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Neleist Užriest Ragus. 
“Padėka” Visuomenei.

Rašo S. Laisvietis.
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KRISLAI
Naujas Smetonos Žygis.

»

Iš šiandien perspausdinamos 
žinios, paimtos iš fašistų or
gano “Lietuvos Aido“, mato
me, kad Smetona jau galutinai 
uždarė Lietuvos krikščionių 
demokratų partiją, Socialde
mokratų Partiją ir visas vals
tiečių opozicines organizacijas.

Pirmiau buvo uždraustas 
tik jų veikimas, o dabar Sme
tona pasimojo baigtinai su
trempti ir ištaškyti visokius 
pėdsakus tų organizacijų bei 
jų dalių, kaipo tokių. Vien už 
tų organizacijų vardo parody
mą, todėl, žmonės bus 
tuojami ir kemšami į 
mus.

Amerikos lietuviai 
ninkai, sukeikime 
tikrai galingą 
drą prieš tą naują teroro žy-Į 
gi iš’Smetonos pusės!

Remkime Lietuvos liaudies 
kovą delei to siaubūno nuver
timo ir delei demokratinės 
santvarkos atsteigimo Lietu
voje !
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kalėji-

darbi- 
naują ir 
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekm idienių

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

SMEW UŽDARE VISAS KITAS PARTIJAS
14,ooo Pikietininkų 
Nepraleidžia Skebų į 
Auto. Gumų Fabrikus

EXTRA!
PAŠIMOJO GALUTINAI IŠNAIKINT SOCIALDEMO
KRATŲ, LIAUDININKŲ, KRIKŠČIONIŲ DEMOKRA

TŲ IR KITAS OPOZICINES PARTIJAS

»
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• PIKIETUOJA DIENĄ IR NAKTĮ, NEPAISANT ŠAL
ČIŲ; POLICIJA BIJO STREIKIERIŲ

AKRON, Ohio, vas. 19. —i 
Iš Goodyear automobilių 
gumų kompanijos 550 dar
bininkų streiko num. 2 fa
brike išsivystė streikas- ir 
kituose dviejuose jos fabri
kuose.

Susidarė 14,000 darbinin
kų pikietas apie Goodyear 
fabrikus. Pikietuoja ne tik 
Goodyear streikieriaų bet ir 
tūkstančiai darbininkų iš 
kitų auto, gumų kompanijų 
fabrikų.

Toks kietas masinis pi
kietas stovi dienų ir naktį, 

i nepaisant didelio šalčio.
Kasdien įstoja šimtai 

pervest jas valstiečiams; pa- Į naujų narių į gumos darbi-
* kelt algas lauko ūkio ir miestų ninku unijų. r 

darbininkams; nuginkluot ir iš- j Kompanija atsisako eiti į
* sklaidyt visas fašistines 

peš.
Tuo pačiu laiku Ispanijos 

Komunistų Partija auklėja ir 
rengia darbo mases prie pro
letariato diktatūros, prie visos 
galios perėmimo į darbininkų 
rankas. Ji nurodo, jog iki ne
bus tas padaryta, tol nebus ga
lutinai nušluotas ir

’ vojUs.

Liaudininkų organas “Lietu-' 
vos žinios“ skaičiuoja, kad 
valdžia prideda prie kiekvieno 
studento mokslo Kauno uni
versitete po 700 litų daugiau, ,

4 negu studentas per metus su-į 
moka įstaigai.

“Didesnė i
* baigusių universitetą, papras- mėgint praleist streiklau

žius.
Streikieriai nepraleidžia 

saujelei skebų viduj nei 
,_____ i nei anglies. Jie nu-
j veja šalin atvažiuojančius 
su streiklaužiais busųs ir 
automobilius.

Darbininkai dega pagie-

Liaudies Frontas išgelbėjo 
Ispaniją nuo fašizmo. Ispani

jos darbininkai ir valstiečiai 
įrodė, kad fašizmas nėra “bū-' 
tinas“ arba “neišvengiamas“ 
istorijoj laipsnis.

Fašizmo pavojų atmušusius 
Ispanijos darbo žmones ko
munistai ragina stovėti sargy
boj, neleisti fašistinėms jė
goms išnaujo ragus užriesti.

Ispanijos Komunistų Partija 
reikalauja, kad naujasis minis- 
terių kabinetas, sudarytas iš 
kairiųjų respublikonų, vykdy
tų Liaudies Fronto rinkimui 
platformą:

Atimt žemes iš dvarininkų, |

*

Du Lenkai Bailiai Pabėgo 
Iš Ethiopų Raud. Kryžiaus

iš-Į Kompanija atsisako eiti į 
gru- derybas su streikieriais, kol

j jie visi sugrįš darban. Tuo 
tarpu šaukiasi milicijos.

Darbai visuose trijuose 
Goodyear fabrikuose su
stabdyti. Pikietininkai ne
praleidžia vidun jokių strei
klaužių. Neišleidžia lau-1

r fašizmo pa-. kan iš fabrikų ir saujelės “didvyriai” pasislėpė ir pa- 
'nuo pirmiau suvestų ske- sįiįk0
bau j ančių studentų. Su 
jais buvo priverstas fabrike 
nakvoti ir pats kompanijos 

f prezidentas P. W. Litch
field.

Vas. 19 d. net policija at
sisakė bandyt pralaužt ga- 

studentų dalis, lingą pikietininkų liniją ir
tai gauna tarnybas valstybinė
se arba pusiau-valstybinėse ( 
įstaigose,” sako “Lietuvos ži-! 
nios,“ ir ragina studentui at-|oau.J^iC 
siteist bent nuoširdžiu tarna-! 
vimu visuomenei. Bet kaip jie| 
“atsiteisia,“ galima matyt iš 
šios “L. ž.“ pastabos:

“Didžiuma mūsų visuo-
menės, o ypatingai ūkininki- ga prieš kompanijų, kuri 
ja gana nepalankiai žiūri į kartotinai kapbjo jiems al- 
dabartmius mūsų valdiniu-1 n - A i •
kus.“
Bet jeigu tie valdininkai at

sižiūrėtų visuomenės reikalų, 
o ne aklai vykdytų fašistų va
lią, argi juos Smetona laikytų 
tose vietose?
Seserys iš Medžiok linio 
šautuvo Nušovė Savo Brolį

Ramošių km. Skaisgirio vai. 
VI. Jaras gyveno su dviem sa
vo seserim. Jaras buvęs sen
bernis. Seserys nutarė juo nu
sikratyti ir paimti valdyti 34 
hektarų ūkį. šiomis dienomis 
Jaras pro langą iš medžiokli
nio šautuvo buvo nušautas.

Policija išaikino, kad Jarą 
nušovusios jo seserys.

gas, ilgino darbo laikų ir 
įvedinėjo vis smarkesnę pa
skuba.

Addis Ababa, vas. 19- — 
Kažin kas bandė sugadint 
imperatoriaus Hallė' Selas
sie lėktuvų. Vedama tyri
nėjimas.

KAUNAS II 6 Elta. Vi-1 partijų, Lietuvos valstiečių 
daus Reikalų Ministeris, pa-1 liaudininkų sųjungų, Lietu- 
sirėmęs draugijų įstatymo | vos jaunimo sųjungų irLie- 
48 str., šių metų vasario 6|tuvos ūkininkų vienybę su 
d. nutarimais uždarė lietu- visais tų organizacijų pa- 
vių krikščionių demokratų daliniais visoje Lietuvoje.

KAIP LAIDOJO RAUDONARMIEČIUS, KRITU
SIUS MŪŠYJE SU JAPONAIS

MŪŠYJ SU ĮSIBRIOVUSIAIS JAPONAIS NUKAU
TA 3 RAUDONARMIEč IAI IR 12 ĮSIVERŽĖLIŲ 

sausio tinę pagarbą savo drau-Ties Grodekovu,

ENDA JESUS, Italų 
štabas, vas. 18.—Atsidavė į 
italų globą lenkas gydyto
jas M. S. Belau ir feldšeris 
D. Medinski, Varšavos dien
raščio “Kuryer Poranny” 
korespondentas. Jiedu pir
miau vedė Ethiopijos Rau- 30 d., apie 150-200 japonų gams, 
donojo Kryžiaus skyrių. į ir mančukiečių u ž p u o 1 ė 
Dabar, prisigerindami faši-! Raudonosios Armijos pasie- 
stams, pasakoja istorijas ^io sargus. Mūšyje užmuš- 
apie tariamus ethiopų 
“žiaurumus.”

Kada, po Endertos mūšio, 
italai užėmė Ambą Aradam 
kalną, tiedu lenkui buvo su
lindę į olą. Išgirdę italų 
balsą, jiedu išėjo ir pasida
vė.

Pamatė, kad tarnavimas 
užpultų ethiopų Raudonaja
me Kryžiuje, kurį italai 
bombarduoja, nėra ; 
kas. Todėl, ethiopams pasi
traukiant nuo kalno, tiedu

Vasario 3 d. užmuštųjų 
I kovotojų grabai buvo pade
gti ant kanuolių ir vežami į 
kapus. Tūkstančiai žmonių 

Įjuos lydėjo. Darbininkų de
legacijos buvo atvykę iš 
Vladivostoko iy Vorošįlovs- 
ko. Paskui žuvusių grabus

ta 1? japonų ir sužeista 20.
Iš Raudonosios Armijos pu
sės krito trys raudonarmie
čiai—Pleko to v, Gračev ir 
Kuzniecov; ŽuWsius rau-- 
donarmiečius palaidojo 4 d. ... . .x, .
vasario Grodekovo kapuo-i v?d.e, arkĮn”’ s.u Pnnsta1S

1 I ginklais prie balnų, se.
Jų kūnai buvo pašarvoti I Ant kapų kalbėjo vietos 

Grodekove, parubežio rau- Komunistų Partijos rajono 
----- .donarmiecių kliube. Virš sekretorius d. Vernyj, pava- 

pikni-140 gelių vainikų atnešta nuo duotojas Pamario Raudono
sios Armijos komandieriaus 
drg. Pogrebnoj, atstovai 
darbininkų organizacijų ir 
kolektyviečių.

