Ne, nepagei
dauja. Bet jie gali būt apgauti smetoni
nių tautininkų demagogija. Tasai “Sar
gybos Komitetas” turi tamsius šaltinius 
savo propagandos kaštų padengimui. Iš 
jo raštinės, kaip iš kokio gausybės rago, 
plaukia nuolatinė melo propaganda. Ga
li jam pavykti pasigauti gerą SLA narių 
dalį, kaip nekaltas žuvis, į savo bučių ir 
suagituoti juos balsuoti už Rastenįo-Moc- 
kaus sleitą.

Iš antros pusės, pažangiųjų sleito va
dovybė ir tas Vakarų Komitetas, mes 
manome, neparodo nė vieno trečdalio 
tiek energijos, kai “Sargybos Komite
tas.” Pačioj agitacijoj už progresyvį 
sleitą matomos tik viršūnės (Bagočius ir 
Gugis), o kiti kandidatai dažnai pamirš
tami, pav., Miliausko, Mažiukuos ir Mi- 
kužiūtės vardai tik retkarčiais sužiba toj 
agitacijoj. “Sargybos Komitetas” yra 
keli.ais atvejais pasiekęs visus SLA na
rius su savo atsišaukimais, sleitu ir la-

Kas V ėda Ameriką į 
Imperialistinį Karą?

Sekmadienį, 9 d. vasario, 
Mecca Auditorium, New 
Yorke, įvyko įdomios pra
kalbos, kurias surengė žur
nalas “The New Masses”.

“Kokios spėkos darbuoja
si už karą?” buvo prakal
bų tema.

Kalbėjo J. J. McSwain, 
kuris yra pirmininku atsto
vų buto komiteto militari- 
niams reikalams; senatorius 
G. P. Nye, pirmininkas se
nato komiteto, kuris dabar 
veda amunicijos tyrinėjimą 
ir kuris pastaruoju laiku 
plačiai klausinėjo J. P. Mor
ganą ir jo partnerius. Tre
čias kalbėtojas buvo J. 
Freeman, “The New Mas
ses” redaktorius.

Kongresmanas McSwain 
ilgokai darė išvedžiojimus 
apie karo priežastį. Jis mi
nėjo dievo rūstumą, ir žmo
nių baimę, nuožiūrą, nepa
sitikėjimą savo kaimynais, 
pavydą tarp daugelio jo fi- 
lozofinių karo priežasčių. 
Bet, pagalios, pabrėžė, jog 
pamatiniai karas iškyla del 
komercinių ir finansinių in
teresų. Tie biznio intere
sai, sakė jis, greitai sukurs
to žmones į karą.

Sakė, jog jis darbuojasi, 
kaip pravesti tokius įstaty
mus, kurie neprileistų Ame
rikos prie karo. Jo planas, 
tai kad ištikus karui Ame
rika vestų biznį su visomis 
kariaujančiomis šalimis, bet 
visos tos šalys turi pačios 
išsivežti tavorus iš Ameri
kos, užmokėdamos grynais 
pinigais.

Jeigu mūsų laivai ne
plauks į pavojaus ruožtus, 
tai mes neįsivelsime į karą, 
sakė McSwain.

tiją apginti ir padaryti ga
lą “visiems karams.” Tos 
spėkos, kurios įtraukė mus 
į karą 1917 metais, dabar 
vėl tą patį daro, sakė Free
man. Amerika visu smar
kumu rengiasi prie karo. 
Roosevelto dabartinis biu
džetas reikalauja išleisti 1 
bilioną dolerių del armijos 
ir laivyno. Tai didžiausias 
karo biudžetas Amerikos 
istorijoj. Karui priruošiami 
planai, įr valdžia jau užtik
rino didžiajam bizniui ge
rus pelnus laike karo. Nuo 
to laiko, kaip Rooseveltas' 
patapo prezidentu, tiesiogi
niai ir netiesioginiai val
džia išleido pustrečio bilio- 
no dolerių karo reikalams, 
neįskaitant 1 biliono dole
rių iš dabartinio biudžeto.

Senatorius Nye atžymėjo, 
jog jis jau per du metus 
veda amunicijos tyrinėjimą, 
ir kad laike to tyrinėjimo 
tapo iškelta į-viršų įdomių 
dalykų. Amerikos žmonės, 
kurie nežinojo tikros prie
žasties, kodėl Amerika įsto
jo į karą, buvo patriotai, sa
kė jis. Tikėjo patriotiniams 
obalsiams. “Aš pats tuomet 
buvau karo šalininkas,” pa
reiškė Nye. ’“Bet dabar aš 
matau, kad tie, kurie įtrau
kė Ameriką į karą, visai ne- 
sivadavo patriotizmu. Du 
Pontai, amunicijos gamin
tojai, paėmė Amerikos val
džią už gerklės ir pareiškė, 
kad tik tuomet jie darys 
biznį su valdžia (parduos 
amuniciją), jeigu užtikrins 
didelius pelnus. Jų patrio
tizmas buvo paremtas ant 
pelno. Tie, kurie žinojo ti
krą karo priežastį, visai ne
buvo patriotai,” karštai pa-

gręsia joks pavojus. *Jis pri
minė, jog prezidentas Lin- 
colnas savo laiku yra pasa
kęs, kad jeigu viso pasaulio 
militarinės spėkos vienu sy
kiu pultų Ameriką, ir tai 
negalėtų užkariauti. Senato
rius Nye nurodė, kad ir 
šiandien Amerika yra to
kioj padėty, kad jeigu visos 
militarinės spėkos Europos 
ir Azijos kraštų bandytų 
pult Ameriką, negalėtų už
kariauti. Amerika yra to
kioj geografinėj pozicijoj, 
kad jai negręsia joks pavo
jus. Todėl, kuomet Ameri
ka rengiasi į karą, tai ji 
rengiasi kur nors kitur ka
riauti, o ne savo kraštą gin
ti, pažymėjo Nye.

Dabartiniu laiku, sakė 
Nye, Amerika proporcio- 
naliai karo reikalams išlei- 

Idžia daugiau pinigų, negu 
bile kuri kita šalis pasauly, 
išskyrus Italiją, kuri dabar
tiniu laiku labai daug išlei
džia karui.

Toliaus senatorius Nye 
nurodė, kaip amunicijos 
gamintojai, laivų kompani
jos bendrai veikia su armi
jos ir laivyno viršininkais. 
“Eina didžiausias karo ra
ketas,” pareiškė jis. Sakė, 
kad jis toliaus ves tyrinėji
mą to raketa.

J. Siurba.

Ethiopai Paleidžia Su
imtus Missionierius

į ADDIS ABABA, Vas. 11. 
i — Ethiopijos vyriausybė į- 
1 sakė laikinam Gamo pro
vincijos viršininkui G. Sha- 
winui, kad paliuosuotų 
amerikietį misionierių H. 
Street ir kanadietį J. Tre- 
winą su keliais misionierių 
šeimynos nariais. Jie buvo 
suimti kaip nužiūrimi šni
pai.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Apie Bučkius Sovietų 

Sąjungoje
KLAUSIMAS:

Ar Sovietų S ą j ungoje 
baudžiama už viešą pasibu
čiavimą vyro su moteriške?

M. M.
Atsakymas: Nieko pana

šaus. Darbininkai nebuvo 
ir nebus fanatikais tokiais 
klausimais. Iš antros pu
sės, Sovietų Sąjungos gydy
tojai ir kiti sveikatos reika
lų dabotojai nurodo, kad 
bučiavimas nėra geras daly
kas sveikatai, nes kartais 
galimą užsikrėsti ligomis ir 
tt. Todėl pataria kuoma- 
žiausia praktikuoti bučiavi- 
mąsi, ypatingai su tais žmo
nėmis, kurių sveikata tau 
nėra žinoma. Panašiai juk 
yra daroma ir Amerikoje 
ir kitose civilizuotose šaly
se.

Vokietija ir Lenkija
Tūli Lenkijos laikraščiai jau 

kritikuoja vokiškos fašistinės 
orientacijos Lenkijos užsienio 
ministerio pulkininko Becko po
litiką. Vokietijos fašistai važi
nėja skersai Lenkijos korido
rių ir nemoka. Jie jau yra sko
lingi Lenkijai virš 70,000,000 
zlotų.

Lenkų dienraštis ‘Dziennik Na- 
rodowy” rašo, kad iš Lenkijos- 
Vokietijos sutarties, kuri yra 
daugiau, kaip prekybos sutartis, 
laimėjo tik Vokietijos fašistai. 
Laikraštis prisipažįsta, kad Len
kija sutikus su Vokietijos plėti
mosi planais, tai yra karo pla
nais. Dabar sako, kad tik Vokie
tijos fašistai iš to turi naudą, 
o Lenkija tik pirmesnius savo 
draugus pavertė į priešus. Jei
gu Lenkijoje būtų nugalėta 
pulkininko Becko valdžia ir jo 
užsienio politika, tai gal kiek 
aprimtų ir Vokietijos fašistai. 
___________________ 2SKSL

J. Freeman savo kalboj 
nurodė, kad Baltasis Na
mas, Valstybės Departmen
tas ir Iždo Departmentas 
(svarbiausieji A m e ri k o s 
valdžios organai) buvo ag
entai Morgano kompanijos 
laike pereito karo, ir kad 
Ameriką į pereitą karą įstū
mė finansiniai interesai, ku
rių priešakyje stovi J. P. 
Morgano kompanija. Jis 
pažymėjo, kad dabartiniam 
senato tyrinėjime Morganas 
ir jo partneriai užslėpė 
svarbius dokumentus. Jis 
priminė, jog laike klausinė
jimo Morganas pareiškė, 
kad Amerikos žmonės ne
norėjo karo. Tatai parodė 
išrinkimas Wilsono prezi
dentu antru kartu po obal- 
siu, kad jis “apsaugos mus 
nuo karo.” Bet Morganas 
ir kiti kapitalistai del savo 
biznio interesų užsuko ma
šiną už karą, *ir Amerika 
įstojo į karą neva demokra-

reiškė Nye.
Pereitas karas padarė 

22,000 naujų milionierių A- 
merikoj, sakė jis.

Morgano kompanija, ku
ri buvo paskolinus Anglijai 
šimtus milionų dolerių, įs
tūmė Ameriką į karą ap
saugojimui savo pelno, sakė 
Nye. Kuomet Anjerika įs
tojo į kąrą, tai Amerikos 
valdžia davė paskolą Ang
lijai, surinkdama pinigus iš 
Amerikos Laisvės Paskolų. 
Iš tų pinigų, ką Amerika 
paskolino Anglijai, Anglija 
atmokėjo Morganui savo 
skolą. Kitaip būtų dingus 
Morgano paskolą Anglijai. 
Dabar sąjungininkai neat
moka Amerikai 90 nuošim
čių paskolos.

Senatorius Nye nurodė, 
jog Amerika smarkiai ren
giasi prie karo. Del ko 
Amerika taip smarkiai gin
kluojasi? klausė jis. Ne del 
apsigynimo. Amerikai ne-

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

RIĘBALUOTAS INKSTIRAS ATSAKYMAS
AR KOKIS M TA ! • ! 4Ne, Drauge, laiškais atsa-

Drauge gydytojau, malonė- kinėti negaliu tesėti. Tik y pa
kitę ir man duoti atsakymą ’ tingais atsitikimais atsakinėju
per “Laisvę” arba “Vilnį”: aš 
abu skaitau ir randu visokių 
sveikatos patarimų, bet sau 
tinkamo nerandu. širdingai 
prašau duoti atsakymą. Aš 
esu moteris 40 metų amžiaus, 
160 svarų (o ūgio kokio? Dr. 
J. J. K.).

Man atsirado prie išeina
mosios viršuj tokis spuogutis,

laiškais, o Jūsų nuotikis yra 
visai paprastas. Galima dary
ti išvadų, kad Jums yra kokis 
inkštiras (cyst). Gal būt, rie
baluotas inkstiras (sebaceous 
cyst). Tokių labai dažnai atsi
randa bile kokioj vietoj. Ma
tot, odoj yra milionai mažyčių 
liaukučių, kurios gamina rie
baluotą medžiagą odai vilgyti,

jau gal kokie 7 mėnesiai. Aš kad oda būtų žvilgi, minkšta, 
vis nekreipiau domės. Buvo i Vietomis tų liaukučių latakė- 
pradėjęs jau pūliuoti, tai liai užsikemša kuo, ir gamina- 
ėmiau teplioti mosčia, kur ša- moji riebaluota medžiaga iš 
šus gydo, tai pūliuoti apstojo, tos liaukos jau nebegali išei- 
Ir didumas yra, kaip žirais,!ti ant odos viršaus. Ji sutirštė-

Nepaisant didelių šalčių, Maskvos darbininkai dide
liais būriais lanko Lenino karstą, kad pamatyti veidą 
savo didžiojo vado.

peliais, o Vakarų Komitetas tuomi ne
pasirūpina. .