įvairių darbininkų ir rau
donarmiečių o r g anizacijų. 
Virš 5,000 žmonių aplanke 
kliubą, kad atidavus pasku-

Hitlerio Ministerio 
W. Goeringo Politinė 
“Medžioklė” Lenkijoj

VARŠAVA, vas. 19. — 
Atvyko Hitlerio oro laivy
no ministeris Wm. Goering; 
pasimatė su Lenkijos pre
zidentu Moscickiu ir mirii- 
steriu pirmininku Koscial- 
kowskiu ir išvažiavo “me
džioti” su dviem lenkų ge
nerolais į Bieloviežio girias.

Diena pirmiau preziden
tas užbaigė savo “medžiok
lę” ten su Franci jos amba
sadorium ir kitais diploma
tais. Taigi Goeringui nete
ko dalyvaut prezidento me
džioklėj.

Suprantama, kad viena ir 
kita medžioklė buvo politi
nės. Jų tikslas patraukt bei 
palaikyt Lenkija savo pusėj.

Dar tebeina kivirčai del 
70,000,000 zlotų sumokėji
mo Lenkijai už Vokietijos 
traukinių važinėjimų per

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pusketvirtų Metų Kalėjimo 

! už Komunistinę Literatūrų
S. Grinfeldas, šiaulietis, bu

vo įkalintas, platinęs komunisti
nę literatūrą. Sausio 30 d. Ka
riuomenės teismas Kaune Grin- 
feldo bylą sprendė ir jį nubau
dė 3‘/j metų sunk, darbų kalė
jimo.

Tą pačią dieną Kariuomenės 
teismas sprendė ir kauniečio 
Reingoldo bylą, kaltinamo taip 
pat už komunistišką darbą. 
Reingoldas nubaustas 6 mėn. 
kalėjimo.

Dar 23 Valstiečiai Kariuo
menės Teisme

KAUNAS.—Vasario 20 d.

Charkove, Sovietų Ukrai
noj, Jaunieji 'Pionieriai 
Darbininkių Motinų Dienoj,[Lenkijos Pomorzės provin- 
kovo 8, surengs didžiausių ei jų. Hitlerininkai norėtų 
masinį balių-bankietų savo1 atsiteist savo produktais, o 
motinoms ir teiks joms įvai- Lenkijos valdžia reikalaują 
rių dovanų. I pinigų.

Lietuvos žydai Važiuoja į 
Biro-Bidžanų

KAUNAS.—Iš Lietuvos žy
dai vėl pradėjo emigruoti į so
vietišką “Palestiną“-—Biro-Bi- 
džaną. Jie vyksta į Rygą, ten 
gauną vizas ir šiaip taip paten
ką į Sovietus. Kai kurie iš Lie
tuvos emigravę žydai Biro-Bi- 
džane neblogai įsikūrė. Kau
nietis Rudas Biro-Bidžane esąs 
paskirtas teismo tardytoju.

Vasario mėn. į Biro-Bidžaną 
išvyksta vienas žydų laikraščio 
reporteris, jau baigęs Lietuvos 
universitetą.

“Liet, žinios.“

Nauja Ispanų Valdžia 
Paliuosavo 25,ooo 
Politinių Kalinių
SUDARYTAS KAIRIŲJŲ RESPUBLIKONŲ MINIS* 

TERIŲ KABINETAS SU AZANA PRIEKYJ
; MADRID, vas. 19.—Fa

Italai Blofina, Būk Ethiopam šizmo priešų laimėjimas sei-
me rinkimuose, milžiniškos 

į demonstracijos už politinių 
Dau a it in ta. i kalinių išlaisvinimą ir ben- 
ROMA, Vas. 19.—Italų jras reVoliucinis minių su* 

maršalas Badogho is Ethio-1 jU(jimas priverte atsistaty- 
pijos praneša, kad jie užėmę cĮįn^ pUsiau-fašistinį Ispaųi* i* L 
Gaelą miestelį, prie svar-ijos ministerių kabinetą, ku* 
biausio kelio is Šakotos į rį0 pįrmininku buvo PorteU 

*, siauriniame ja Valladares. Tada šalies .
Sako, kada dabar, prezidentas Niceto Alcala 

todėl, nebūsią , kaiP 40,000. zamora pašaukė kairių 
ethiopų armijai is Tembien į respublikonų vadą Manu^ 

I kalnų pasitraukt į pietus. Azaną sudaryt naują minis-

Nebūsią Kaip Pabėgt

Abbi Addi, 
fronte.

Tačiaus tie ethiopų ka
riai, komanduojami Seyou- 
mo ir Kassos, dar nei nema-

F

t;

F

jt' 
H

h

Naujasis ministerių kabi*
netas susideda beveik išitn-no trauktis, o tebegrasina tįna« - ]<aįruju respUbliko- i4 n hi n w"i n t- n v *. A

AVCV1LA 0U01UAV1KA411UAX1U VVVA y. - .

Makalės ;ir%Hauzieno. Bet 'SoCįaiistai kol kas atsii 
jeigu reikėtų trauktis, tai j ministeriją^ K

riųjų socialistų vadas La 
go Caballero pakartojo sa
vo pasiryžimą — darbuotis

italų susisiekimams tarp

jie galčtų paslinkt į vaka
rus.

n i ttv • v it • i delei proletariato diktatu- Bando Uzgincyt Mažų- ros įvedimo Ispanijoj

Italijos-Austrijos 
Politinį Bloką

FLORENCIJA, Italija. — 
Austrijos užsienių reikalų 
ministeris E. Berger-Wal- 
denegg pasikalbėjime su 
Italijos užsienių reikalų mi- 
nisteriu-antrininku Fulvio 
Suvichu vas. 19 d. patvirti-

Naujoji valdžia tuoj a 
sąlyginiai paliuosavo 25, 
politinių kalinių, kurie 
vo baudžiami už dalyvavUJ 
mą 1934 m. spalio mėn. re
voliuciniame sukilime prieš 
grėsusį tuomet fašizmų.

Komunistai rems naujųjų, 
valdžia prieš fašistus, 
patys nedalyvaus joje.

Pirm senosios ministeri
jos atsistatydinimo, au^

Kariuomenės teismas paskyrė no draugiškiausius preky- 
spręsti Krokialaukio apylinkės b°s ir politikos ryšius tarp 
ūkininkų neramumų bylą. Kro- Austrijos ir Italijos, pagal 
kialaukiečiai be ko kita taip 
pat kaltinami už rengimąsi pa
leisti suimtą asmenį, 

šioje byloje kaltinamaisiais 
patraukta 22 asmenys.

Vasario 19 d. Kariuomenės 
teisme bus. sprėndžisįma A. Ru- 
kūižos byla,'kaltinamo tuo, kad 
Pandėlio apylinkėje platinęs 
ūkininkų tarpe atsišaukimus ir 
V. šeškaičio platinusio atsišau
kimus Žeimelio valsčiuje.

1934 m. kovo 17 d. padarytą 
sutartį Italijos su Austrija 
ir Vengrija.

. Ryšy j su tuo pasikalbėji
mu pasklido pranešimai, 
kad norima sudaryt karinę 
ir prekybos sutartį tarp 
Italijos, Vokietijos ir Aust
rijos.

Austrijos valdžia atmetė 
tas kalbas kaip “nesąmonę.” 
Berlyne nazių valdininkai 
pavadino tokius pranešimus 
“juokingais.”

Tačiaus Europos politi
kos tėmytojai nemato tame 
juoko, kad Italija gali pa
daryt karišką sutartį su 
Hitleriu. Juk veikiausia tuo 
sumetimu vas. 18 iš Romos 
išvažiavo į Berlyną Vokieti
jos ambasadorius Ulrich von 
Hassel, kuris pirm to kar- 

nevėžio apygardos teismas nu- totinai slapta kalbėjosi su 
baudė po 1 m. ir 6 mėn. sun- Mussoliniu ir jo ministe- 
kiųjų darbų kalėjimo. riais.

Prisirišę prie Ratų žagino 
Moterį

Prieš metus vienam Panevė
žio restorane gerai “įsilinks
minę“ B. Kirkilienė, Gaspa- 
riūnas ir Buzulauskas nakties 
metu grįžo namo. Kelyje 
griebtasi prievartos. Kirkilienė 
buvo prie ratų pririšta-—ran
kos ir kojos, žaginti jąją. Už 
tai abu nusikaltėlius 27. I. Pa-

fašistinę diktatūra. Tatųi 
matydami, komunistai ir 
socialistai plačiausiai 
skleidė atsišaukimus į de 
bo minias, kad būtų pasi* 
rengusios ginkluotai kovai 
prieš tų pavojų. i
Del Hitlerio Svečio Perinai

Teatro Programą "'"j
———

VARŠAVA. — Naciona^ 
liame Teatre buvo vaidini? 
ma pašaipos komedija apie 
Prūsų karalių “FriedricĘ| 
Didįjį.” Atvykus Hitlerio 
ministeriui Goeringui, šie 
vaidinimas buvo pakeistas 
visai skirtingu.

T
H'

M

Chicago, Ill. — Skaitliu“ 
jama, kad per pastari 
šalčių ir pūgų bangų vidų 
vakarinėse valstijose Žuvo 
400 žmonių. t

Šiandien visi Brooklyn© ir New Yorko lietuviai 4:30 vai. po piety būkime prieškarinėse-priešfašistinėse demonstracijose, kurios įvyksta prieš 
Japonijos konsulatą, 500 Fifth Ave.; Italijos konsulatą, 626 Fifth Ave., ir Vokietijos konsulatą, 17 Battery Place, New Yorke

m
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Strazdas pas “Vienybę”
“Stilsonui Gelbėti Komitetas, siuntinė- 

damas savo partijos draugams, atsiuntė 
ir ‘Vienybei’ įspėjimą, kuris, kaip iš šių 
penkių punktų matyti, labai nukreiptas 

z prieš Bimbos šalininkus,” rašo ponas 
Tysliava savo fašistinėje gazietoj “Vie
nybėje,” vasario 18 d. Žinoma, Tyslia
va tą Strazdo įspėjimą su džiaugsmu 
perspausdino savo laikraštyje.

Vadinasi, Strazdas, Jankauaskas ir 
Steponavičius pasirinko smetonininkų 
organą savo pranešimams, pareiškimams 
ir įspėjimams skelbti. Savo oficialius 
dokumentus siunčia Tysliavai ir prašo 
talpinti “Vienybėje”—dokumentus, ku
rie, kaip Tysliava sako, “labai nukreipti 
prieš komunistus.”

Iš mūsų pusės jokių kitų komentarų 
nereikia. Šis įvykis parodo, su kuo tie 
didvyriai iš po “N. Gadynės” pastogės 
yra-sudarę bendrą frontą prieš komunis
tus. Mes jiems tos garbės visai nepa
vydime. Tą faktą čia atžymime tik to
dėl, kad “Opozicijos” nariai žinotų, kur 
nuvažiavo jų nauja vadovybė.

Ar dar reikia stebėtis, kad “Naujoji 
Gadynė” prikimšta atakomis ant komu
nistų ir Sovietų Sąjungos, paties Straz
do rašytomis, o tuo tarpu prieš Ameri
kos smetonininkus ir prieš pačią Sme
tonos- diktatūrą Strazdas da nespėjo pa
leisti nė vieno šūvio.

Hearsto Melai ir So. Bostono 
“Darbininkas”

Kadaise šioj vietoj parodėme, kaip 
griežtai angliškas katalikų laikraštis 
“Catholic Worker” prakeikia Hearstą ir 
visus jo leidžiamus šlamštus ir melus. 
Priminėme, kad tuo tarpu So. Bostono 
“Darbininkas” tuos melus iš Hearsto lai
kraščių perspausdina ir teikia savo skai
tytojams už gryną pinigą. Klausėme, ar 
“Darbininko” redaktorius turės drąsos 
ir sąžinės prisipažinti prie klaidos, at
šauks ir pasmerks tuos visus melus, pa
leistus iš Hearsto šaltinių prieš komuni
stus ir Sovietų Sąjungą?

Dabar gauname atsakymą. “Darbi
ninke” vasario 18 d. nelaimingas redak
torius nužemintai teisinasi. Girdi, 
“Hearstas nė nežino, kad būtumėme ka
da pasinaudoję jo patiektomis informa
cijomis apie bolševikus,” be to, “šiandie 
ir be Hearsto galima pigiai apsieiti,” 
“mes ir be Hearsto turime pakankamai 
šaltinių, nors kai kurie atsitikimai ir su
puola su Hearsto informacijomis.” Tai 
labai pigus bailio pasiteisinimas. Faktas 
yra, kad “Darbininkas” perspausdino 
visus melus ir šlamštus iš Hearsto laik
raščių prieš Sovietų Sąjungą ir komuni
stus. “D.” redaktorius neturi nei drą
sos, nei sąžinės prisipažinti prie klaidos 
ir atšaukti tuos melus.

Mums nesvarbu, kaip “D.” redakcija 
gavo iš Hearsto laikraščių tas “informa
cijas”: ar jis jai leido persispausdinti, ar 

“informacijas” pasivogė. Mums 
vaibu tai, kad tas, kas buvo Hearsto lai- 

iuose, buvo perspausdinta “Darbi- 
nke.” Mums svarbu tas, kad tai visa 

buvo bjaurus, prakeiktas melas. Paga- 
liaus svarbu tas, kad šita melaginga me
džiaga buvo ir tebėra “Darbininko” re
dakcijai žinojimo, išminties ir įkvėpimo 
šaltiniu.

MMI

Kas Fra ir Kam Reikalingas 
Liaudies Frontas’!

Visai savotiškai, nors ne originaliai, 
Naujienų” redaktorius filozofuoja apie

Liaudies Frontą. Vasario 15 d. jis pu
sėtinai smarkiai apibara mus už “nesu
pratimą” Liaudies Fronto esmės. Jis gi 
.tikrai ir teisingai suprantąs. Jis, pavyz-* 
džitri%atizanda, kad Liaudies Frontas yra 
niekas daugiau, kaip anų laikų socialde
mokratų koalicija su kapitalistinėmis 
partijomis. Tokių koalicijų, kaip žino
me, buvo labai daug. Skirtumą “N.” re
daktorius Pijus Grigaitis mato tik tame, 
kad tais laikais tokioms koalicijoms bu
vę karštai priešingi komunistai, o dabar 
ir jie jau už jas stoją.

Sako Grigaitis: “reikia pastebėti, kad 
dauguma tų, kurie jį (liaudies frontą) 
garbina, neįžiūri jame paties svarbiausio 
dalyko. Jisai yra pirmas stambus dar
bininkiškų partijų žingsnis prie koalici
jos su buržuazinėmis partijomis.” Kitur 
vėl pabrėžia, kad Liaudies Frontas “yra 
pradžia koalicijos tarp pažangios buržu
azijos ir darbininkų partijų.”

Jei ištikrųjų Liaudies Frontas tą reiš
kia, ką sako “N.” redaktorius, tai, kaip 
matėme, nėra nei “pirmas stambus žings
nis prie koalicijos su buržuazinėmis par
tijomis,” nei pradžia ■ tokios koalicijos. 
Tuojaus po didžiojo karo socialdemokra
tai labai plačiai praktikavo koaliciją su 
buržuazinėmis partijomis.

Bet Liaudies Frontas reiškia visai ką 
kitą. Gyvenimas supliekė ne komunis
tų teorijas ir supratimus, bet Grigaičio 
ir visų kitų dešiniųjų socialdemokratų. 
Liaudies Fronto tikslas ne išgelbėti bur
žuaziją, bet ją greičiau palaidoti. Tik 
Grigaitis jame įmato darbininkų parti
jų talką buržuazijai.

Visai kas kita buvo anais pokariniais 
metais. Tada socialdemokratija suėjo į 
koaliciją su buržuazinėmis partijomis 
prieš proletarinę revoliuciją, prieš dar
bininkų klasę. Visi žinome, pavyzdžiui, 
kam tokia koalicija buvo sudaryta ir ką 
ji davė Vokietijoj ir Austrijoj. Visi at
simename, kaip socialdemokratų koalici
ja su Hindenburgu davė Vokietijos dar
bininkams ne tik Hindenburgą, bet ir 
Hitlerį! Tokiai koalicijai, tokiam “liau
dies” frontui, tokiems tikslams buvo ta
da ir dabar tebėra komunistai nepermal
daujami priešai.

Kiekvienoj pokarinėj krizėje, kuomet 
tik darbininkų judėjimo bangos pakilda
vo, kuomet tik buržuazijai pasidarydavo 
trumpai, dešinieji socialdemokratų vadai 
sudarydavo koaliciją su kapitalistinėmis 
partijomis, kad tas bangas nuslopinti, 
kad buržuaziją nuo jų išgelbėti. Nuo tų 
koalicijų drebėdavo iš baimės ne buržua
zija, bet darbininkija.

Kas kita šiandie. Pažiūrėkite, kaip 
Liaudies Fronto laimėjimais džiaugiasi 
Ispanijos ir Francijos darbininkija, o 
kaip prieš Liaudies Frontą dreba iš bai
mės tų kraštų fašistinė buržuazija. Šito 
milžiniško skirtumo nenori matyti Gri
gaitis.

Ar Liaudies Frontas yra darbininkų. 
partijų koalicija su buržuazinėmis parti
jomis? Ne, nėra. Liaudies Frontas yra 
padalinimas, suplėšymas buržuazijos ei
lių, atskyrimas smulkiosios demokrati
nės buržuazijos nuo stambiosios, nuo fi
nansinio imperialistinio kapitalo ir pa
naudojimas tos smulkios buržuazijos 
prieš tą kapitalą, prieš jo viešpatavimą.

Kas tą smulkiąją buržuaziją panau
doja prieš finansinio kapitalo viešpata
vimą—viešpatavimą, kuris vienur jau 
paėmė fašistines formas (Vokietijoj, Au
strijoj, Italijoj), o kitur rengiasi tokias 
formas įvesti (Ispanijoj, Francijoj)? 
Ogi politiniai organizuota darbininkų 
klasė, tai yra, bendras frontas socialistų 
ir komunistų. Francijoj ir Ispanijoj pir
miausia sudarė bendrą frontą socialis
tai ir komunistai prieš fašizmą, o pas
kui smulkiosios buržuazijos partijas 
įtraukė į tą pačią kovą.

Štai kokia yra istorinė misija Liaudies 
Fronto. Liaudies Frontas nesutrukdo 
kovos už proletarinę revoliuciją, už vi
sišką nuvertimą kapitalizmo. Priešin
gai, jis tai kovai padeda, tą kovą paleng
vina, paaštrina ir paskubina. Komunis
tų Internacionalo Septintas Kongresas 
padarė sekamą teisingą išvadą: “Kovoje 
už apgynimą buržuaziniai-demokratinių 
laisvių ir darbininkų iškariavimų prieš 
fašizmą, kovoje už nuvertimą fašizrąo 
diktatūros, revoliucinis proletariatas 
ruošia savo spėkas, sutvirtina kovingus 
ryšius su savo talkininkais ir veda kovą 
linkui užkariavimo tikrosios dirbančių
jų demokratijos—Sovietų galios.”

apsuptas draugas Moloto
vas padarė pranešimą apie; 
nuveiktus 1935 m. darbus ir 
uždavinius ir planus 1936 
metams.

Draugo Molotovo kalba— 
tai žydinčio pasaulio veid-

sta turtingiausia pasaulyje 
šalis ir šitas turtas priklau
so tik liaudžiai.

Ar yra pasaulyje tokia 
valstybė, kuri turėtų vy
riausybes vyrus su tokia 
šviesia, optimistine, ’dvasia, 
mintimi, kaip tai mes turi
me Sovietų Sąjungoj?