Kada šitaip dalykai stovi, tai Kar
piaus, Tysliavos, Vitaičio ir Viniko gar
sūs, atviri pasigyrimai, kad po šių Piki.

pakilęs, apykietis ir, kai pa
spaudi aplink, tai tokis yra 
gūželis.

Aš manau, kad tik ar ne
bus vėžys. Kai turi būti mėne
sinės, tai pasirodo labai ma
žai, keli lašai. Apetitą turiu 
gerą. Esu vedusi, vaikų netu
riu. Ar būtų galima išsigydy
ti su vaistais, be peilio ? Ir, 
jei pjautų, ar dar nėra užsen- 
dinta? Ar bus galima pagydy
ti ? Daktarui dar nerodžiau. 
Ar reikia eiti pas specialistą 
ar bile kokis gali? Jei būtų 
galima, gal atsakytumėt ir 
per laišką. Iš kalno tariu ačiū.

ja, daug jos prisidaro, tai taip 
ir atsiranda riebaluoti inkšti
rai. Jie neblogybiniai, ne vė
žiai, žalos didelės nedaro, tik 
gadina išvaizdą ir kiek kliu
do. Patys neišnyksta: jie rei
kia išimti, išpjauti. Paprastai 
juos vadina “narikauliais”, 
“navikais”.

Jums ten gali būt ir trupu
tį įkiresnės rūšies inkstiras 
(dermoid cyst). Duokite savo 
šeimos gydytojui pasižiūrėti. 
Specialisto čia nereikia. Jeigu 
gydytojas pripažintų, kad 
Jums yra navikas, ar tos ar ki
tos rūšies, vis viena kitaip jo 
neišnaikinsi, kaip tik mažos

Tarybos rinkimų jau jie globos SLA., 
turi nemažai pamato. Tuo labai rimtai 
turėtų susirūpinti pažangieji kandidatai 
ir Vakarų Komitetas, kuris veda agitaci
ją už juos.

operacijukės keliu. Nėra per- 
vėlu ir visai nepavojinga. Tai 
Jūs, Drauge, nieko ilgiau ne
gaišindama, pasiteiraukite su 
savo gydytoju. Mostys ar te
palai čia nieko nepadės.
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E. Browderio Prakal Jis sake, kad tokio herojizmo1 rai buvo paliuosuoti; Roose- 
Neparodė nei vienas am- veltui valdant, jie kenčia tūks- 

žius ir nei viena šalis. tančius Scottsboro ir Ilerndo-

mui 
mui 
mui

civilinių laisvių, išrūpini- 
negrams lygybes, padėji- 
žmonėms valdytis, išmeti-

CHICAGOS ŽINIOS

i 
v

baapie A. Lincolną
(Tąsa iš 1-mo puslapio) 
šiandien reakcijos pajėgos, 

Liberty League, republikonų 
partija, nesukalbami Hearstai 
su Talmadge’iais, smarkiai 
bliauja apie “amerikonizmą” 

“konstituciją.” Jie nori pa
versti tai į reakcijos įnagį, ta
čiau nei amerikonizmas neigi 
konstitucija jiems nepriklau
so. Netgi konstitucija, kuri 
buvo sudaryta limitavimui ir 
suvaldymui laisvai veikiančių 
demokratinių pajėgų, kuri bu
vo priimta tiktai po to, kuo
met Teisių Bilius tapo pri- 

• kergtas, nieku būdu nesutei
kia pagrindo tokiam despotiz
mui, kokį reakcinė partija 
bando įsteigti šiandien. Nie-

kad tiktai išlaisvinimas negrų 
gali suteikti visapusę laisvę 
baltiems darbininkams. Jis 
nesibaidė konfiskuoti vergijos 
palaikytojų nuosavybę. Jis sa
kė, kad, jei vergijos šalininkai 
laimėtų, tai tuomet:

Vietoj baltų darbininkų, 
kurie gali streikuoti, jūs 
tuoj turėsite juodus darbi
ninkus, kurie negali strei
kuoti.
Ne visuomet Lincolnas ve

dė pirmyn kovą už savo idė
jas pilnu smarkumu. Dažnai 
jis buvo auka abejonių ir svy-į 
ravimų, kylančių iš to fakto, 
kad jis iš savo klasės ne vi
suomet gavo pastovią paramą 
ir dėlto, kad jis sakėsi, jis

Jis parodė savo supratimą 
Tarptautinės Darbo žmonių 
Associacijos, kuomet jis pas
kelbė :

S t i p r iausias žmoniškos 
simpatijos ryšys, neskaitant 
šeimyniškų ryšių, turėtų bū
ti tas, kuris vienija visus 
dirbančius žmones, visų tau
tų ir kalbų, ir padermių. 
Lincolnas nebuvo molio mo- 

tiejus. Jis dalyvavo savo dienų 
■ kovose su aiškia kalba ir ener-j kančios senovišką ekonominę 
Igiška veikla. Kuomet jis pa-1 sistemą, įsteigė naują partiją,!? 
matė uzurpatorišką aukščiau-f su nauja programa, kuri, 
šio teismo galią, jis nesitenki-1 griežtai nutraukė ryšius su: 
no vienlaikinės frazės apie • praeitimi, ir atidarė kelius 
“arklį ir vežimą” pasakymu,' plėtimuisi naujai ir aukštesnei 
aiškinančiu konstituciją. Aiš- produktyviškai pajėgai, 
kia ir suprantama kalba jis

no bylų. Lincolnui valdant, 
aukščiausias teismas buvo su
valdytas; Rooseveltui valdant, 
visokia ryškesnė gale tapo ati
duota tai reakcinei įstaigai.

Lincolnas buvo didelis, ka
dangi jis stovėjo priešakyje 
žmonių ir atstovavo jųjų pa
jėgas, pajėgas progreso, ku
rios prasiveržė per senus bar
jerus supuvusios ir išsigimu
sios partijines sistemos, palai-

kur konstitucija nesuteikia ga- bjaurisi karu ir turįs _ didelę 
lės aukščiausiam teismui ant medę taikai. Jis patyrė karčią 

« kongreso, bet ji padaro kon- Pamoką, būtent, kad jo svy-| 
gresą potenciale pajėga ant avimai tiktai padrąsino reak-anĮ ravimai tiktai padrąsino reak- 
aukščiausio teismo, jei tik kon- ciją ir prailgino kovos agoni- 
gresas nori kada nors ta ga- i šitos Lincolno silpnybės bu
bą panaudoti. Tik kongresas’ v_°. skirtingos nuo tų pasigai- 
sprendžia diduma aukščiausio Įėjimo vertų išsisukinėjimų, 
teismo, ir, drauge su preziden- kuriuos daro mūsų moderniški 

‘ i, šliaužiodami prieš 
1 reakcijos jėgas. Jis niekuomet 
nepakeitė savo gairių neigi 
kompromitavo savo galutinų 
tikslų. Karolis Marksas, komu
nizmo įsteigėjas, didysis moks
linio socializmo genijus, aiš
kiai matė ir sakė apie Lincol-

tu, jo sudėtį. Praeityj yra bu- valdytojai 
vę padaryta daug pakeitimų, 
apsižiūrint į politinį reikalą. 
Konstitucijoj nesiranda nieko, 
kas sulaiktų nuo padarymo 
pakaitų ateityj. Neprošalį pri
siminti, kad laike Lincolno ad- 
ministratoriavimo, kovo 3 d., 

•1863, aukščiausias teismas iš.n4:

Dabartiniai laikai ir vėl 
pasmerkė teismą. Kuomet Lin- reikalauja Lincolno, naujos 
colnas citavo savo didžiuosius i partijos, naujos programos.: 
pranokėjus, jis jieškojo pana-j Tik tas gali nugalėti reakcio-. 
šių kovojančių išsitarimų. Vie- nierius, kurie bando atitraukti 
na iš jo pamylėtų citatų iš mus į “nepakenčiamus despo-! 
Jeffersono, liečiančių aukš- tizmo kelius, 
čiausį teismą, buvo sekanti:

Išrodo, jūs manote, kad 
teisėjai yra galutini visų, kon
stitucinių klausimų išspren- 
dėjai—labai pavojinga dok
trina, ir tai doktrina, kuri 
gali padėti mus po oligar
chijos despotizmu.
Tik todėl, kad Lincolnas 

buvo kovotojas, principo žmo
gus, tas, kuris niekuomet ne
darė kompromisų del centra- 
linių savo idėjos klausimų, 
kuomet kova buvo pradėta, jis i rimtai tikėti, kad šis išriša jū- 
išvedė mūsų tautą per didelį|Sų problemas? Ar jūs galite 

Į krizį ir atidarė naują progreso tikėti, kad Demokratų parti-

kurie gina ka
pitalistinį turto naikinimą, ku
rie palaiko mūsų fabrikus dy
kus ir 12,000,000 darbininkų 
be darbo.

Jūs, mainieriai ir kiti llli- 
nojaus darbininkai. Jūs gir
dėjote savo vadus skelbiant 
Rooseveltą “dideliu humanita- 
rijonu,” žmogumi, kuris ves 
jus į kovą prieš brutališką 
reakciją republikonų parti jos- 
Liberty League-Hearsto kom- 
biniuotės? Bet ar jūs galite

mui bankierių, korporacijos 
advokatų ir jų gengių, užtik
rinimui galimybės žmonių ma
sėms laisvai tirti ir aiškinti 
problemas, laisvai pasirinkti, 
jei tokis būtų jų ateities spren
dimas, kelią linkui socializmo 
Amerikoje.

Tokia partija ir tokia pro
grama yra mūsų galvoj ir mes 
siūlome susieiti visoms dar
bo unijoms, bedarbių organi- 

i zacijoms, farmerių organizaci- 
I joms, Townsendo kliubams, 
į mažesnėms partijoms, tokioms, 
kaip socialistų ir komunistų, 
į plačia, apimančią visus FAR
MERIŲ DARBO PARTIJĄ.

Tiktai tokia partija gali 
šiandien tęsti, plačiausiai ir 
efektyviškiausia papėde, kai 
tik galima, Lincolno tradicijas. 
Reakcininkai sukils prieš mus. 
Vadins jie mus raudonaisiais 
ir revoliucionieriais. Bet to 
mes neprivalome baimintis. 
Revoliucija yra amerikinių.! 
tradicijų esmė. Revoliucija yra 
esmė Lincolno mokymų. At
šaudamas savo dienų raudonų-1 
jų neapkentėjams Lincolnas 
suteikė klasišką atsakymą:

nuteistas 
ant rete- 
valstijoj.

Socialistai, Komunistai, Opo
zicionieriai ir Liaudininkai— 
Visi Bendrai Pasisakė už Iš
laisvinimą Nukentėjusio Del 

Karo J. Stilsono
Pereito penktadienio vaka

rą įvykusį masinį bendro fron
to mitingą, sulyg nekuriu kal
bėtojų išsitarimo, reikia ro
kuoti pirmu tokiu mitingu 
Chicagos lietuvių darbininkų 
tarpe laike pastarų 
sėtkų metų.

šis mitingas dar 
užginčinamai ’ įrodė, 
kuriais visiem bendrais klau-! bininkai, jeigu pamiršę savo 
simais labai gerai gali susitar-' 
ti ir bendrai veikti kaip ko
munistai, taip socialistai ir

! tautiškų pažvalgų darbininkai 
bei inteligentai.

Kaip jau žinoma, mitingas 
buvo surengtas, kad pagelbė
ti paliuosuoti iš kalėjimo J 
Stilsoną (E. Butkų), kuris de
lei veikimo 1918 m. prieš karą 
buvo nuteistas 3 metams į ka
lėjimą ir tik pabaigoj pereitų 
metų buvo valdžios šnipų su
imtas ir įkalintas.

Mitingo rengimo komisija prješ imperialistinį pasaulin! 
Bile žmonės, bile kur, įu.J susidėjo iš opozicininkų, sočia- karą.