Ne! Nėra ir negali būt. 
Kapita listinis mirštantis 
pasaulis negali gimdyt to
kiu žmonių!

Draugas Molotovas savo 
kalboj nušvietė nuveiktus 
1935 m. darbus ir dar kar
tą užakcentavo socializmo 

kol- pergalę visose ūkio srityse.

Tautų Brolybes Ir 
Socializmo Perga

lės Sesija
1936 m. sausio mėn., Ma

skvoje, Kremliuje, įvyko 
VII sušaukimo SSSR Cent
ro Pildomojo Komiteto 2-j i 
sesija. Šioj sesijoj buvo 
pasakyta daug kalbų. Per
galės, triumfo kalbų!

Čia susirinko iš visų, di- rodis. Jo kalba-kupina en- 
džios ir neapglėbiamos ša
lies kampų—Sovietų Sąjun
gos Respublikų vyriausy
bės nariai.

Ir čia, greta partijos ir 
vyriausybės vadų kalbų, 
kalbėjo atstovai, taip pat 
Centro Pildomojo Komite
to nariai, eiliniai darbinin
kai kolchozninkai, raudon
armiečiai ir Sovietų inteli
gentijos atstovai.

tuziazmo, perspektyvų. Tai 
pergalėjimo kalba. Jei pa
imt draugo Molotovo ilgą 
kalbą į kelius žodžius, tai 
tą galima atlikt Stalino žo
džiais: “i_ 
geriau, gyvent 
linksmiau!”

O neužilgo tie laikai, kad 
tas gyvenimas dar daugiau 
palinksmės, dar daugiau pa
gerės! Sovietų Sąjunga vir-

Dar niekur nebuvo ir nė
ra tokios šalies, kaip Sovie
tų Sąjunga—kurioje vy
riausybes nariai būtų pa
prasti darbo žmones—dar
bininkai ir valstiečiai.

Šioj sesijoj dar kartą bu
vo prademonstruota tautų 
brolybė, visų tautų meilė 
prie savo brangios tėvynės, 
meilė prie mylimo liaudies 
vado Stalino.

Greta vyriausybes galvos 
ruso draugo Molotovo su 
prakalba išstojo kokios 
nors mažos tautos atstovas 
(o jų Sovietų Sąjungoj yra 
daugybė), paprastas 1 
chozninkas, d a r b i n inkas, 
melžėja, kiaulių prižiūrėto
ja. Čia kalba ir 
respublikų vadai!

Greta liaudies komisaro, 
partijos vado—šalies ūkio 
tvarkyme dalyvauja dar 
vakar buvę beraščiai ir kul
tūriniai atsilikę žmonės...

O šiandien jie Kremliuje! 
Greta Stalino! Sveikinosi 
su Stalinu, Molotovu ir ki
tais.

Ši sesija dar kartą paro
dė, kaip glaudžiai, lyg vie
nas kūnas, yra suaugę so
vietų darbo žmonės su sa
vo vyriausybe. Sovietų Są
jungoj nėra chinų sienos 
tarp liaudies ir šalies vy
riausybės galvų. Šiandien 
paprastas darbininkas, kol- 
chozininkas — ryt Centro 
Pildomojo Komiteto narys.

Iš čia, stachanoviečių, 
darbininkų, ■ kolchozininkų, 
bepartinių ir partinių 
bolševikų, įvairių tautų at
stovu neišsemiama meile

valstiečių kovos už socializ
mą, prieš 
buožiją.

1935 m. nuveikti dideli 
darbai. Gi 1936 m. darbai 
—tai milžiniškos programos 
įgyvendinimo bus metai. 
Tai bus stachanovietiškų 
darbo metodų metai.

Bendra pramonės gaminių 
produkcija, palyginus su 
1935 m., turi padidėt ant 
23%. Ypatingai tu r padi
dėt gamyba sekančiose sri
tyse: sunkiųjų vežimų — 
89%, mašinų gamyba—31% 
prokatas (kočiota geležis) 
—30%, plienas-—28%, ak
mens anglis—24%.

Jei paimt skaičiais, tai šių 
šakų gamyba turi 1936 m. 
valstybei duot: špižo—14.5

gyvent pasidarė milionų tonų, plieno-16 mi- 
pasidarėl11™^ ton^>

Tas ekonominis socializ- 
kapitalistus ir mo laimėjimas negalėjo ne- 

atsiliept ir į vidaus šalies • 
politinius santikius. Soviex 
tų šalyje, nebėra nei kapita- •’ 
listų nei kapitalistėlių. Ko
lektyvizacija s u t r i u škino 
buožiją. Priešas sumuštas. 
Socializmas nugalėjo.

Bet tas dar nereiškia, kad 1 
jei jau likviduoti kapitalis
tai ir buožės, tai galima sal
džiai sau snūduriaut. Ne. . .. 
Reikia prisimint, kad dar • 
masėse liko daugybė įvairių - 
smulkiai-buržuazinių įpro
čių, kuriuos tai šiandien tie ■ 
nudaužyti buožės ir pasi-’ 
stengs (ir stengėsi) išnau-- 
do t savo • žalingiems tiks
lams.

Budrumas ir proletariato 
diktatūros stiprinimas—pir
miausias šios dienos uždavi
nys.

Tik aštria kova su prie
šais galima bus pastatyt 
naują, beklasinę santvarką.

Iš to viso išeidama, So
vietų liaudis 1936 m. pavers 
stachanovietiškais m e t a is. 
1936 m. atneš dar geresnį, - 
linksmesnį, turtingesnį so
vietų įvairių tautų liaudžiai *' 
gyvenimą.

Ir mes giliai įsitikinę, * 
kad tas linksmas gyveni
mas, kuris šiandieną jau” 
duoda savo vaisius, bus pa-

lionų tonų, prokato—12.2 
mil. tonų.

Žemės gi ūkis 1936 m. tu
ri, sulyg plano, padidint sa
vo produkciją ant 24%. La
bai didelė dome atkreipta į 
gyvulininkystės pakilimą. 
Pastaroji sritis 1936 m. tu
ri savo prieauglį padidint: 
arklių—10%, raguočių — 17 
avių ir ožkų — 22%, kiau
lių—34%.

1936 m. kolchozų srityj 
turi virst kovos metais už 
pasiturintį k o 1 c h o zninkų 
gyvenimą, už organizacinį 
ir ūkišką kolchozų stiprėji- siektas, 
mą, už tolimesnę jų mecha
nizaciją.

J u ra i lis.
3-11-36 m.

GARSI UTENOS VEKSELIU BYLA
Į Iš Utenos Turtuolių Apgau-',

Mieste—stalinistinė indus- 
atskiru L-ializacija lemiamai padėjo 

"isocialistinės ekonomikos pa- 
I matą, ant kurio ;

lingu Būdu Išgauta
Siunčiamas Liulinskis su vek

seliais pavažiuoja 4 km. iki Ja- 
sonių ir ten išlipęs vakare at-Tp/Y AAA T *x XT 1 !• uvllių 11 Lvll lolljJtzO NctKcllC dl" .60.000 Litų Vekselių ga] grįžtančiu autobusu grįžta

Panevėžio apygardos teismas meluodamas, kad buvęs, ' 
i bet pinigų negavęs. Bandoma '

J . ’V
__  _ > to rezultate mieste 
atsilikti- p’n^us skolinanti Gene Berka-'pasklinda gandai, kad Šterno, 

dienė, buv. teismo antstolis (2 o vėliau ir kitų vekseliai pasi- . 
i kart baustas po 2 mt. s. d. ka-'rodę apyvartoj. Susirūpinta.
Įėjimo), dabar restorano savi- žydai pranešė policijai, kuri ir. 
ninkas Karolis Milratas ir S.1 pradėjo veiksmus.
Liulinkis.

Butkiui pradėjus reikalauti 
pagal vekselį iš prekybininko L.

xxAcvvci, exxv ULU X j Šiandien Utenoje nagrinėjo savo laikų , „.. ,. - x ...
statoma bekla^inė visuome- sensaciją sukėlusią vekselių afe- 3z°nų e oną,
nė. Ta stalinistinė indus- kurioj .įpainioti buv. W nepasaka. -
trija savo veikiančia jėga basos įgaliotinis Juozas^ Butkys, | Viso 
pertvarkė senąjį, ;______
sį, žemes ūkį, mechanizavo- 
jį, sovietų valstietį pasodi
no ant traktoriaus, padarė 
jį—ūkį—socialistiniu.

Sovietų kaimas—tai nau
jo tipo kaimas. .Kaimas, ku
ris stovi ant tvirto socializ
mo pamato ir kaimas, kuris 
jau stovi ant slenksčio susi- į 
lyginimo su miestu.- Sovietų 
kaimas — socialistinis kai
mas. Tai kaimas, kurio gy
venimas darosi pasiturinčiu 
gyvenimu, linksmu gyveni
mu.

.Tai vaisiai tos nenuilstan
čios kovos, kurią vedė bol
ševikų partija su Stalinu 
priešakyj. Tai vaisiai tos 
neaprašomos darbininkų ir

Pasklidus mieste gandams,. 
Berkalienč pati atnešus vekse
lius prašydama garantuoti jos 

Simanavičiaus 2,000 litų, Sima-'^u^?’ paskolą, o_ Milratas 
navičius nesijausdamas kaltų, Padėjęs mieste kalbėti ir pa- 
iškėlė bylą, kad veksely para-'sa^0^’ ^ad tuojaus paaiškėsią 
šas būsiąs suklastuotas; o eks-.ir daugiau vekselių. Butkys 
pertyzai parašą pripažinus tik- kvočiamas prisipažinęs ir is-v 
ru, kaltino Ūkio banko Utenos davęs bendrus. Butkys teisme 
skyr. direktorių, būk tas jam prisipažino kaltu ir prašė pa
purdavęs iš senų laikų galėju-, 
sį pasilikti jo vekselį.

Užsimezgė byla. P' 
čius būtų ją, žinoma, pralošęs,: 
jeigu ne Butkio ligonių kasos 
5.000 lt. pralošimas, kurių pa
dengimo rūpesčiai atidengė ir 
gudrią aferą.

Pralošęs kasos pinigus, bet 
norėdamas išaikvojimą padeng-1 prašydamas gauti pinigų, 
ti, Butkys kreipėsi pas Berka- klausiamas, iš kur jis tuos vok--, 
licnę prašydamas paskolinti pi: sėlius gavęs-—parodęs kaip pą- 
nigų. Berkalįenė pareikalavus, dirbęs; jis ir pradėjęs pasako?

i garantijos. Butkiui kilus mįn- ti-apie tai mieste. ~ .
tis pasinaudoti ligonių kasosi 
įgaliotinio padėtini!: duodant 
turtingesniems pasirašyti apie 
samdinius pranešimus, praneši
mo blanko parašo vietą iškirp
ti ir gudriai, kitoj pusėj pra
nešimo, pritaisyti vekselio blan
ką, kurio parašo vieta sutaptų 
su pranešimo blanko iškirpta 
vieta. Tokiu būdu darbdaviui 
pasirašant po suteiktomis sam
dinių žiniomis, parašas atsidur- 
davęs vekselio blanke, kurių 
prisidarė net 60.000 litų sumai; 
vien turtingiausio Utenoj šter- 
no šliomos atsirado 4 blankai 
20.000 litų sumai. “Gavęs to-*: 
kią garantiją’’, Butkys vėl krei-l 
peši pas Berkalienę paskolos, 
kuri už virš 30,000 turtingiau
sių Utenos piliečių vekselių už
statą davus jam 1.000 ar 2.000 
litų.

Ligonių kasos revizijai kons
tatavus pas įgaliotinį kasos 
trūkumą, įgal. Butkys Liulins- 
kiui įduodamas gterno vekse
lius prašo nuvažiuoti Ukmer
gei! gauti jais kur nors pinigų.

sigailėti. - -
Berkalienė, Milratas ir Liu-,f- 

linskis neprisipažindami kaltais- 
Simanavi- jr prašydami išteisinti paaiški-— 

na: pirma, kad ji skolinusi jam 
pinigus nežinodama, kad tokie"- 
vekseliai, o kada sužinojusi — . 
nunešusi policijon; antras, kad- 
Butkyš pasisakęs, kad jis esąs-.: 
prasilošęs, siūlęs jam vekselius z.

o.

Teismas4 pripažino visus kal
tais ir nubaudė: Butkį 1 met. • 
6 mėn. s. d. kalėjimo su B. St, -; 
pasėkomis, Berkalienę—6 .mėn. • 
pap. kalėjimo, Milratą—3 mėn: 
pap. kalėjimo, Liulinską —1 
mėn. pap. kalėjimo sąlyginiai.. . ..

»

VISUOTINAS MAZAT
LAN STREIKAS PRIEŠ 5 

DARBININKŲ NU
ŠOVIMĄ

Vincas Kapsukas-Mickevičius,
(Šis paveikslas yra trauktas paskiausiai prieš jo mirtį ir 

nesenai gaubus iš Maskvos.)

MAZATLAN, Mexico, va-’ 
sario 18.—Įvyko 24 valandų 
visuotinas darbininkų strei
kas protestui prieš miesto- 
vyriausybę, kurios policija . 
nušovė penkis pirmesnių> 
streikų dalyvius. --

Išėję į generalį streiką; 
darbininkai reikalavo, kad“ 
pasitrauktų dabartinė mies;' 
to valdyba, kaip darbo žmo
nių terorizuoto ja.

&T-
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Kas Gins Sovietus?
visai gerai jausdamasis, nors 
stok į šokikų eiles.

“Tankistas privalo būti su- 
gabus, drąsus, lankstus. Kar
tą mes. turėjome nugalėti sie
ną. Drg. Galicinas įsibėgo, bet 
jo tankas neįveikė kliūtį. Aš 
gerai prisirengiau, vedžiau tan
ką drąsiai ir sieną įveikiau. 
Mano tankas, tartum kokia 
paukštis pašoko, o sugabus val
dymas tinkamai jį nuleido ant 
žemės...

“Aš ir mano draugai gerai 
suprantame, kokią milžinišką 
reikšmę šalies apgynimui turi

Paskirto Laiko Klausimas
Išdeportavimo Atsitikimuos

Klausimas: Supra ntu,
kad ateivis įvažiavęs į šitą 
šalį nelegališkai po liepos 1 

|d., 1924 m. gali bile kada 
būti išdeportuotas, nepai
sant, kaip ilgai jis gyvena 
šitoje šalyje. Kažin ar! 
Augščiausias Suv. Valstijoj 
teismas kada nors svarstė! 
šitokios rūšies atsitikimą. 
Ar neteisybė, kad taip vadi
namas “statute of limita
tions” liečia visus krimina- 
liškus atsitikimus 
žmogžudystės?

Atsakymas: Suv. Valst. 
jų Augščiausias Teismas

apart

Japonijos imperialistai, Vo
kietijos ir Lenkijos fašistai vis 
Augiau daro karo provokacijų 
prieš Sovietų Sąjungą. Bet jie 
patys neapmąsto, kas juos lau
kia. Sovietų Sąjunga nori tai
kos, jau šimtus kartų ji tą pa
reiškė, bet ji nebijo imperia
listų grūmojimų. Ji sutreškia- 
mais smūgiais atsakys imperia
listams, jeigu jie vis vien karą 
užkurs.

Maskvoje įvyko stachanovie
čių Raudonos Armijos suvažia
vimas. štai čia paduodame Le
ningrado Karo Srities tanko
valdytojaus drg. Dudko kalbą: , mūsų stachanoviečių judėjimas.

Kada kiekvienas iš mūs mokės sprendė išdeportavimo atsi- j 
įveikti kliūtis, tai mes mokėsi-' tikimus ir pilnai užlaikė no- 
me užduoti priešui smūgį pirm'ra Kongreso išdeportuoti 
negu jis spės gintis._ Mes už-.bjįe kada nelegališkai atvy- 
duosime mirtiną smūgį tam, kusjus kurie atvyko po lie-! 
kas bandys pulti darbininkų te- J 1924 m j
vynę, greičiau, kaip jis suspės 1 ’ I
savo ginklus prieš mus pavar- Kongresas dar svarstys 
toti.” užmanymą legalizuoti bu-

Toki varguolių sūnai yra ap« vimą ateivių, kurie gyvena 
saugojimui visų Sovietų Sąjun- čia per dešimts metu, jei- 
gos rubežių, kaip ant sausže-'gU gali darodyti, kad ša- 
mio, taip ore, ant vandens ir pes įstatymus užlaiko ir 
po vandeniu. Darbininkų tėvy- kad bus geri piliečiai. Bet 
nė priešų grūmojimų nebijo, njekas negali pasakyti, ar 
bet P nenorl. a10’ ne1s,1j1qsVn-li" šitas užmanymas taps jsta- trukdytu socializmo budavoji- x / 1 :
mą ir kainuotų daug gyvasčių, j ^Ymu 11 ^a(la>

“ Draugai! Varde Leningrado 
Karo Srities tankiečių, pavely
kite man pasveikinti suvažiavi
mą!... Mūsų Leningradas yra 
aVti rubežiaus. Todėl, mes vi
sada gatavi apsigynimui. Ne-i 
pripuolamas dalykas, kad kaip 
tik Leningrade atsirado pirmie
ji daigai tankiečių tarpe sta- 
chanovinio judėjimo. Dabar, po 
pirmo mūsų srities stachanovie
čių suvažiavimo, tas judėjimas 
sparčiai plečiasi. Pavėlinkite, 
draugai, perduoti jums karštą 
pasveikinimą taipgi nuo draugo 
Kirovo vardo tankiečių sky
riaus . . .

“Kūdikystėje aš buvau naš
laitis. Mano tėvas ir motina

užmanymą legalizuoti bu-

Laisvoji Sakykla

mirt? pirm revoliucijos, aš juos 
nepamenu. Armijoje vadovys
tėje Komunistų Partijos ir 
draugo Stalino, aš išaugau į 
sugabų vaidytoją—stachanovie-

Informacijos Šlaplige 
Sergantiems

N. Y. Policijos Komisionierius 
Seka Hitlerio Pėdomis

WASHINGTON, Vas. 18.

* s • • w jį *V| • •Atvirai ir Aiškiai
Kode! Mes Skiriamės su 

Lovestoniniais
Netekom Vilties Susikalbėt 

Su Strazdine Vadovybe
Vėliausi įvykiai Brookly- 

ne sunaikino visas mūsų 
viltis susikalbėjimo su tais 
asmenimis, kurie dabar va
dovauja lietuviškos opozici
jos priešvienybinei grupei— 
su Strazdu, Jankausku ir 
Steponavičium. Daug užsi
spyrimo vartota laike ir 
po skilimo 1931 metais, bet 
tų laikų užsispyrimas ne
pasiekė tokio laipsnio, iki 
kurio daėjo dabartinė prieš- 
vienybinė vadovybė. Perei
tas LDD 7-tosios (centrali- 
nės) kuopos susirinkimas ir 
strazdinės vadovybės elge
siai po to susirinkimo paro
dė, kad tie žmonės eina 
daug toliau negu kas nors 
galėjo tikėtis.

Mes manėme, kad Straz
do, Jankausko ir Stepona
vičiaus grupelė gal ir sutik
tų atsisakyt nuo naujos po
litinės kovos prieš Komin- 
terną, jei mes—vienybės ša
lininkai — būtumėm statę 
daugiau reikalavimų pozici-

Inu to judėjimo, nuo kurio 
mes tik laikinai, tūlais klau
simais atsiskyrėm ir su ku
riuo visuomet manėme vėl 
susilieti, svarbiausius to ju
dėjimo ginčus išrišus, svar
biausiems mūsų skirtu
mams išnykus. O tuos vy
riausius skirtumus Komin
terno Vfl Kongresas panai
kino.