:• galią, komunistų ir laisvama-l Vakaro pihnininkas, advo* 
Pastaruosius atstovavo katas K. Gugis perskaitė rezo- 
------ -----------Kalbėtojai liuciją, kuri tapo vienbalsiai

Herndon, kuris buvo 
nuo 18 iki 20 metų 
žiu gengės Georgia 
Jis priminė, kad bendras dar
bininkų frontas netik paliuo- 
suos J Stilsoną iš kalėjimo, 
bet sulaikys pasaulio imperia
listus nuo surengimo kitos 
kraujo puotos ir atitolins fa
šizmo pavojų. Francijos dar
bininkai, socialistai,
tai, darbo unijos sud 
bendrą frontą sulaikė 
plėtimosi ir atsiekė d 
laimėjimų Francijoj. Tą 
gali padaryti ir kitų šalių dar-

komunis-
kelių

kartą 
kad

de-

ne-
ne-

fašizmo

patį

politinius bei religinius skir
tumus visi bendrai stos ginti 
savo klesos reikalus.

Lietuvių veteranas, Dr Grai- 
čiunas kalbėjo nuo laisvama
nių kuopos. Jis pasisakė esąs 
tautininkas, bet niekados ne
sipriešinsiąs Veikti .bendrai Vi
sos liaudies labui. Jis 
labai linksmas, kad 
Chicagos lietuviai, įvairių 
tingų pažvalgų susitarė
bendrai ginti žmogų, kuris

į kentėjo delei savo veikimo

skir-

nu

rėdami palinkimą ir
turi teisę sukilti ir nuversti •J 
gyvuojančia vyriausybę, ir Pr- Graičiunas. .
sudaryti nauja, tokią, kuri irgi buvo visų keturių srovių. priimta.

Vakaro pirmininkas, advo-

Rezoliucijoj reika-

penkių narių, kuris kliudė ve
dimą karo prieš vergiją, buvo 
pakeistas į aukščiausią teismą 
iš 10 narių, kuris turėjo skir
tingą nusistatymą nuo pirmes- 
niojo. Liepos 23 d., 1866, pa
darytas kitas pakeitimas, pa
darant aukščiausią teismą iš 
septynių narių. Balandžio 10 
d., 1869, aukščiausias teismas 
ir vėl buvo padidintas nuo 7 
iki 9 narių. Kas buvo daroma 
praeityj, galima daryti ir da- 
<bar. Nereikalinga taisyti kon
stituciją, kad tą padaryti. Rei
kalinga tiktai turėti kongresą' 
iš tikrų masių žmonių atstovų, 
pasirengusių ginti žmonių val
dymo galią.

Lincolnas gal būt nebūtų su
pratęs šių dienų problemų. Jis 
vaidino savo rolę pirm iškili
mo monopolistinio kapitalo iš 
dienos pusės ir moderniško 
darbininkų judėjimo—iš kitos. 
Bet netgi ir apie šių dienų 
problemas jis turėjo prana
šaujantį žvilgtelėjimą. Jo pri
tyrimas su šiaurės pelnagro- 
biškų siurbėlių būriu, kurie 
pasidarė iš kareivių kraujo, 
sau puikius pelnus ir turtus' 
.(senasis J. P. Morganas su-j 'va'ištij7rolę pašau-
sikurė savo turtus, parduoda-! Hui Kaip giliai jis jvertino 
mas valdžiai netikusius šautu
vus nepaprastai aukštomis kai
nomis), pastatė prieš jo akis 
ateities krizius, kuomet pini- 
giška aristokratija prisieis su
daužyti. Jis numatė aštrėjan
čią kovą tarpe darbo ir kapi-

* talo, ir šis beartėjantis nau
jas tautos persidalinimas į; 
naujas grupes, aiškiai pastatė 
Lincolną pusėje darbo žmonių. 
Savo pareiškime kongresui, 
gruodžio 3 d., 1861, jis kalbė
jo žodžiais, kokių nesuranda-1

* me dabartinių prezidentų kal
bose. Jis sakė:

* Darbas yra pirmesnis ir 
nepriklausomas nuo kapi
talo. Kapitalas yra tiktai 
darbo vaisius, ir jis negalė
tų egzistuoti, jei darbas 
būtų egzistavęs. Darbas 
vyresnis už kapitalą ir

* del turi į jį būti daugiau 
mės kreipiama.

+ Prieš karą, Lincolnas buvo 
puolamas šiaurinių reakcinin
kų, kurie reikalavo, kad jis 
sutremptų streikus, progresuo
jančius tuomet. Lincolnas į tai 
atsakė:

Dėkui dievui, kas mes tu
rime darbo sistemą, kur ga-

* Ii įvykti streikai.
Lincolnas nurodė, kaipo cen- _________ __

tralinį civilinio karo dalyką, i tėjimo ir bado, rėmė šiaurius.

Savystoviai protaująs laikotarpį. Jis neleido reakci 
darbininkų klasės sūnus. j - - - -
Marksas analizavo santikį užkariauti naujas

tarpe Lincolno istorinės rolės kolei jis buvo prezidentu. Jo 
ir jo silpnybių sekamais žo
džiais :

Įtūžimas, kuriuo piliečiai 
pasitiko Lincolno Aktus, ro
do jų svarbą. Visi Lincolno 
Aktai išrodo kai ūkanotos 
išlygos, kurias vienas advo
katas patiekia kitam, savo 
oponentui advokatui. Bet tas 
nepakeičia jų istorinio turi
nio.
Tai buvo Marksas, kuris pa- 

akstino Pirmojo Internaciona
lo Tarybą parašyti Lincolnui 
laišką (lapkričio 29 d., 1864), 
pasveikinimą, su jo antru iš
rinkimu,—dokumentas, kuris 
skaitomas svarbiausiu tarptau
tinio darbininkų klasės ju
dėjimo istorijoj. Marksas pa
darė įtakos į Britanijos dar
bininkus, kurių protestai sulai
kė ministerių pirm. Palmers- 
toną nuo padėjimo kariauti 
vergų savininkams—pažymėti
na tarptautinės darbininkų 
klasės solidarybės demonstracija.

Karolis Marksas visuomet 
suprato nepaprastai didelę

uos pajėgoms eiti pirmyn ir 
pozicijas,

antra kampanija del preziden- 
į tystės buvo vedama klausi
mais ir obalsiais, atstovaujan
čiais pirmynžangą, o ne trau
kimąsi, palyginti su jo pirma 
kampanija. Tuo būdu buvo ga
lima Pirmojo Internacionalo 
laiške, rašytam Markso Lin- 
colnui, padaryti palyginimus 
tarpe pirmosios ir antrosios 
kampanijų, pareiškiant:

jiems geriau tiktų, ši tai yra APart kalbėtojų, buvo net trys( laujama prezidento Roosevel- 
brangiausia, švenčiausia tei- chorai: Chicagos Vyrų choras,, to, kad paliuosuotų drg. J..

mes vylia- Naujos Gadynes choras ir. stilsoną, nes jis nubaustas už 
__ I__ . LKM. Visi chorai sudainavo j0 prieškarinį veikimą tuom 

šaulį. Neigi ši teisė yra tai- po daineles ir LKM. cho- laiku, kada karo propaganda 
koma tokiems atsitikimams, ia® užbaigė vakaio pi ogi amą buvo

sė—teisė, kuri, .......
mės ir tikimės, išlaisvins pa-

ne- 
yra 
to- 
do-

ja, kuri dabar valdo Illinojų, 
kuri šaukia armiją prieš jus, 
kuomet streikuojat, kuri dir
ba ranka rankoje su anglies 
baronais, šaudančiais jūs pi- 
kieto linijose—kad ši partija, 
permirkusi kapitalistine ko
rupcija, kurios gyvavimo pa
matas yra reakciniai Pietai, 
kurios vadas traukiasi nuo 
kiekvienos dienos klausimo, 
gali sutikti dabartinį * krizį 
bent kiek panašiai, kaip darė, 
Lincolnas 1860-65? Pats pa- 

| lyginimas suteikia atsakymą. |
Jeigu jūsų pirmoj rinkimų ! Pati tokia mintis daro negar- 

kampanijoj buvo statomas 
vergų užlaikyto jams pasi
priešinimo obalsis, tai jūsų 
antroj rinkimų kampanijoj 
buvo griežtai skelbiama 
“mirtis vergijai!” 
Argi reikalinga daryti bent 

kokis palyginimas tarpe darbų 
šitos didelės istorinės figūros 
ir to vyro, kuris šiandien ati
daro savo prezidentinių rinki
mų kampaniją ? Argi reika
linga aiškinti tą skirtumą tar
pe to griežto problemų, rišimo, 
kurį atliko Lincolnas ir mūsų 
esamo traukimosi, maišatės, 
bankrūto ir beviltės, kuri yra 
plonai pridengta gražiai skam
bančiomis frazėmis ir profesio
nališka šypsena ? Lincolnui

bę Lincolnui.
Ne, reikalinga .nauja parti

ja ir nauja vadovybė. Mes, 
komunistai, žinome, kad mūsų 
partija, Komunistų. Partija, 
su savo programa už visišką 
pertvarkymą draugijos ant so
cializmo pamatų, suteikia vie
nintelį atsakymą mūsų prob
lemoms. Bet net gi dabar, tuo
jau, mes galime 1936 metais, 
sutraukti milionus, 
nors nėra pasiruošę 
lizmui, trokšta nugalėti 
ciją. Mes žinome, kad 
milionai yra pasiruošę
krūvą pamatu tuojautinės be- 
kompromisinės kovos 
reakciją, nuvertimui 
toriškos aukščiausio 

valdant, reakcija buvo nuga-1 galios, pravedimui
lėta, ne sustiprinta; Roosevel-' įstatymų, aprūpinimui 
tui valdant, reakcija nutuko • ninku, farmerių ir vidurinės 
dideliais pelnais ir patapo klasės žmonių, aprūpinimui 
akyplėšiškesnė, negu kada pensijomis senatvėje, nedarbe i

kur visi po gyvuojančia val
džia žmones norėtų ją pa
sirinkti naudojimui. Bile 
žmonių dalis, kari pajėgia, 
gali surevoliucionizuoti L 
padaryti sava tokį teritori
jos kiekį, kokį jie apgyvenę.' 
Daugiau: bile dalis tokių 
žmonių didžiuma gali nau
doti revoliucija nustelbimui 
mažumos, esančios tarpe ar-| 
ba arti jų, kuri galėtų prieš
tarauti šitam judėjimui. To
kia mažuma kaip tik buvo 
dalykas torių (Tories) mū
sų revoliucijoj. Revoliucijos 
kokybė yra eiti ne sulyg se
nomis linijomis arba senais 
įstatymais, bet sulaužyti 
abejus ir sudaryti naujus. 
Lincolną jo dienose puolė ir 

šmeižė visai panašiai, kai 
šiandien Hearstas, Liberty 
League ir republikonai puola 
visas progresyviškas šitoj šalyj 
pajėgas, pradedant liberalais 
ir baigiant komunistais, 
colnas dėlto nesitraukė, 
drąsiai ir ramiai žiūrėjo

sudainuodamas Internaciona
lą. ‘ 
na gerai, 
dainavo LKM. ir

pasiekusi negirdėtą ; 
aukštumą ir net specialiai įs-

Dabar 1Dainų programa išėjo ga- tatymai buvo išleisti, 
gerais _ Ypatingai gerai jau jr įįe įstatymai panaikin-

------- 1 v Naujosios ti ir kas liečia Amerikos įsi- 
įr Gadynės chorai. Iš viso ko maišymo į pasaulinį karą 

buvo matoma, kad chorai ne1 
i šiaip sau atvyko, kad išpild
žius tik dalį programo, bet 
pilnai pritarė parengimo tiks
lui.

Iš kalbėtojų, pirmiausiai 
kalbėjo nuo opozicijos drg. | mitingas galima skaityti 
M. Bacevičius. Jis pareiškė j pasisekusiu ir gali būti 

žia plačiam bendram 
Chicagos lietuvių 
tarpe. Daugelis į mitingą 
jo lig ir su baime, 
sriovihių susikirtimų. Bet 
ko tokio neįvyko. Visus 
raukė bendras tikslas ir 
bendrai kalbėjo, taip 
“į tašką.” '

visai kitokia nuomonė.
Vedimui Stilsono 

vimo darbo ir pagelbėjimui 
šeimynai rinkta aukos, 
rinkta $151 su centais.