Pasidalinimo Pagrindas
Pastarasis mūsų organi

zacijos suvažiavimas nuta
rė užmegst fraternalius ry
šius su tarptautine komu
nistine opozicija, tuo patim 

| ir su Lovestono grupe. Tai 
buvo padaryta tada, kai mū
sų linijos supuolė, kai vedė
me ginčus su pozicija tais 
pačiais klausimais. Bet jo- 
kis mūsų organizacijos pa
sisakymas nesurišo mūs su 
ta naujų politinių skirtumų 
kova prieš Kominterną, ku
rią paskelbė Lovestono gru
pė savo pastarojoj naciona- 
lėj konvencijoj New Yorke. 
Kur, kuomi mūsų organiza
cija paskelbė tą naują Vai
ną po Kominterno VII Kon
greso? Niekur! Tai kokią 
teisę turi Strazdas be atsi- 
klausimo mūsų organizaci
jos narių tempt juos į tą 
kovą? Kokią teisę turi

tį. ir valdau milžinišką mašiną.
“Kaip aš tapau stachanovie- 

čiu? Valdau vieną iš galingų 
karo mašinų. Tam, kad tinka
mai ją valdyti, tai reikia daug 
padirbėti, reikia gerai ją žinoti. 
Pasistačiau prieš save uždavinį 
—tinkamai valdyti apsigynimo 
mašiną, ištirti kiekvieną jos 
veikimą. Ir tą atsiekiau.

“Kada jau tinkamai valdžiau 
tanką, tai nusprendžiau

Viena iš paprasčiausių 
ligų užpulti senesnius žmo-j 
nes, tai yra šlaplige. Ir ši
tos ligos apgalėjime medi- 
kališkas mokslas žymiai 
progresavo pereitais dešimt 
metų.

Šlaplige paprastai pasiro
do žmonėse tarpe 40 ir 50 
metų. Kitais žodžiais, yra 

liga. Kadangi Iišnau- senesniųjų
doti jo visas jėgas, viską, ką
tik jis jis gali duoti. Paimti 

mašinos ne užsispyrimu, 
bet žinojimu, sugabujnu, kas
dienine praktika. Ir ką aš at
likau, kaipo tankistas-—stacha- 
novietis? Mano tankas atliko 
kelionę 2,500 kilometrų ilgio. 
Motoras ant 44 nuoš. daugiau 
tarnavo, kaip nustatyta jo nor
ma. Prie to neturėjau jokio 
mašinos sugedimo, jau nekal
bant apie nelaimes.

“Tą atsiekiau tuom, kad vi
są savo energiją, visą savo mei
lę atidaviau tankui. Aš žino
jau, kad man pirmiausiai rei
kia tinkamai išstudijuoti tan
ką. O kada tą sužinojau, tai jis 
pasidarė man paklusnus.

“Antru tanku man pavyko 
padaryti 1,500 kilometrų kelio-

šiandien yra didesnė pro-
porcija senesnių žmonių 
mūsų gyventojų skaitliuje, 
tai taip proporcijonališkai 
pasirodo daugiau šlaplige 
sergančių, negu buvo pra
džioje šimtmečio. Bet tei
sybė, kad šlaplige gali bile 
kada pasirodyti ir net tar
pe vaikų.

Paveldėjimas lošia rolę 
šlapligės ligoje. Liga yra 
paprastesnė tarpe žydų, ne
gu tarpe kitų tautų. Ir 
taipgi užpuola daugiau mo
terų, negu vyrų. Daugumo
je atsitikimų nutukimas su
rištas su šlaplige, bet kodėl 
tai yra, nėr žinoma.

Svarbu visiems žmonėms

—Republikonas kongresma- 
nas Vito Marcantonio pa
reiškė, kad New Yorko po
licijos komisionierius Va
lentine įveda “nazišką teis- 
darystę.” Mat, Valentine 
nusprendė areštuot vadus 
demonstracijų ir šiaip dar
bininkų išstojimų, laikyt

jai; mes manėm, kad nors Strazdas ir jo leitenantai 
jie ir užima skirtingą pozi- vardan tos naujos kovos 
ciją vienybės klausimu, bet susabotažuot diskusijas vie- 
visgi jie elgsis draugiškai J nybčs klausimu? Kokią tei-

juos “apsaugoj, kol praeis peršlykšti.
trukšmas,” ir tada jau pa
leist, “nedarant juos kan
kiniais.”

kad klausimą riš argumen-1 sę turi jis uždaryt burną 
tais, o ne intrigomis, ne me-1 bene didesnei pusei organi- 
lu, ne burnos uždarymu zaciios narių?
(organe). Apsirikom. Jo- Draugai opozicionieriai, 
kia priemone jiem nėra!mūsų dabartiniam ginče del

vienvbės pasidalinimas yra
Nuo šiol matau reikalą ne del reikalavimo iš pozi- 

kalbėt vienybės klausimu ■ cijos ką nors atšaukt bei 
per “Laisvę,” kadangi savo I atsiprašyt. Jei ginčas bū-

Taip buvo pereitą šešta- organizacijos laikraštyj, ku- tų prasidėjęs del to, tai tuo- 
dienį suimtas ir pats Mar-.riam atidaviau veik penkis'mi mes būtumėm senai su- 
cantonio laike didžios be- metus savo gyvenimo, bu r-! šitai ke. Dar ir šiandien
darbių demonstracijos New na uždaryta. Šiaip ar taip,; tuo klausimu mes galėtum 
Yorke. “Laisvė” vistiek yra orga- susikalbėt draugiškai. Mū

n£. Aš ant tos kelionės nuga
lėjau 50 visokių kliūčių, už
tvarų. Ir sutaupiau 500 kilo
gramų aliejaus. Mes vedame 
tankus keliais ir per laukus, ly
gumomis ir per kalnus, pievo
mis ir per miškus. Aš išmokau
labai sugabiai sukinėti, kraipy-j 
įi tanką ir tam vartojame ma
žai motoro jėgos.. .

“Kartą man buvo duota už
duotis nugalėti kliūtį, kuri bu-

atsiminti, kad su moderni
niais pagydymo būdais, 

i šlaplige sergantieji gali iš
gyventi normališką gyvy
bės laiką ir gyvenimu gėrė
tis.

Dr. John L. Rice.

Imigrantų Problemos
vo didesnė, kaip skiriama tan
kams. Buvo inžinieriai, jie kal
bėjo, kad nebus galima ją įveik
ti. Bet mūsų tankų skyriaus 
Vadas atsisėdo greta manęs, pa
drąsino ir tarė: “TAnkas pa- 
fihs ją.“ Mes kliūtį nugalėjo
me.

“Didelę reikšmę tankistui— 
stachanoviečių i turi fizinis 
mankštumas. Aš daug mankš- 
taus, galiu atlikti sportiškus 
žaislus. Gerai besimankštyda- 
mas, visada tinkamai jaučiuosi. 
Ačiū tam niekados nesu pavar
gęs tanką valdydamas. O tas 
turi daug reikšmės. Kartą 
mums buvo įsakyta padaryti 
greitą kelionę be apsistojimo 
120 kilometrų ilgio, tada drg. 
Belousov galėjo išlaikyti tik pu
sę tos kelionės be apsistojimo. 
Aš gi į 2 valandas ir 45 mi-

A m etikos Pilietės Vyro Im- 
migracijos Stovis

Klausimas: Naturalizuo- 
ta Amerikos pilietė ketina 
vykti Europon. Jos sužie- 
dotinis tenais gyvena. Jei
gu tenais apsivestų, ar ji 
gali jį parsivežti kaip “ne- 
kvbtinį immigrantą“?

Atsakymas: A m e r ikos 
pilietės vyras gali reikalau
ti nekvotinio stovio tik jei
gu apsivedimas įvyko prieš 
liepos 1 d., 1932 m. Jeigu 
vėliaus įvyko, tai tokis vy
ras turi tik pirmą pirmeny
bę kvotoje šalies, kur jis gi
mė. Apart to, turėsi paro
dyti, kad gerai finansiškai 
stovi, ir kad busimas vyras

sų pasidalinimas pat pra
džioj buvo ir dabar yra del 
tos lovestoninių paskelbtos 
naujos kovos prieš Komin
terną naujais politiniais 
skirtumais. O tos kovos 
paskelbimą galėjote matyt 
lovestoninių suvažiavimo 
rezoliucijoj, kurią drg. But
kus išvertė ir pereitų me
tų “N. Gadynės” No. 37 pa
skelbė. Tos rezoliucijos žo
džiais, suvažiavimas nusi
tarė “griežtai atmesti bet 
kokią mintį apie atsisaky
mą arba nusilpninimą mū
sų politinės kovos už pakei
timą Komunistų Internaci
onalo linijos. Priešingai, 
ši mūsų kova turi eiti nau
ju pagrindu ir dar energin
giau.”

LDD 7-toji kuopa, Brook- 
lyne, pirmutinė ir vieninte
lė savo pastarajam susirin
kime (vas. 14) priėmė re
zoliuciją (19 balsų prieš 8), 
kurioj iškėlė lovestoninį 
klausimą tikroj šviesoj. 
(Susirinkimas nutarė pa
skelbt rezoliuciją “Naujo
joj Gadynėj,” bet Strazdas 
jos netalpino.) Rezoliucijos 
tekstas:

LDD 7-toji kuopa, savo su
sirinkime, laikytame vasario 
14, “Naujosios Gadynės“ pa
stogėj, 183 Roebling St., Brook- 
lyne, užgiria pereitų metų LDD 
Centro Komiteto didžiumos pa
reiškimą klausimu vienybės 
LDD su ALDLD, taipgi užgi
ria šių metų “N. G.” No. 1 pa
skelbtą organizacinių sąlygų su
tartį, ir’ įsako savo delegatams 
sekamam LDD suvažiavime 
griežtai stovėt už vienybę pa
grindu Kominterno VII Kon
greso rezoliucijų.

ši kuopa griežtai pasmerkia 
kovą prieš Kominterną 'naujais 
politiniais skirtumais, už kurią 
pasisakė pastaroji amerikinės 
komunistinės opozicijos nacio- 
nalė konvencija ir kuria priė
mė ir savo pareiškime “N. G.“ 
pereitų metų No. 49 paskelbė 
ir lietuvių opozicionierių prieš- 
vienybinė vadovybė, kuri da
bar griebiasi įvairių priemonių, 
kad tik nustačius mūsų orga
nizaciją prieš Kominterną tais 
naujais politiniais skirtumais.