IŠ viso ko atrodo, jog

paliuosa-

M. Bacevičius. Jis pareiškė 
džiaugsmo, kad pagalios Chi
cagos lietuviai darbininkai 
pradeda įvertinti bendro fron
to idėja ir:

“Šis mitingas gali būti kaip 
ta pirma kregžde, lemianti ne
tolimą pavasarį. Pamatę nau- 

r dingumą bendro fronto, lietu
viai darbininkai netolimoj 
ateityj gali susitarti daugeliu 

: klausimų, ypatingai kovoj 
prieš karą ir fašizmą ir suda
ryti, kartu su kitų tautų dar
bininkais, tokią galingą spėką, 
kad padaryti busimus karus 
negalimais.”

Antras kalbėjo nuo lietuvių 
socialistų, “Naujienų” redak
torius P. Grigaitis. Nors savo 
kalboj nė kartą nepaminėjo 
žodžių “bendras frontas,” ta- 
čiaus ir jis neišstojo prieš ben
dro fronto idėją. Kad dar
bininkai nesusitaiko, girdi, tai 
tik dėlto, “kad vieni kitų ne
supranta.”

Savo kalboj Grigaitis gana 
vaizdžiai atpiešė žiaurumus 
praėjusio karo ir pažymėjo, 
kad busimas karas bus kur 
kas žiauresnis. Praleisdamas 
ekonomines priežastis impe
rialistinių karų, pasakė, kad 
karai kyla dėlto, jog milita-j 
ristai, o ypatingai fašistinio ti
po, yra nesukalbami. Dėlto, 
išvengimui naujos pasaulinės ? 
skerdynės' siūlė nuvertimą mi- “ 
litaristinių diktatūrų, įvardin
damas specialiai Vokietiją ir h 
Italiją.

Nuo komunistų kalbėjo drg.
F. Abekas, “Vilnies” redakto-j 
rius ir lietuvių komunistų! 
frakcijos Chicagos distrikto i 
biuro sekretorius. Jis savo, 
kalboj daugiausiai laiko paš
ventė aiškinimui reikšmės ben
dro darbininkų fronto. Pri
minė, kad tik bendros darbi
ninkų pastangos išgelbėjo 
Tom Mooney nuo kartuvių 19- 
17 metais; sulaikė Alabamos 
kapitalistų klesą nuo sudegi
nimo elektros kėdėj devynių 
Scottsboro jaunuolių, išgelbė
jo iŠ mirties nasrų Angelo

Vijnietis

SKAITYK “LAISVĘ” 
IR KITIEMS UŽRAŠYK.kurie, 

socia- 
reak- 
augą likams veidan ir atšovė, 

kydamas savo laikų turčiams 
valdytojams:

“ši šalis, su savo įstaigo
mis, priklauso žmonėms, 
kurie gyvena joje. Kuo
met jie b esi j aus pavargstu 
delei gyvuojančios valdžios, 
jie gali panaudot savo kon
stitucinę teisę pataisyti ją, 
arba savo revoliucinę teisę 

pašalinti arba nuversti ją”.

Lin-
Jis 

puo-[ 
atsa-

eiti į

prieš 
u zurpa

teisino 
geresnių 

darbi

1776 m. revoliuciją ir Lincol
no prisidėjimą prie viso pa
saulio revoliucinio judėjimo, 
jis sutraukė typiškoj formoj 
vienam trumpam sakinyj. 
Marksas rašė:

Kaip 18-tam šimtmetyj nors. Lincolnui valdant, neg- ir sociale apdrauda, užtikrini- 
Amerikos N e p r iklausomy- 
bės Karas buvo persergėji
mo varpu Europos vidurinei 
klasei, taip 19-tam šimtme
tyj Amerikos Civilis Karas 
juo buvo Europos darbinin
kų klasei.
Kitas didelis tarptautinės 

darbininkų klasės vadas, Le
ninas, priminė mums, Ameri
kos darbininkams, apie mūsų 
dideles revoliucines tradicijas 
ir jų reikšmę mūsų šių dienų 
klausimams rišti, kuomet jis 
savo “Laiške Amerikos Dar
bininkams,” pabrėžė:

Didelė, pasauliniai istori- 
rinė, progresyviška ir revo
liucinė reikšmė Amerikos 
Civilio Karo, įvykusio 1861- 
1865.
Lincolnas atsakė į padrąsi

nimo ir paramos laiškus, pri
siųstus jam Pirmojo Interna
cionalo ir Britanijos darbinin
kų organizacijų. Jis gyrė he- 
rojizmą Britanijos darbininkų 
judėjimo, kuris, nepaisant ken-

ŠIANDIEN ATĖJO

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimąMEDAUS

“Naudokite medų vietoje 
raus”—sako Dr. J. J.

čius. Kreipkitės tuoj aus
“Laisvę” ir įsigykiteMEDAUS
tada laikas valgytiNe 

kada jau . apsergate
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS”

! 427 Lorimer

šalčiu

1” ANTRAŠAS 
St., B’klyn, N. Y,

New Yorko Amerikos laivyno laivų statymo stotyje nuleidžiamas mil 
žiniškas karinis laivas, naujai pastatytas, vardu “Erie”.

Tel. Virginia 7*4499

Barry P. Shalins
(SALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE 
Prieš Forest Parkway, .

Woodhaven, L. L N. Y. „
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Liaudies Frontas

Lovestoniečiai ir įsikabinę į 
jų skvernus dabartiniai vadai 
Lietuvių Opozicijos (Opozicijos 
Number Two), kad pateisinus 
savo gyvavimą, ūžia ir rėkia 
prieš Kominterną už tai, kad 
Franci joj subudavotas stiprus 
priešfašistinis liaudies frontas. 
Jie sako, kad tai yra pavojingas 
“dešinysis” nukrypimas, nes 
prie to fronto priklauso smul
kiaburžuazinė “radikalsocialis- 
tų” partija. Jie eina dar to
liau ir pradeda įrodinėti, kad 
Francijos Komunistų Partija 
virto pridėčku prie imperialis
tinės mašinos ir kad Kominter- 
nas einąs prie socialšovinizmo, 
prie išsigimimo.

Strazdas, Jankauskas ir jų 
bičiuliai labai smarkiai pabrė
žia; jog tas sudaro tokių poli
tinių skirtumų, kad ir vienybė 
negalima. Ištikrųją, vienybė ir 
negalima su tokiais elementais, 
kurie taip begėdiškai tvirtina, 
kad Kominternas tiek sudešinė- 
jo,'.kad jis jau einąs prie soci- 
alpatriotizmo!

Pažiūrėkime, kaip ištikrųjų 
yra su liaudies frontu Franci- 
joj. Prie to fronto priklauso 
Komunistų Partija, Socialistų 
Partija, abidvi Darbo Federa
cijos (unijos), Lyga žmogaus 
Teisių Gynimo, amsterdamiškis 
komitetas kovai prieš karą ir 
fašizmą, ir daugelis kitų or
ganizacijų—iš viso 98. Iš bur
žuazinių partijų prie liaudies 
fronto priklauso tiktai radikal- 
socialistų partija, bet ir tai ne 
visk, o tik jos dalis. Mat, ta 
smulkburžuazinė partija yra la
bai raiba. Dalis jos krypsta tai jų didžiausias politinis skir- 
prie stambiosios buržuazijos, o tumas su Kominternu. Ar “N. 
kita dalis, neturtingoji, krypsta Gadynės 
prie darbo masių.

Argi susidarymas tokio pla
taus, tikrai masinio, liaudies 
fronto kovai prieš karą ir fa
šizmą yra kokia išdavystė dar
bininkų reikalų? Kaip tik at
bulai. Francūzai pasimokino iš 
įvykių Vokietijoj, kur Hitleris 
paėmė viršų tiktai todėl, kad 
tokio liaudies 
Rodosi, reikėtų 
liaudies fronto 
dosi, reikėtų 
Francijos komunistai ir social- nai darbininkų. • _ A _ • 1 Ai 1 • 1 • I . • • •

tų, ypač darbo minių, bendra
darbiavimas taikos išlaikymui; 
bendradarbiavimas su Tautų 
Lyga užtikrinimui kolektyvio 
saugumo. Prieš agresorių (už
puoliką) turi būti vartojamos 
sankcijos. Programa aiškiai 
pasisako už ginklavimosi maži
nimą, už nacionalizaciją amu- 
nicinės pramonės, už uždraudi
mą privatinės prekybos gink
lais, už panaikinimą slaptos di
plomatijos. Programa pasisako 
už Sovietų-Francijos apsaugos 
sutartį ir reikalauja apsaugos 
paktų Rytų ir Centralinėj Eu
ropoj.

Be to, reikalaujama sudaryti 
nacionalį fondą pagelbai bedar
bių, sutrumpinimo darbo valan
dų, didesnio aptaksavimo tur
čių ir mažesnio aptaksavimo 
biedniokų, kovos su spekuliaci
ja ir plačiai suorganizuotų vie
šų darbų.

Na, sakykite, kas blogo toj 
programoj? Pagrindu minėtų f 
reikalavimų ir sukurta tas pla-1 
tusis liaudies frontas, 
lime jį tik pasveikinti.

žinoma, tokiame 
fronte, kuris apima 
žmonių, pasitaikys ir ] 
visokių sunkenybių ir 
Bet iš to gali dalytis sau po-; 
litinio kapitalo tik grupės ne-J 
griešnų sektantų, kurie už joki 
masinį judėjimą neatsako.

Trockistai, 
lermuoja, kad 
“oportunistinis” 
prie jų prisideda lovestoniečiai i rr|ū

vesti savo užrubežinę politiką, 
negu Strazdas, Jankauskas ir 
Steponavičius. Ir tikėkit mum, 
kad Sovietų sutartis su Franci- 
ja visai nedaro Francijos Ko
munistu Partiją įrankiu Fran
cijos imperialistą. Ji visiškai 
neišsižada klesų kovos ir 
kai neišsižada kovot su 
cijos imperialistais. Tą 
aiškiai pabrėžia partijos 
nas
džio, 1935). Kuomet parla
mentas svarstė klausimą apie 
prailginimą kareiviavimo ter
mino, tai komunistai (ir tik 
jie vieni) griežtai prieš tai pro
testavo. “L’Humanite” pažymi: 
“Mūsų partija kaip buvo, taip 
ir tebėra nepermaldaujamas 
militarizmo priešas.”

O mums bando įkalbėti, kad 
Francijos Kompartija jau “nu
dardėjo.”

Nudardėjo ne Francijos Ko
munistų Partija, bet jos kri
tikai. Dėdelė.
(Iš “Informacijos LDD Na
riams ir ‘N. G? šerinin-
kams ir Skaitytojams”)

visiš- 
Fran- 
labai 
orga-

L’Humanite” (21 d. gruo- 
1935).

San Francisco, Calif
M ('s ga-

milionus

kuopa laike savo susirinkimą 
pas draugą John King, į kur 
alsiln'iko veik visi seni ir at
ėjo 3 nauji nariai. į 153 kuo
lui tapo priimta sekanti drau
gai. Latvenas persikėle iš A. 
L.D.L.D. 21 kuopos; Bernotą 
su savo žmona persikėlė iš Los 
Angeles kuopos; tokių būdu

padėkim, baisiai San Francisco 153 kuopa turi 
tas frontas 12 pilnai užsimokėjusių narių, 
ir va dabar i Susirinkimas vienbalsiai priė- 

1 "i vienybės rezoliuciją, nors 
jieI pas mus L.D.D. narių nesiran-ir jų lietuviški pritarėjai!

nesutinka su liaudies frontu ir

šėrininkai, ar Lietu
vių Darbininkų Draugijos na
riai gali sutikti su Strazdu, 
Jankausku, Steponavičium ir 
išsižadėti vienybės tik del to, 
kad aniem trim vyram užsino
rėjo. niekint liaudies frontą ir 
niekint Kominterną?

Tūli karštuoliai ekstremistai 
kaltina Kominterną, kad jis 
“susidėjo su buržuazija” ir kad 
todėl Komintemas būsiąs atsa- 
komingas už imperialistines

fronto nebuvo, 
džiaugtis tokiu 
sudarymu; ro- 
džiaugtis, kad skerdynes, kuriose žūsią milio-

Butkus, savo 
istai neveda sektantinės politi-' straipsnyj, jau buvo surikęs, 
kos, o mobilizuoja plačiąsias mi- kad Kominternas pamynė po 
nias. Bet va, atsiranda sektan- kojų Liebknechto principus, 
tai, sėdinti New Yorke, kurie' Tai jau perdaūg.
savo akyse rąsto nemato, o 
francūzų akyse mato ir “šapelį.” 
Tas parodo, kad jie visai ne- kad Sovietų valdžia ir Komin 
pasimokino iš įvykių Vokieti
joj.