Lovestono grupės paskelbi
mas kovos prieš Kominterną 
tais naujais politiniais skirtu
mais automotiškai nutraukė 
mūsų fraternalius ryšius su ja.

ši kuopa sutiktų statyt vie
nybės sąlygosna reikalavimą 
vienybės su lovestoniniais tik 
tada, jei jie griežtai atsisakytų 
nuo savo paskelbtos kovos prieš 
Kominterną naujais politiniais 
skirtumais.

Tai ot, draugai LDD na
riai, del ko įvyko pasidali
nimas Centro Komitete, 
kuomet susidurta su klau
simu mūsų ryšių su love
stoniniais. Ir todėl mažu- 
miečiai savo steitmente nei 
nestatė reikalavimo kokių 
nors atšaukimų. Jie pasi
sakė už naujus politinius 
skirtumus. Tik visa nelai
mė daugelio LDD narių ta
me, kad tie nauji skirtumai 
mažumiečių steitmente bu- 

| vo paskandinti maiše žo
džių ir todėl praėjo nepatė- 
myti. Autoriai veikiausiai 
tiksliai juos taip įvyniojo. 
Pats Strazdas tik prieš mus 
šūkavo, kodėl mes “vengia
me” kalbėt “tais politiniais 
klausimais.” Taip jis šau
kė Kr jaučiuko ir Katiliū
tės pareiškime, to paties 
reikalavo vėliau savo paties 
straipsny j. Bet jis pats tų 
naujų politinių skirtumų 
nedėstė, nes jautė, kad ant 
to veik nieko nepasigaus. 
Ir kuomet mes savo aplink
raštyje prabilome apie tuos 
naujus skirtumus, tai jis 
savo pusketvirtos špaltos 
riksme “N. G.” No. 7 nei 
neprasižiojo apie juos.

Apmelavimas Organe
Matydami, kad naujais 

politiniais skirtumais LDD 
narius sulaikyt nuo vieny
bės negalės, tai strazdiniai

griebiasi intrigų ir melo. 
“N. G.” No. 8 aprašymas 
viršuj minėto LDD 7-tosios 
kuopos susirinkimo išeina iš 
visokių rybų. Girdi, Prū- 
seika ir Kuodis sumobiliza
vo susirinkiman ir saviškius 
narius ir nenarius ir jų pa- 
gelba išsirinko pirmininką, 
kuris tik pats kalbėjęs, 
o jų šalininkams daręs ob
strukcijas. Jei kuriem pir
mininkas darė pastabų, tai 
tokiem lygsvaros neteku- 
siem kaip Jankūnas ir Pu
lokas; pastarasis pradėjo 
net “gengsteriuotis,” bet nei 
jam nepaneigta balso teisė.

Rašo, būk susirinkime 
balsavę 6 jau išsibraukusie- 
ji nariai. O ištikrųjų, tai 
pastaba buvo padalyta tik 
trim nariam, kurių mokes
čių už pereitus metus 
nesą nei kuopos nei centro 
knygose. Kitų pernykštės 
mokestys esą kuopos kny
gose, bet nesą centro kny- 
se. Drg., Čepulis tuoj pasi
ėmęs taxi nuvažiavo į na
mus ir atsivežęs knygutę 
įrodę, kad jis užsimokėjęs. 
Drg. Velička, kad užbaigt 
lermą, tą patį vakarą užsi
mokėjo, o ant rytojaus nu
ėjo pas sekretorių Elmaną 
su knygute, įrodė užsimokė
jimą ir atsiėmė antru kar
tu įmokėtus pinigus. Kol 
kas ginčijamu pasilieka tik 
vienas Petersonas (kuris 
ant vietos irgi užsimokėjo). 
Jei kitų 3-jų mokestys yra 
kuopos knygose, o nėra cen
tro knygose, tai ar už tai 
turi nukentėt tų narių tei
sės? Už tai turi atsakyt 
sekretorius. Ir po viso to 
tie žmonės drįsta “Naujojoj 
Gadynėj” skelbt, būk šeši 
jau išsibraukusieji balsavo!

Bet įdomiausia štai kas. 
Susirinkimas išrinko komi
siją ištirt tų mokesčių rei
kalą. Po susirinkimo tą pa
tį vakarą komisija uareika* 
lauja Elmaną parodyt kny
gas. Bet jis atsisako kny
gas parodyt. Tada komisi
ja susitaria ateit i “Naują* 
ją Gadynę” pas Elmaną se
kantį trečiadienį. Komisi
jos nariui drg. Kreivėnui 
paskirtu laiku atėjus į 
“Naująją Gadynę” Elma- 
nas paduoda ve kokį laišką:
Kreivėnui ir Paukštienei.

Jūs, kaipo komisija iš LDD 
7-tos kuopos, reikalaujate, kad 
aš leisčiau jums peržiūrėti LDD 
Centro Komiteto knygas. Tokį 
reikalavimą • siųskite pačiam 
Centro Komitetui, nes tai yra 
viso C. Komiteto reikalas. Jei 
Centro Komitetas nutars, kad 
aš leisčiau jums tyrinėti kny
gas, tuomet galėsite tyrinėti. 
Be C. K. nutarimo aš neturiu 
autoriteto bei teisės duoti jums 
tyrinėti knygas.

Kas del 7-tos kuopos knygų, 
tai dalykas yra toks. Prieš 
LDD 7-tą kuopą yra paduotas 
skundas LDD Centrui. Ką 
Centro Komitetas tuo klausimu 
nuspręs, taip ir bus. Kol da
lykas Centre neišspręstas, aš 
negaliu duoti jums nei 7-tos 
kuopos knygas tyrinėti.

J. Elmanas, LDD Sekr.
»

Tai dar negirdėtas mūsų 
organizacijose dalykas. Pa
skelbia keletą narių esant 
išsibraukusiais del neužsi- 
mokėjimo duoklių, ir nepai
sant, kad tie nariai įrodo 
savo mokesčių knygutėmis, 
kad jie yra užsimokėję, vis
tiek juos skaito jau iš
brauktais ir net atsisako 
leist komisijai tą dalyką iš
tirt! Reiškia, neturi įrody
mų prieš tuos narius! O gal 
dar blogiau: gal nemažad 
turi tokių saviškių, kurie 
su jais balsavo būdami iš
sibraukusiais, ir bijo, kad 
komisija tatai neišvilktų 
aikštėn. Kas nors slepiasi.

Elmanas parodysiąs kny
gas, jei CK nutarsiąs.

(Pabaiga 4 pusi.)
otnutes padariau 120 kilometrų niekad netaps visuomeniš* 

be apsistojimo, išlipau iš tanko ka sunkenybe.
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AR STEBUKLAI PAGYDO?

Ji labai

Kodėl yra kalbama, kad būk 
pagydo pafaližiuotus, aklus, kurčius, ir

Labai naudinga knyga, kuri aiškina, kaip atsiran
da stebuklai, kam jie reikalingi, kur ir kokios yra 
stebūklingos vietos, 
stebuklai 
ronuotus.

TĄ KNYGĄ PARAŠĖ ft. MIZARA
64 pustaiiilj, kairia 15c.; ši menes j iOc.
naudinga perskaityti laisvamaniams ir ti

kintiems, iles yra gausybe faktų, stebuklų klausimu.

KAIP TAPTI J. V. PILIEČIU?
Klausimai ir atsakymai lietuvių ir aftglų kalbose, su 

prieiti n Ali jų pakeitimų pilietybės įstatymų
Knygute patogi nešiotis kišeniuje, kaina 25c. šj mėnesį 15c.

REIKALAUKITE JOS TUO J AUS.

KOMUNISTŲ programa
Prašalinimiii Karų ir r ašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ.

DARBININKŲ KALENDORIUS
METAMS
Gerų straipsnių iš politikos,

Puslapis Ketvirtas.
t

1 bene bus ta, kad krašto kalnuo-|^a tai gilioj

susimu-, piiueniieiiis ug«i ausnuni gy-i—> ------ - --------------- ’ •’
Kad ir , venti nuo kitų padermių, kliu- turėję savo skirtingą kalbą; esą, i

19:

apima

1,781

giausių šalių mineralų šalti-1 ventojų (pagal 1932 m. cenzą) katalonų kalba, 
niais. Turi gausius šaltinius 993,040. Centras tabako, teks- . . .'Istoriniai Bruožai

Romėnų ir

ir

1 de katalikybę valstybės tikyba. Portugalijai), 1 Z o I r n 1/* t « I

^4

Karoliaus V (1500-58) viešpa-

daugiau įvairių 
negu bile kita

žemės 
cenzą) : i

ir
me-

gy- 
da-

B*“

7 z, A' •yĄ.iVį'-
Si i

kito Europos 
kliudo susi- 
Krašto kal- 

labai įvairų 
ten daug

yra visai atskira rasė 
šiaurvakarinėj dalyje

viena tauta, 
bet daug

kalbų. At- 
gy ventoj ai

Šilkas ga-
Murci-

Kard departmentas tyčia surengė orlaivyno manev
rus ant New Yorko, atsiuntė orlaivius iš Concord, 
N. H., ir neva bombarduoja namus. O apsigynimo 
nėra! Tuomi bandoma įrodyt, kad reikia daugiau 
karo laivų, nes Amerikos miestai esą neapsaugoti 
nuo priešo orlaivių! Tai bjauri agitacija už milita* 
rizmą.

ant 
m.

rios turėjo rasinį panašumą 
taipgi biskį panašumo kalboje 

priėmusių krikščionių'bet abelnai savo kitais požy- 
yra 60,000, gyvena pife-

my- 
ran-

subsiduoja. Į tumas davė progą įvairioms 
(susisie-' padermėms ilgai atskirai gy-

tapo
į Bet skirtingos tauteles įvairio- 

įSvarbieji Ispanijos miestai: I sc provincijose nenori jos pri-1 
turtin- Madridas, šalies sostinė. Gy- imti. Antra po kastiliečių

Pėmttad., Vftsalib 21,

karinėj dalyje). Jo priešininkai 
gelbėjo atvykusiems arabams. 
Arabai užvaldė visą Ispaniją, iš
skynus sritį kalnuotoj šiaurės 
dalyje tarp Pirėnų (kur gyveno 
baskai) ir Asturijos kalnų; ten 
užsiliko mažos krikščioniškos 
feodalistinės valstybėlės10. Bas
kai apgynė savo nepriklausomy
bę nuo vestgotų; taipgi nepasi- 
! davė nei arabams. Arabai nebu- 

'**~**~'’ “ žiaurūs valdonai. Ganaveno daug atskirų ir įvairiai ei- i v , . . ,v,,,1 švelniai elgėsi su užkariautais. 
. i Net vergus paliuosuodavo iš esa

mos vergijos, kurie priimdavo 
’ jų (islamų, mahometonų) tiky

bą; ypatingai paliuosuodavo 
; krikščionių vergus, kas krikš
čioniškiems vergų savininkams 
labai nepatikdavo. Arabai tuo- 

'met buvo šviesesni, labiau civi
lizuoti už europiečius.