Paleiskim sau, kad į Fran
cijos liaudies frontą būtų bu
vus priimta ir visa ta smulk
buržuazinė radikalsocialistų par
tija. Ar darbininkų partijos, 
tam tikruose atsitikimuose, ne
gali daryti sutarčių su smul
kiosios buržuazijos partijomis?

\ Leninas į tai davė labai aiškų 
\ atsakymą. Jisai sakė, kad bū-

\ tą keista ir net juokinga, jeigu 
darbininką partija užsižadėtą,

. sykį ant visados, daryti sutar
tie net su neištikimais talkinin-

Juk visi darbininkai, visa 
progresyvė visuomenė žino,

ternas yra nuosekliausi ir šir
dingiausi taikos šalininkai. Bet 
tuo pačiu sykiu Sovietai žino, 
ką reiškia ugniniai hitlerizmo 
nasrai. O jeigu Hitleris pra
deda karą? Ar tai Sovietų Są
jungai nevalia daryti apsaugos 
paktų su tūlom buržuazinėm 
valstybėm? -Ne tik valia, bet 
net ir būtinai reikalinga. So
vietų šalis geriau žino, kaip

Clevelando Kronika
(Pabaiga)

Daugelis narių džiaugėsi 
mūsų jauno nario plačiu ra
portu ir nuosekliu atžymėjimu 
Lygos darbuotės. Bet prieš 
raportavimą, gėda prisipažint, 
atsirado keli, kurie nenorėjo, 
kd jis būt duodamas šiame 
susirinkime. Tie draugai pa
matavo tuom, kad yra nutar
ta šaukti tuo klausimu mitin
gas ir tenai lai išduoda mūsų 
delegatas raportus. Išklau
symas mūsų kuopoj raporto 
nei kiek nepakenkė minimam 
mitingui, bet dar pagelbės. 
Bet čia aš norėjau pasakyti, 
kad mes, seni veteranai, ne
suprantame ir nepajėgiame 
įvertinti naujų žmonių, kurie 
turi noro ir energijos veikti. 
Jei tingime apsiimti kokį dar
belį veikti, tai nors nepakirs- 
kime kitiem noro prie to.

neatlygina, tai lauk. Bet tie 
patys žmonės, užklausti, kiek 
kazirninkai atlygindavo sve
tainei, nenoromis paslepia 
misijas už dantų. Turėtume 
gėrėtis, kad proletarinė lite
ratūra dabina mūsų svetainę, 
o ne kazyrės.

Naujam Clevelando Draugi
jų Veikimo Komitetui siūlau 
paimti svarstymui šį klausimą, 
tai sušaukimus susirinkimo lie
tuvių darbininkų, dirbančių 
automobilių industrijoj. Su 
John Lewis apsilankymu Cle- 
velande prasidėjo vajus už 
organizavimą tos industrijos 
darbininkų į Suvienytą Auto
mobilių Darbininkų Inddstrinę 
Uniją. Tokis sušauktas susi
rinkimas pagelbėtų lietuvius 
darbininkus susipažinti su or
ganizacijos svarba.

—... .  .„„ją,, t,"";

liamas į dausas. Bet šiandieną 
aišku, kam tokie Smetonos 
žentai juos garbina. Karpavi- 
čiam ir panašiem fašistams rū
pi įvedimas Amerikoj tokios 
šalpos, kokią turi mūsų tėvai, 
broliai, sesutės prie fašistų 
režimo Lietuvoje. Rozembau- 
mai ir jiem panašūs mano, 
kad Amerikos darbininkų šei
mos priims jų planus po prie
danga įstatymų. Lietuvoje be
darbių šeimom Smetona išme
ta po 7 litus mėnesiui (ir tai 
ne visom). Išnaudotojų agen
tai ir jųjų klapčiukai perša 
Amerikos darbininkam panašų 
standard.

Vienatinis kelias atmušimui 
tų visų ir kitų pasikėsinimų ant

bedarbių klasės tėra vienas: 
organizavimas Farmerių Dar
bo 
ir 
va

Partijos, industrinių unijų 
bedarbių ir darbininkų ko- 
už socialę apdraudą.

L. Sūnus.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

sekmin- 
Lietuvių 

ir šioje

Protestuokime Prieš Pasimoji- 
mą Atimti iš Bedarbių Šalpą

Gražu pasididžiuoti, kad 
prie to 

platinime 
Manau,

da, bet A.L.D.L.D. 153 kuopa 
stoja už vienybę su L.D.D. pri
sirengimui į kovą prieš karą 
ir fašizmą.

Šioms metams kuopa išrin
ko valdybą iš sekančių drau
gų : org. A. Knisius, finansų 
sekr. J. Pempė, protokolų, sek. 
T. Valiuliutė, iždininkė Berno
tienė. Nauja valdyba susirin
kime pasižadėjo daugiau pasi
darbuoti, negu kad buvo pasi
darbuota 1935 metais. Varde 
visų narių tariu širdingą 
ačiū John Kingui ir jo žmonai 
už suteikimą savo tokio gra
žaus buto susirinkimams ir pa
vaišinimą visų narių. Labai 
malonu prisiminti apie augan
tį sąmoningą supratimą tarpe 
mūsų, kas turėtų būti ir ki
tiems geru pavyzdžiu.

John Baker.

“Sunday Worker 
gai platinasi apie 
Darbininku Centra 
apielinkėje. Kombranduolis
2-22 yra pavyzdis viso Cleve
lando platinime naujai įsistei
gusio ir darbininkų mylimo 
savaitraščio. Tame branduo- 
lyj bene bus 25% lietuvių na
rių
ir mes prisidedam/ 
naudingo darbo 
“Sunday Workerio.
kad ir čia dar galima daugiau
padėti, tai gauti prenumeratų 
“S. W.” “Vilnies”-“Laisvės” 
skaitytojai, užrašykime savo 
jaunimui “Sunday Worker”. 
Tas kombranduolis išplatina 
nuo 250 iki 300 kopijų kas ne- 
dėldienis. Ar ne gražu !

geri darbuoto- 
valdyboje per 
metus, sutau- 
apsieidami be

LDS 55 kuopa pirmą kartą 
savo gyvavime padėjo savo 
viršininkus po kaucija $1,300. 
Iki šiolei mūsų 
jai, kurie buvo 
pastaruosius 5 
pė po $7.50,
kaucijos. Keli doleriai sutau
pyta. žinoma, jie buvo paau
kauta geriems reikalams. Bet 
dabar visgi bus geriau. Ypač 
po lekcijos, kurią davė vie
nas geras asmuo prie tvarky
mo svetainės. Kaucija praša
lina narių baimę ir kartu ap- 

Į saugo asmenį nuo “paslydi- 
i mo.”

ATTENTION! YOUTH
Duo to certain technic

al difficulties, the Youth 
Section does not appear 
in this issue, but will be 
published in Saturday’s 
issue of the “Laisve.”

čia, 
bu- 
už-

Ar lovestoniečiai ir jų lie
tuviški prieteliai jau užmiršo, 
kad kada kūrėsi Sovietų val
džia, tai bolševikai priėmė tal
kon smulkburžuazinę socialistų 
revoliucionierių partiją? Tai 
kodėl dabar negalima kviestis 
talkon tuos smulkiosios buržu
azijos elementus, kurie sutinka 
kovot prieš fašizmą?

Liaudies frontas, pirmoj vie
tojp stato kovą prieš karą ir 
fašizmą ir už demokratinių tei
sių gynimą. Liaudies frontas 
stoja už taikos išlaikymą.

Paduosime ir kitus liaudies 
fropto reikalavimus: Amnesti- 
* politiniams kaliniams, nu
ginklavimas fašistinių organiza
cijų, spaudos reforma, pilna 
laisvė profesinėms sąjungoms 
(unijoms), moterų teisių lygy
bė Dolitikoi ir industriiose. ura- 
i

i . Antruoju programos punktu 
numatoma: Glaudžiausias tau-

politikoj ir industrijose, pra-j 
inimas mokyklinio amžiaus Jaunas milionierius Jacob Astor III sakė, kad 

ir jis gali būti darbininku ir buvo, pradėjęs 
dirbti transportacijos kompanijos rastinėje už 
$25 savaitėj. Bet greitai spjovė ant darbo ir 

su pačia išdūmė Europon ant “good time.”

Bet kaip visur, taip ir 
pamiršome kas tik, va, 
vo. Jeigu padėjimas po 
statu vienoj draugijoj viršinin
kų yra gerai, tai kodėl to ne
padaryti jau bent didesnėse 
įstaigose-draugijose. Vištiek
senas nusistatymas pas mus 
tebegyvuoja, kad greit vienai 
dalyką pamirštame, o kito ir 
panages netingime kelis kar
tus valyti. Tūli žmonės net 

! per toli nueina. Tik va viena- 
1 me susirinkime išrenka patiki- 
j mus draugus, kad patikrintų 
' “neaiškumus”, antrame susi
rinkime, jiems raportuojant, 
jau nori jų patikrinimus igno
ruoti ir jie nebegeri. Mat, yra 
pas tuos draugus noras kal
tinti žmogų ar yra tam pa
matas arba ne. Pas darbinin
kus tokis saikas sprendimo ne
priimtinas.

7 d. vasario paaiškėjo, ką 
reiškia naujas įstatymas, kurį 
pagamino senatorius James 
Metzenbaum ir Ohio valstijos 
abu butai jį užgyrė. Tas įsta
tymas nusako pirmoje vietoje 
laipsnišką panaikinimą šalpos 
bedarbiams. Sulig sumanytojų 
plano ir pasiremiant nauju šal
pos įstatymu su 16 d. vasario 
bus nukirsta šalpa 20 nuoš. 
ant maisto ir 27 nuoš. drabu
žių ir kitų reikmenų, kartu ant 
kuro ir šviesos. Tuo nežmoniš- j 
ku įstatymo planu vaduojan
tis, manoma panaikinti visai 
pašalpą bedarbiam, čion pa
duosiu, kaip sumantojai mano 
šiyio, nauju patvarkymu išrišti 
šalpos klausimą. Pavyzdžiui, 
šeimyna iš keturių narių, kuri 
gauna šalpos $31.00 per mė
nesį, su vasario 16 d. jai ma
noma nukirsti 20 nuoš. ant pu
sės mėn. orderio, kur išpuola 
$15.50, atėmus 20 nuoš. belie
ka $12.40. Kovo mėn. 20 nuoš. 
iš 27.90 belieka šalpos mais
tui $22.32. Balandžio mėn. 20 
nuoš. ir šeimyna turi kakintisj 
$17.86. Gegužės mėn. vėl 20 
nuoš. nukertama, reiškia, jau 
žolė žaliuoja ir medžiai la
pais apsidengę, tai keturi žmo
nės gali lengvai prasistumti su 
$14.29. Birželio mėn., anot 
Metzembaum įstatymo vėl 20 
nuošimtis nukertama, čia jau 
lengvai gali prie sužėlusių lan
kų ir pievų šeima prasimai
tinti su $11.43. Sulyg Cleve
lando “Plain Dealer” korės-1 
pondento Charles W. Lawrence 
aprašymu, tai esą šis įstaty
mas buvęs taikomas ir derina
mas su Jungtinių Valstijų Dar
bo Skyrium, kur yra išdirbta! 
ir pritaikinta minimum maisto 
sąmata bedarbių šeimynoms.
Argi Čia Ne Roosevelto Planas 

Panaikinimui Pašalpos?

Rooseveltas yra pasakęs, kad 
šalpa bedarbiam turi baigtis. 
Ohio reakciniai elementai val
stijos seimelyje sugebėjo pra
vesti šį įstatymą. Jojo suma- 
ny tojum, kaip sakiau, yra 
James Metzembaum, vietos 
“Dirvos” p. Karpavičiaus ke-

Reikalinga vyrų ir moterų 
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.

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykas

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

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

Pastaruoju laiku Lietuvių 
Darbininkų Svetainėje, Kom- 
sekcija subatomis po pietų iš
deda gražiai literatūrą kur 
kombranduolių lit. agentai at
ėję išsirenka platinimui. Se- 
niaus tomis dienomis kazirnin
kai pliekdavo “pinaklį”. Da
bar, atėję, gėdinasi tuo pras
tu amatu užsiimti, bet dar tu
ri progą susipažinti su gausu
mu darbininkiškos literatūros. 
Tuomi 
kad čia 
graikšti 
žurnalų 
pradeda 
Bet, va,

SKAITYK “LAISVĘ”
IR KITIEMS UŽRAŠYK.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

turėtume džiaugtis, 
ir mūsų januolių 

akis pamato įvairių 
ir laikas nuo laiko 
įsigyti ir skaityti, 
ir čia, randasi žmo

nių, kurie pradeda “teirautis”, 
kiek atlygina / Komsekeija už 
tai svetainei? Reiškia, jeigu

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 

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

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway 

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

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

512

Jeigu Jūs esate užsi.šaldę, kosčja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite j vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

Cortlahdt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Hali 

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

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

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

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

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

Tel.: Foxtroft 1-6101

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

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

JOS CAMPAU AVE., DUTROIT, M1CH.8701

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 . $in.5O
STERLING 3-4700 ^ut *"

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 
prieihamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašų: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.
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gili ir gėrimų, 
bus 
nes.

Teatras, Dąinos, šokiai! 
Lietuvių Jaunuolių Choras, 
įvyks subatoj, 15 d. vasario, 
meriu 407 Lafayette St., 
prasidės lygiai 7:30 vai. Choras per
statys vieno akto komediją, “žento 
Nelaimės.” Tai labai juokingas vei
kalas. Taipgi dainuos visas choras. 
Po programos bus šokiai prie visų 
mylimos Gene Rovell orkestros. Įžan
ga 35c. Kviečiame visus atsilankyti 

; ir linksmai vakarą praleisti su savo 
draugais.

VYRŲ dienos
Trečiadieniais, 
penktadieniais, šeštadieniais ir 

sekmadieniais atdara dieną 
ir nakt).

ttttftOOBOSU

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Youngstown, Ohio

fronto organizacija) geležies išdirbystės; išdirba vi-

(37-38)

Reporteris

dalvaukite, nes turim 
dalykų apsvarstymui, 
naujų narių prirašti.

re 
visus 
vauti 
siems

“Priekalo” Reikalai

Kviečia A.L.D.L.D. 10 Kp.
(37-38)

PHILADELPHIA, PA.
susirinkimas

16 d. vasario, 2 vai.

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10 kp. moterų susirin

kimas įvks nedčlioj, 16 d. vasario, 2 
vai. po pietų, 735 Fairmount Ave. 
Visos kuopos narės ir nenarės ma
lonėkite dalyvauti, čia bus apsvars
tyta daugelis svarbių dalykų. Taipgi 
yra atvažiavus moteris iš Sovietų 
Sąjungos, ji daug ką svarbaus turės 
mums pasakyti. Kviečiame visas na
res ir simpatikes skaitlingai daly
vauti.

“Laisvėje” nieko nematyt 
apie darbininkų gyvenimą 
Youngstowne; tartum, kad

SHENANDOAH, PA.
Ateinantį sekmadienį, 16 d. vasa

rio choro praktikos neįvyks, nes Lie
tuvių Kompartija laikys savo svarbų 
susirinkimą 1 vai. po pietų, o vaka- 

turčs parengimą. Tad kviečiame 
simpatikus ir choristus daly- 
šiame parengime. Įžanga vi- 
veltui.

Choro Korės p.
(37-38)

HAVERHILL, MASS.
L.D.S. 136 kp. susirinkimas įvyks 

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

Fin. Sekr. A. P. D.

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10 kp. rengia privatiš- 

koje stuboje pasilinksminimo vaka
rą subatoje, 15 d. vasario, 4 vai. po 
pietų, pas mūs naują organizatorių 
drg. W. Scatch, 134 W. Master St. 
Jžanga visiems veltui. Kurie mylė
site kaziruot, chekeriuot, žiedus da
lint. Bus gera muzika, galėsite link
smai pasišokti. Taipgi bus paruošta 
skanių valgių ir gėrimų. Kviečiam 
visus skaitlingai atsilankyti ir links
mai vakarą praleisti. Atsiveskite sa
vo draugus ir drauges.

Kviečia Komisija.
(37-38)

GREAT NECK, N. Y.
A.L.D.L.D. 72 kp. susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 17 d. vasario, 8 
vai. vakare, M. & H. Sabenko sve
tainėje, 91 Steamboat Rd. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.' Nepa- 
pamirškite savo metines duokles už
simokėti.

® m

A.L.D.L.D 141 kp. 
įvks nedalioje, f 
po pietų, pas Tureikius, 143 Pierce 
St. Visi nariai 
daug svarbių 
Atsiveskite ir
Draugai, kurie turite kalendorius pa
ėmę del platinimo, malonėkite grą
žinti • pinigus už parduotus, ir kar
tu neparduotus kalendorius.

Tureikis.
(37-38)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia linksmą ba

lių subatoje, 15 d. vasario, 57 Park 
St. Visiems žinoma, kad choras vi- ' 
suomet rengia linksmus parengimus, 
ir kad choras visuomet patarnauja 
visoms organizacijoms, tad choras 
užkviečia visus ir visas ateiti ir 
linksmai praleisti vakarą jų paren
gime.

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

subatoj, 15 d. vasario, 7:30 v. v. 
Draugijų svetainėje, 4097 Porter St. 
Visi nariai privalo dalyvauti, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarsty
mui, taipgi turėsite progą išgirsti se
nos valdybos raportus, ir kas buvo 
nuveikta per 1935 metus. Nepamirš
kite, kad dabar eina vajus gavimui 
naujų narių, tai atsiveskite ir prira
šykite prie kuopos.

Rast. M. G.
(37-38)

Draugijų Sąryšio Parengimas viskas taip gerai, kad geriau 
ir nereikia, bet taip nėra— 
mūsų yra vargingas^ gyveni
mas. čionai, kaip ir kituos 
miestuos, yra didelės plieno ir

įžanga tik 25c.
(37-38)

PITTSBURGH© IR APIEUNKES ŽINIOS
Kovoja Už Penkių Centų

Karterį
8, miesto rotužėj 

didelis masinis mi-
Kalbėtojai atstovavo

Vasario 
atlaikyta 
tingas. 
įvairias darbininkų organizaci
jas, taipgi kalbėjo miesto ma
joras McNair, keli konsimenai. 
Visi kalbėjo už numažinimą 
važinėjimo gatvekariais. Rei
kalavo, kad būt numažinta iki 
5 centų.

Dabai* Pittsburghe gatveka
riais važinėjimas brangus ir 
biaurus. Už trumpą važiavi
mą ima po dešimtuką (už kvo- 
terj duoda tris fėrus). Jeigu 
kiek toliau turi važiuoti, tai 
turi ekstra mokėti vėl dešim
tuką. O darbininkų uždarbiai 
labai maži. Gatvekarių kom
panijos pasidaro milžiniškus 
pelnus.

Dabar pasibaigė gatvekarių 
kontraktas su miesto valdyba. 
Kompanija nori atnaujinti 
kontraktą dar su geresnėmis 
sąlygomis ir net norėtų dau
giau važinėjimą pakelti. To
dėl ir reikia visiems organi
zuotai reikalauti, kad fėras 
būtų numažintas iki 5 centų.

• v
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Jim Eagan Paliuosuotas 
Kalėjimo

Darbininkų vadas Jim 
(gan, nuteistas nuo vienų 
3 metų kalėjiman, šiomis
nomis paleistas. Jisai iškalėjo 
tris mėnesius. Masinis darbi
ninkų spaudimas privertė val
džią jį paliuosuoti.

Jis nuteistas už vadovavimą 
demonstracijos 1933 metų ko
vo 4, kuomet dabartinis pre
zidentas Rooseveltas įžengė 
Washingtonan. Demonstrantai 
reikalavo daugiau pašelpos ir

TARPTAUTINIO DARBIN.
APSIGYNIMO

METINIS

BAZARAS
Naudai New Yorko Distrikto 
apsigynimui nuo policijos bru- 

tališkumo ir persekiojimo 
darbininkų

Bus

Vasario-Febniary 
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

ROMAS ŠOKIAM IR 
GĖRIMAM

Šiokiais vakarais įžanga 25c 
šeštadienį 40c. Perkant bilietus 

visiem vakaram kartu 75c

socialės apdraudos. Policija 
brutaliai puolė, daugelį sumu
šė ir areštavo. Kaltino riaušių 
kėlime. PrisaikintLeji teisėjai, 
per masinį spaudimą, buvo 
priversti pripažinti visus ne
kaltais. Bet Eagan vistiek su
laikytas. Jam dar pridėta pra
sižengimas už vadovavimą 
Ambridge streiko ir kiti galai, 
ir pasiustas kalėjiman.

Išeidamas iš kalėjimo Jim 
pareiškė, kad jį paliuosuoja, 
organizuoti darbininkai. Da
bar jis vėl stoja į darbininkų 
eiles vaiyti tą patį darbą. Sto
ja organizuoti plieno darbinin
kus.

Taigi, masinis spaudimas 
yra labai svarbus įrankis ko
vai už paliuosavimą politinių 
kalinių. Sklokininka.i sabota- 
žuodami masinį spaudimą pri
sideda prie Stilsono palaiky
mo kalėjime.

rime skaityti mėnesinį žurnalą 
“Priekalą”.

“Priekalo” leidėjai skiria 
dovanas tiems, kurie pasidar
buos gavime naujų metinių 
skaitytojų. Dovanos—lietuvių 
sovietinių rašytojų knygos. 
Kolonijų draugai turėtų gauti 
naujų metinių skaitytojų šia
me vajuje. Taigi, draugai, pa
dirbėkime 1936 metais prapla
tinimui “Priekalo”.

Draugai, kurie jąu esate ga
vę iš “Priekalo,” Maskvos, bi- 
las už 1935 m. num. 1 iki 7, 
pasiskubinkite u ž s i m okėti. 
Tuojau gausime paskutinį 
1935 metų numerį. Visais 
“Priekalo” reikalais kreipki
tės pas George Kuraitis, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

G. Kuraitis
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D litelis Rup
pert’s duoda du 
stiklu skanaus ir 

sveiko alaus.

RUPPERT'S

1‘ar“nkua 
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šeštadienį, vasario 
berty svetainėj, 1322 Reeds-1 
dale St., N. S., Pittsburgh© ir' 

1 Apielinkės Draugijų Sąryšis 
(bendro j 
rengia šaunius šokius. Grieš 
garsi Zanevičiaus orkestrą lie
tuviškus ir kitokius šokius. Vi
si galės gražiai pasilinksminti. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Mažiukna, Norkus, F. Rod
gers, J. Baltrušaitis, atrodo, 
gerai darbuojas, kad šitas pa
rengimas būtų šaunus ir pub
liką patenkinantis. Mes visi 
turėtumėm jiems pagelbėti. 
Dalyvaudami šiame parengi
me, be to, paremsime Draugi
jų Sąryšio bendrą darbą, kuris 
naudingas visiems.
Lietuvos Nepriklausomybę Mi

nės Per Radio ir Masiniam 
Susirinkime

Ncdėlioj, vasario 16, L.M.D. 
svetainėje, 142 Orr St., bendro 
fronto komitetas rengia nepri
klausomybės minėjimą. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Kal
bės J. Mažiukna, P. Pivoriū
nas, J. Gasiunas, adv. Shultz 
ir kiti. Bus bendras muzikalia 
programas.

Povilas Dargis praneša, kad 
per radio tą pačią dieną, kaip 
12:30 vai. dieną, bus kalbama 
apie Lietuvos nepriklausomy
bę ir dabartinę jos padėtį. Tai 
bus žingeidu visiems pasiklau
syti. Todėl nepraleiskime pro
gos dalyvaut apvaikščiojime. 
Bendrai pasisakysime prieš vi
sus Lietuvos nepriklausomybės 
priešus.

“Priekalo” leidėjai skelbia 
vajų gavimui naujų metinių j 
prenumeratų Jungtinėse Vai-Į 
stijose 1936 metais. Metinė 
prenumerata kainuoja $l.j 
Skaitytojas gauna 12 numerių 
—vieną kas mėnuo. “Prieka
las” išleidžiamas Maskvoj, So- 

j vietų Sąjungoj. Leidinys ne
didelio formato—-8x6 colių— 
kaip tik tinkamas įsidėti į ki
šenių.

“Prįekale” talpinama atsi
žymėjusių revoliucinio judėji
mo veikėjų, ir naujų proletari
nių rašytojų raštai—eilėraš
čiai ir t.t. Taip pat aiškina
ma, kaip darbininkų valdomoj 
šalyj visu smarkumu budavo- 

' jama socializmas, ir abelnai 
nušviečiama gerėjančiąs dar
bininkų gyvenimo sąlygas.

“Priekale” plačiai aprašo
ma apie mūsų gimtąją šalį 
Lietuvą, kaip Smetonos ir jo 
fašistinės klikos valdonai su 
kiekviena diena krauna dides
nes nepakenčiamas vargo naš
tas ant suvargusios Lietuvos

'šokių paipų ir blekių automo
biliams. Fabrikai dabar dirba 
dieną ir naktį; padaro tiek ge
ležies, kad nežinia, kur ir pa
deda. šiandien tūkstančiai 
darbininkų vaikščioja be dar
bo, nes kur pirmiau dirbdavo 
50 darbininkų, dabar vienas 
darbininkas dirba ir padaro) 
daug daugiau.

Aš dirbu Youngstown, Ohio 
Sheet and Tube Co., ir ąš čia 
paduodu žinių, apie darbo są
lygas toje dirbtuvėje. Bloom
ing mill 8 metai atgal dirbo 
700 darbininkų ir į 8 valandas 
padarydavo nuo 5 iki 8 šimtų 
tonų. Bosai duodavo po ci
garą, kai sumušdavo gamybos 
rekordą. Dabar pastatė nau
jas mašinas ir taip pertaisė ga- 

I mybos procedūrą, kad 50 dar- 
! bininkų į 8 valandas išroliuoja 
‘nuo 12 iki 14 šimtų tonų, ir 
cigaro jau neduoda. Keli dar
bininkai uždirba gerai—3 ro- 
leriai padaro po $20 į 8 valan
das; 3 krenmanai padaro po 
$12; 2 iteriai padaro po $14; 
2 bodimeikeriai padaro po $10 
ir 3 sermanai padaro po $8 į 
8 valandas. Tie visi žmonės 
turi “piece-<work” darbus ir 
jie leidžia mašinas kaip ga
lint smarkiau, o tie darbinin
kai, kurie dirba už 50 centų į 
valandą, o kiti ir už 47 centus 
turi greitai dirbti, kad atimti 
geležį ir daugiausiai dirba po 
4-5 valandas į dieną. Tai ma
tot, 13 darbininkų uždirba ge
rai, o 37 labai mažai uždirba 
ir labai vargingai gyvena. Ne- 
kurie darbininkai laukia gerų 
laikų, bet nesulauks; sulauks 
dar blogesnių.

Dabar parašysiu apie strip 
' millį, tai milžiniška išdirbystė, 
: kuri roliuoja visokias blekes. 
Pamislykite, darbininkai, šis 
fabrikas į 8 valandas išroliuo
ja 9 šimtus tonų! Pažiūrėki
me į darbininkų uždarbį: prie . 
senų rolių buvo po vieną rol- 
maąą, kurie gaudavo po $18 į 
8 valandas ir jų būdavo 32, o 
šiandien tik vienas.

Mųsų “boilerauzėj” seniau 
dirbdavo 3 šimtai darbininkų, 
o dabar dirba 15 darbįninkų 
ir padaro “steamą” visam fa
brikui kiek tiktai reikia.

SCRANTON, PA. |
L.D.S. 82 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 16 d. vasario, 2:30 vai. po 
pietų, Siauruko name, 341 W. Mar
ket St. Visi nariai pribūkite, nes yra 
iš centro prisiųsta paliudijimai, kiek
vienam reikalinga pasimti. Taipgi 
turim daug kitų svarbių dalykų ap
svarstymui.

Sekr. J. Norkus.
(37-38)

BAYONNE, N. J.
L.A. LT. Kliubas rengia šaunų ba

lių subatoj, 15 d. vasario, 7:30 vai. 
j vakare, Kliubo salėje, 10 W. 22nd St.

Taipgi turėsim ir skanių val- 
Visi ateikite, nes tai 

paskutinis balius prieš užgave- 
Ižanga tik 25c.

Kviečia rengėjai.
(36-38)

haverhillTmass.
Rengiamos svarbios prakalbos del 

jaunuolio J. Ormano, L. P. G. Kliu
bo svetainėje, 324 River St., penk
tadienio vakare, 7:30 valandą, 14 
d. vasario. Drg. J. Ormanas lankėsi 
Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje, jis 
turės daug ką svarbaus ir žingei- 
daus mums pasakyti apie abi šalis.

1 Tad kviečiame visus apielinkės drau
gus ir drauges, ypač jaunuolius skai
tlingai atsilankyti.

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

lą, “Tamyla”, 28 d. kovo, 7:30 vai. 
vakaro, Lietuvių Svetainėje, kampas 
E ir Silver Sts. šį gražų veikalą 
perstatys Montello artistai. Prašome 

I Montello’s ir apielinkių organizacijų 
kitų parengimų tą dieną nerengti.

Kviečia Rengėjai.

BRIDGEPORT, CONN.
Rengia 
Viskas 
po nu
losimas

Tel. Staeg 2-0783 NOTARV
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

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

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS 
PIRTIS 

VISADA ATDARA 
DIENĄ IR NAKTĮ

Garinis Kambarys, Turkiškas 
Rusiškas Kambarys, didelis P alį 
prūdas, šviežus šaltinio vanduo, nl0K 

mankštymai, restauracija, baroe 
ir prirengimai miegojimui.

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

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC.
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St., Brooklyn
Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite ant klushing A/6/ 
Canarsie subway išlipkite ant, Montrose Ave. stoties. ; *

Broadway išlipkite ant Flushing Ave. Bushwic 
lipkite ant Cook Street.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Taigi, darbininkai, matote, 
kad darbininkų darbus atlieka 
mašinos, o mes vaikščiojam 
gatvėmis ir laukiame gerų lai
kų. Galim laukti kiek tik no
rim, o vistiek nesulauksim ge
rų laikų, jei mes neorganizuo
simos į darbininkų draugijas 
ir neprotestuosim. Juk mes 
tuos fabrikus išbudavojom ir 
mašinas sutaisėm, o dabar tu-

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin
kamai ir už prieinamą kainą. 
Parsamdau automobiliui vestuvėm, 

pąrėm, krikštynom ir kitokiem 
y*o i L n 1 n m

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ O E! p

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

Telephone: EVergreen 8-9770

liaudies pečių ir kaip valstie--rim vaikščiot alkani. O tie, kū
čių reikalavimai pagerinti są- rie net nežino, kur tas fabri- 
lygas atsakomi teroru ir mal- kas yra, gaubia milionus dolc- 
šinimu švino kulkomis.

Tokiu būdu, kad susipaži- o žiemą
nūs su tuose dviejuose ir kitur maudosi. Taigi, draugai pamis- 
pąsaulio kampeliuose įvykiais, lykite!
mes, lietuviai darbininkąi, tu-)

rių ir vasarą gyvena Europoj, 
šiltuose kraštuose

S. E-na$.

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

‘ 'ai 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.— 

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

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

JOHN W. THOMSON į Antrašas„ _ _ ? 1375 East 18th StreetP. O. Box 186, Brooklyn, N. Y. j Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA
ifTA išvengti tas nelemtas ligas, tai yra 

{-m r-i-i u'/I 11 VI11 cf "KT A I T
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios 
greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų, 
ir Chroniškų Skau
dulių, Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio, 
ir Žarnų Ligų, 

------ - — morrhoidų bei Ki
tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, $cii-ę 
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 išaiS- 
kintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

Tarp 4th Avė ir Irving PI. 
Sekmadieniais 10 A. M. iki 8 P. M.

Valandos—10 A. M. iki 8 P, M. .



M.

(37-38)

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

MIRTYS-LAIDOTUVeS

susirinki-’lei vienokių ar kitokių priežas-

Kuraitis.
(37-38)

kimą taipgi kviečiami atsilan
kyti ir buvę lyriečiai.

Prašome nesivėluoti. Ateikit
anksčiau—pasiklausysit dainų

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

nuduoti, 
pečių ir 
manom, 
brookly-

AIDO CHORO SVARBUS 
SUSIRINKIMAS

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

Visus kviečia,
Aido Choras.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 18th Sts., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ligas.

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

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

šį penktadienį, 14 dieną

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris arba mergina 

del lengvo namų darbo ir virimo. 
Rus duodamas kambarys, geras atly
ginimas. Atsišaukite į saldainių Sto
rų po numeriu—571 Lorimer St,.„ 
Brooklyn, N. Y.

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

SUSIRINKIMAI
Brooklyno ir Apielinkės Lietuvių 

(Veikimo Komiteto susirinkimas įvyks 
Stu- nedėlioję, 16 d. vasario, 1:30 vai. 

po pietų, “Laisvės” svetainėje, 419 
Lorimer St. Visi komiteto nariai da-

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

macijų kreipkitės: Am. Com- (pamokos bus trumpos). Po 
mittee for Protection of For- dainų prasidės susirinkimas.
eign Born, 100 Fifth Ave.,
New York City.

Puslapis Šeštas,

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Lietuvių Studentų Balius

Mobilizacija Maršavimui Už Pašalpą Naudingi Pirkiniai Ir Graži Ateiviams Pavojai Ir
Programa TDA Bazare Ateivių Gynimas

tęsis keturias deportavimus.

barbininkų Sąjunga, Bedarbių i Kodėl Namu Savininkai 
T’ovirkn v/-\ i Ir i 11 Tinvhimnbii

Pradėjo Kovą

ANTRAS BENDRAS BROOKLYNO DARBININKU ORGANIZACIJŲ PARENGIMAS
KETURIŲ AKTŲ OPERETĖ

“INKVIZICIJA”
: Sekmadienį, Vasario-Feb. 16 d

deportavi-

Prisidėti

HMHIt

Patrimpų” balių,

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

Gi dabar eina šeštas metas 
bedarbės, 11,000,000 darbi
ninkų neturi užsiėmimo ir kas 
dieną didėja bedarbių armija.

T. KAŠKIAUČIUS
Bežemio sūnaus-kareivio Paknio rolėj

Paskiausiame Am. Lietu-

“Patrimpų” Balius
Lietuvių Namų Savininkų

BROOKLYN LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
949 WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N. Y.

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

PARAŠĖ PALANTA; MUZIKA ŠALINAITĖS IR ADOMIAN

Pirmu Kartu Bus Vaidinama Brooklyne; Suvaidins Newark© Sietyno Choras

*: Labai daug jau atlikta pri
sirengimui prie didžiojo mar- 
Šavimo už pašalpą. Vien tik 
projektų darbininkai sudarys 
pusėtiną armiją: organizuotai, 
25 tūkstančiai jų, yra prisiren
gę žygiuoti šį šeštadienį, kad 
Išgauti daugiau pašalpos ir 
praplėtimą WPA programos. 
O kur dar minios bedarbių ir 
dirbančiųjų privatinėj indus
trijoj.

Šis paradas, tai yra pirma 
bendra visų organizuotų be
darbių demonstracija.

Maršavimą rengia bendrai

biai. Jiems atėjo talkon dar
bo unijos. Pažangesni kon- 
gresmanai iškelia bilius ir kal
ba susirinkimuose. Mes, kurie 
bile dieną patys galime atsi
durti beduonių eilėse, kuriem, 
kaipo didžiumoje esant atei
viams, labiausia gręsia diskri
minacija, turėtume ypatingai 
susidomėti sėkmingumu šio di
džiojo maršavimo ir sudaryti 
didelį būrį lietuvių, desetkų, 
tūkstančių maršuotojų eilėse j 
ši šeštadienį. i

Jau trečia diena, kaip tęsia
si Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo bazaras. Bazare | viams Ginti Komiteto susirin- 
randama daugybė visokių, rei- kime sekretorius d. Morgan iš- 
kalingų daiktų ir drabužių la- davė labai platų raportą apie 
bai prieinamomis kainomis
Taip pat yra ir įvairiausių' kad 
gražmenų, kaip savęs, taip ir 
namų padabinimui. Kam pirk
ti kitur, kuomet galima nusi
pirkti bazare ir tų. pirkinių 
pelnu paremti politinius kali-

■ nius ir sustiprinti jų gynimą.

ateivių gynimą. Jis pabriežė, 
Amerikoj deportacija 

prasidėjo nuo 1882 metų. Ka
da Amerikos fabrikantams bu
vo reikalingi darbininkai, o 
bankieriai ir laivų kompanijos 
darė didelį biznį iš įvežimo 
ateivių, tai nekreipė atydos į

' Lietuvių Moksleivių ir 
dentų Kliubas ruošia savo me
tinį balių-ŠoklUS 2 L vasario, lyvaukite, nes turim daug svarbių 
Hotel Victoria salione. Tikie- dalykų apsvarstyti. Kiekvienas na
tai gaunami prie durų, taipgi rys Pavalo dalyvauti, 
iš anksto pas visus kliubo na-i 
rius arba pas kliubo pirminiu-' - 
ką Victor J. Semon (Simokai- p 
tį), 163 Linwood St., Brookly
ne. Tikietų kaina $1.50.

Kaip Newarkieciai Mo
kinasi “Inkviziciją”

Ketvirtai, Vasario 13,1936

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill. Viskas 

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

(35-40)

Apskaitliavimai parodo, kad 
New Yorko valstijoj nejudo- 

| mos nuosavybės sudaro apie 
vieną trečdalį viso turto. Bet 
nejudomų nuosavybių įeigos 
sudaro tik vieną dešimtą dalį 
valstijos pajamų. Tačiaus ne
judomų nuosavybių taksai su
daro 80% visų valstijos ir lo
kalinių taksų. Reiškia, dabar 
nejudomų nuosavybių taksai 
yra daugiau 320%, negu kad 
buvo 20 metų atgal.

Toksai nežmoniškas nejudo
mų nuosavybių aptaksavimas 
rodo nepakenčiamą nelygybę 
ir veda prie namų konfiskavi
mo, pražudymo nekaltų žmo
nių investmentų. Del to na
mų savininkai pradėjo kelti 

I organizuotą balsą prieš netei-

Taryba, Projektų Darbininkų 
Unija, Šalpos Agentūrų Tar- 
tlautojų Susivienijimas, Mies
to Projektų Taryba, Architek- 

• |y, Inžinierių, Chemikų ir 
Technikų Federacija, taipgi 
eilė vietinių darbo unijų.

Ko Reikalaujama?
* Pakėlimo pašalpos 25%; 
praplėtimo WPA, kad suimti 
Visus tinkamus darbui bedar
bius unijinėmis algomis; $75 į 
įnėnesį mažiausios algos nela
vintiems darbininkams šalpos 
projektuose; pakankamo skai
čiaus tarnautojų šalpos biuro 
Raštinėse; nedaryti diskrimina- 
eijos prieš negrus ir ateivius 
WPA darbininkus ir šalpos 
biuruose; užgyrimo Frazier- 
Lundeen Socialės Apdraudos 
Biliaus, kuris dabar randasi 
kongrese.
į Susirinks Madison Sq. Parke sin&‘3 taksų Paskirstymą, rei- 

kalaudami pertvarkymo visos 
Maršavimas prasidės lygiai tafcsu sistemos.

1 vai. per pietus, šeštadienį, 
15 vasario. Prieš pradėsianti

J jnaršavimą susirinkusiems pa-| ______
sakys prakalbą kongresmanas organizacija savo reikalų nau- 
Vito Marcantonio, iškėlėjas dai rengia “Patrimpų” balių, 
Jungtinių Valstijų Kongrese 6 kuris įvyks šį šeštadienį, va-

dienas, būtent šiandien, penk
tadienį, šeštadienį ir sekma
dienį. Tačiaus mums, lietu
viams, belieka trys dienos, ka
dangi 16-tą mes turėsime ope- Dirbantiems kapoja algas. Ir
retę “Inkviziciją” Labor Lyce- iš to kyla darbininkų, pasiprie- 

Delto nepra-' šinimas buržuazijai. Tad bur
žuazinė valdžia griebiasi viso
kių priemonių, kad išlaikyti 
supuvusią kapitalistinę siste
mą. Buržuazija sako, kad rei
kią išdeportuoti komunistus, 
nes jie kelią suirutę Ameriko
je.

Taip sakydami, bosai meluo
ja. Ant deportacijos listo yra 
padėti net ir toki biedniokai, 
kurie nieko neturi su komunis
tais. Pavyzdin Harlemo italo 
žmona, trijų vaikų motina, 
yra nuskirta deportuoti Itali
jon dėlto, kad neturi pinigų 
užsimokėti ligoninei. Buržujai 
be mielaširdystės drasko dar
bininkų šeimynas.

Charlotte Carr, šalpos biuro 
j direktorė, perstatė organiza- 
! cijos delegacijai labai įdomų 
dalyką, būtent, kad iš 16 ne- 
piliečių bedarbių atėmė gau
namą pašalpą.

um svetainėje.
leiskime tomis trimis dienomis 
neatlankę bazaro. Kas vakarą 
būna puiki programa, taipgi 
šokiai. Baras ir valgykla įtai- 

’ syta bazare.
Beje, bazare yra proga gau

ti kelionę Sovietų Sąjungon už 
10 centų. O kas to nenorėtų! j 
Vieta: Manhattan Lyceum, 66 
E. 4th St., New Yorke.

Narė.

Prelekcija Apie Literatūrą ir 
ALDLD 1 Kp. Susirinkimas

bilionų dolerių šalpos ir Dar
bų, Projektų Lygmalos Biliaus, 
taipgi bedarbių, šalpos ir pro
jektų darbininkų organizacijų 
vadai, Samuel Wiseman, Da
vid Lasser, Willis Morgan.
’Mūsų Vieta Maršavime

-*** ■
4*Kaip matome, iškeliami bū
tiniausi reikalavimai. Jais su- 
įdomėjo ne tik patys bedar-

sario 15 d., Karalienės Ange
lų parap. salėj, Roebling St. 
ir So. 4th St., Brooklyne. Pra
džia 7 vai. vakare. Įžanga 35 
centai, šokiams gros šaunus 
Joe Allen orkestras. Bus viso
kių gėrimų ir užkandžių.

Liet. N. S. organizacija 
kviečia visus lietuvius parem
ti namų savininkų kovą už su
mažinimą taksų. Valdyba.

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

M

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

Ketvirtadienį, 13 vasario, 8 
v. vakaro, “Laisves” svetainė- i 
je, d. D. M. Šolomskas, Ameri- j 
kos Lietuvių Darbininkų Lite-1 
ratūros Draugijos Cent, sekre
torius, duos trumpą prelekciją 
apie literatūrą ir josios svar
bą. Tai bus sykiu ir ALDLD 
1 kuopos susirinkimas. Bus ap
svarstyti svarbiausi reikalai, o 
juos užbaigus prasidės prelek- 
cija.

Visi nariai prašomi susi
rinkti laiku, kad galėtume lai
ku užbaigti tarimus. Taipgi 
pakvieskite su savim draugus, 
pažįstamus, kad išgirstų pre
lekciją ir susipažintų su ALD 
LD. Dabar yra puiki proga ir 
j draugiją įstoti, nes yra vajus 
ir nariai priimami visai be įs
tojimo mokesties.

Kuopos Org.

Štai tik šių metų pradžioj 
įnešti biliai:

Sausio 20 d. Keegan įnešė 
bilių į miesto aldermanų ta
rybą, kad būtų suregistruoti 
nepiliečiai ateiviai.

Sausio 25 d. padarytas pa
reiškimas į Am. Piliečius ir N. 
Y. teisių tvarkytojus, kad po
licija padarytų visų ateivių 
surašą, paduodant jų užsiėmi
mo ir gyvenimo vietas.

Vienas newarkietis, tai yra 
vienas iš Sietyno Choro udar- 
ninkų, draugas Paukštaitis 
mums, brooklyniečiams, ope-, 
retės “Inkvizicijos” rengėjam,! 
rašo: “Mes darom net po dvi 
praktikas į savaitę operetės 
‘Inkvizicijos’, mes mokinamės 
dainas, mes lavinamos Lietu
vos viršininkų tipus 
mes dirbame lošimui 
kitus daiktus, ir mes 
kad mes nustebinsim 
niečius savo lošimu.”

Mes gi, rengimo komisija, 
džiaugiamės, kad newarkie- 
čiai taip energingai dirba ir 
žinome, kad jie ką daro, tai 
ir padaro gerai. Jie tik nese
nai brooklyniečiams sulošė 
juokų bei dainų vakarą ir jau 
dabar vėl suloš didelę operetę 
“Inkviziciją”, šita operetė 4- 
rių veiksmų, jos knygutė turi 
62 puslapius, kur prirašyta 
galybė žodžių kalbėt ir daug 
dainų dainuot. Tik pamislykit, 
kiek reikia darbo padėt, kad 
viskas gerai išmokt. O newar- 
kiečiams, tai nepaduok. Tai 
kas gi gali susilygint su Siety
nu ? Tai tikri proletarinio 
meno udarninkai!

Taigi, jeigu newarkieciai 
taip daug dirba del mūs, bro- 
oklyniečių, tai mes Brooklyn© 
ir apielinkės lietuviai, visi ir 
visos, sekmadienį, vasario 
(Feb.) 16-tą dieną, 4:30 po 
piet, sueikim į Labor Lyceum 
svetainę pasigerėti jų, lošimu 
ir pasveikinti juos už jų darb
štumą.

Įžanga tik 75c ir 50č. Šo
kiams 40c.

Rengimo Komisijos Narys,
J. Juška.

stijos seimelį, kad būtų nuim
ta pirštų nuotraukos ir visi tu
rėtų policijos registracijos 
kortas. Taipgi buržuazija rei
kalauja, kad šalies kongrese 

i būtų perleisti Kerr ir Dies bi- 
I liai. Tuose biliuose reikalau
jama, kad nužiūrėti politiniam 
akte, nekreipiant domės į pa- 
krikdymą šeimynos, be varan- 
to būtų areštuojami ir atiduo
dami į imigracijos rankas. Jie 
reikalauja vienais metais iš J. 
V. išdeportuoti tris milionus

I žmonių.
Kongresmanas Vito Marcan-' 

I tonio įnešė kongresan bilių H- 
' R 8384, kuris užtikrintų prie
glaudos teises politiniams atei
viams Jungtinėse Valstijose.'
Rašykite laiškus ir siųskite de- vasario (February), “Laisvės” 
legatus pas savo kongresma-l name, įvyks labai svarbus Ai- 
nus ir senatorius, reikalaujant, i do Choro susirinkimas.
kad jie užtartų Marcantoniol 
bilių, kad jie stotų prieš atei
vių. persekiojimą ir 
mą iš šios šalies.

Draugijom Svarbu
Ateivių Gynimo

mai yra laikomi paskutinį ket-,čių apleido chorą. Į šį susirin- 
virtadienį kiekvieno mėnesio, 
8 vai. vakaro, Labor Temple, 
E. 14th Street, kampas 2nd 
Ave., New Yorke. Draugijos 
išrinkit savo delegatus į Atei
vių Gynimo komitetą ir prižiū- 
rėkit, kad jie lankytų susirin
kimus. Reikalinga yra mora
lė ir finansinė parama vedi
mui tolimesnės kovos už atei
vių teises. Nutarta, kad visos 
prisidėjusios organ iz a c i j o s 
mokėtų duokles po $3 į metus.

(Reikalaujant platesnių infor-j

Margaret Stone-Azukienė, 
29 m. am., 109 Newell St., 
mirė vasario 11 d., Crown 
Heights ligoninėj. Kūnas pa
šarvotas graboriaus Bieliaus
ko koplyčioj. Bus palaidota 
vasario 14 d., šv. Jono kapi
nėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. Ba
llas (Bieliauskas).

PO VAIDINIMO ŠOKIAI 
Griežiant Norris Orkestrai.

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

Kiekvieno pareiga paremti šį taip labai svarbų pa
rengimą.

Į šį susirinkimą kviečiami 
visi, kurie tik domisi choro' 
veikimu ir jo gyvavimu ir bu-' 
jojimu; ypatingai tėvai, kurių 
sūnūs-dukterys priklauso cho
re ir buvę aidiečiai, kurie de-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

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

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

NOTARY PUBLIC

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

TEL. STAGG 2-5043

NAUJOJE VIETOJE

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 dučną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

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