Laipsniškai iš mažų, silpnų 
Idto kalba lm-) aPie pirmuosius Ispanijos ^rd<ščiohiškų valstybelių-kara- 

Priežastis gyventojus daro išvadą, jog ka-\ kariaujančių vie-
j senovėj gyveno 

skirtingi nuo arijėnų (Aryans)5 
žmonės, iberais vadinami; jie

t '' . "'T

Ispanija Politinėse Audrose
J. SI URBA

i nį. Fabrikinė pramonė labiau- pės, būtent: kastiliečius, kata- šalis, 
i šiai išvystyta Katalohijoj. i Janus .ir galicijonus.
1 žvejojimo pramonėj l
i 1930
130,000 žmonių.
jama 15,000 žvejojimo laivelių, j learų Salose; galicijonai gyvė-

Prekybinis laivynas (1934 
metų skaitlinėmis) susidėjo iš 
650 laivų, (viso 940,954 tonų) ; 
132 motorinių laivų (viso tonų 
223,535) ir 58 borinių laivų

Geografiniai Bruožai

Europos kontinento pietvaka
riniam kampe yra didžiulis 
pusiasalis, vadinamas Iberų 
pusiasaliu.

Ispanija užima penkis šešta
dalius to pusiasalio, o Portu
galija—vieną šeštadalį. Kitais 
žodžiais, Ispanija apima 190,- 

;050 ketvirtaines mylias žemės 
plotą.

Didesnė dalis Ispanijos susi- (viso tonų 13,138). 
.deda iš plokštakalnės, esančios 

tarp 2,000 iki 3,000 pėdų virš 
jūrų paviršiaus. Pirėnų kal
nai (kurie vietomis siekia virš 
11,000 pėdų augštumo) skiria 
Ispaniją nuo Francijos, kitaip 
sakant, nuo viso 
kontinento. Jie 
siekti su Europa, 
nuotumas sudaro
klimatą. Klimatas 
skirtingesnis, negu kitose šaly- 

" se, kurios randasi tam pačiam 
geografiniam ruožte, šiaurės 
vakarinėj dalyje veik daugiau 
būna lietaus, negu kitur Euro
poj; užeina labai šaltos žie
mos. Didžiojoj centralinėj’

Nauja Literatūra
Kastilie-1 Abelnai istoriniai daviniai pa-

(sulig Čiai užima centralinę ir pietinę rodo, kad Ispanijoj (kuomet tą 
metų skaitlinių) dirba dalį Ispanijos; katalanai gyve- kraštą sužinojo graikai ir ro-j 

Buvo naudo- na rytiniam pakraštyje ir Ba- 'menai ir paliko padavimus) gy-i

Ina į Siaurius nuo Portugalijos, vilizuotų genčių (tautelių), ku- 
Baskai 
gyvena

■ Maurų, 
tikybą,
tinej dalyje; čigonų 50,000; žy
dų—7,000.

Ispanija nėra 
Nėra viena kalba, 

j skirtingų tarmių ir 
| skirųjų provincijų 
skiriasi nuo vienas 
būdu, papročiais.

Tuojau įsigykit ir skaitykit šias labai svarbias ir 
tik dabar išleistas knygas:

S varbiausiej i uostai—Barce
lona, Bilbao ir Cadiz.

Ispanija turi 54,144 mylių iš
taisytų kelių (vieškelių) 
159,200 automobilių (1932 
tų skaitlinės).

Gelžkelio turi tik 10,189 
lias. Gelžkelis privatinėse 
koše, o valdžia
Krašte ko m u n i k ac i j a 
kimas) labai silpna, 
dabar da, iš priežasties silpnos I dė, taip sakant, arčiau susieiti, 
transportacijos, susisiekimas 
vienos šalies su kita daugiau
siai eina jūromis.

Gyventoju Skaičius

miais aiškiai skyrėsi nuo finikų 
(Phoenicians), romėnų ir kel-į 
tų4.

Vokiečių mokslininkas K. W. 
von Humboldt, kuris vedė platų 
iberų rasės tyrinėjimą, savo 
knygoje (išleistoj Berlyne, 1821

1936
Tai turiningas kūrinys.
abelno mokslo ir sveikatos klausimais. Iliustruotas 
paveikslais žymiausių pasaulio revoliucionierių ir 
mokslininkų. Taipgi yra atvaizdų iš statybos ir iš 
industrijos. Puikiai briruniljt ^^ormacijiniais davi
niais iš geografijos, gamtos, istorijos ir kitu mokslų.

KNYGA 144 PUSLAPIŲ. KAINA 25 CENTAI.

Sulig oficialio 
•plokštakalnėje, delei jos augšto (5 d. balandžio, 
iškilimo, vėjuota, klimatas sau- nijoj gyventojų 
sas; kartais siaučia šalti vėjai, j 177. įskaitant Balearų ir Ka- 

Vidurže-,narų1) salas su 3,681,743 (pa- 
cenzą) ir 564,-

kartais svilina saulė. .... v. ,
minės jūros daug paveikia į ry-j gal 1931 metų 
tinę ir vakarinę plokštakalnės 873 gyventojų; taipgi kolonijas 
sritį; ten būna labai sausa, kar- Afrikoj su 897,000 gyventojų, 
tais ištisus metus nebūna lie-tai viso gyventojų susidaro 29,- 
taus. Pietų ir rytų provincijo- 616,177. Ispanijos respublika, 
se žiema būna šilta; 
karštis būna vasarą, 
zonoj vasarą nebūna 
žiemos šiltos.

Ispanija yra viena

; susilieti.
Apart baskų kalbos (kuri tu- 

I ri 25 skirtingas tarmes), yra 
I sekamos svarbiausios kalbos, I ... _ _paeinančios is senovės romėnų 
i (lotynų) prasčiokų kalbos: (1) 
; Portugalų-galicijonų, kalbama 
(apart Portugalijos) Galicijoj3: 
dalyje Leono provincijos; (2) 

na šiau- 
pietineje 
trečdaliu

pusiasalio ir (3) katalonų, ku
rią vartoja Katalonijos gyven
tojai ir kuri panaši pietų frau- karus. Užplūdus į pusiasalį, jie 

; tropiškas kartu su minėtomis salomis'ir j tūzų kalbai.
Pietinėj kolonijomis, viso turi 
lietaus, ketvirtaines mylias.

iberų buvo galima rasti Sicili- į 
joj, Sardinijoj ir Korsikoj, taip-į1}1^’ 
gi pietų Francijoj ir net Bri
tanijos salose. Tamsūs, nedide
lio ūgio žmonės. Humboldt taip
gi nurodo, kad dabartiniai bas
kai, tai liekanos iberų rasės. 
Ibcrai buvę artimi aigyptėnams.

Senovės istorikai aiškina, kad 
laipsniškai didelę didžiumą ibe-Įuį 
rų užkariavo ir užvaldė arijė- j 
nai, augštesni ir šviesesnės iš-| , 
vaizdos žmonės, keltais vadina-( 
m i, kuomet jie plėtėsi iš savo 
atsiradimo vietos į pietus ir va-

geležies rūdos, anglies, vario, > tilės ir odos pramonių.
švino, sidabro, gyvsidabrio, cin- i Barcelona—svarbus prekybos 
ko, cino, fosforo ir kitų. Ang- uostas ir centras tekstilės ir me- 
Ks, tačiaus, sudaro 40 nuošim- talo pramonių. Gyventojų — 
čius vertės visų mineralų.

Pramonė ir Agrikultūra

i 1,041,865.
Kiti didesni miestai: VaZen- 

! sija, centras tekstilės ir meta- 
Agrikultūra yra svarbiausia lo pramonių; gyventojų—334,- 

pramonė. Produktyvė žemė ap-1129; Sevilėja—233,393; Mala- 
ima arti 114,000,000 akrų, apie 
90 nuošimčių viso žemės ploto.

.. Bet tik apie 56,000,000 akrų 
yra dirbamos žemės; apie 60,- 

~ 000 akrų ganyklos ir kalnai.
Kviečių auginimas užima di

džiausią plotą žemės—11,200,- 
000 akrų. Antrą vietą užima 

•* miežių auginimas. Tačiaus tų 
javų nebūna pagaminta daug 
daugiau, negu sunaudojama na
mie.

Taipgi labai svarbią 
\_.,užima alyvų, vynuogių ir 
i^k/Tių kitų vaisių auginimas. 

~<TVU sodai apima 4,600,000

{ja—gyvent. 195,281, svarbus 
uostas, eksportuojantis vyną ir 
vaisius; Zaragoza—180,574 gy
vent.; Bilbao—168,075; Murcia 
—162,251; Granada (tekstilės 
centras)—121,160; Cordoba— 
109,068; Cadiz—178,476. Dar 
yra 59 miestai, kurie turi po 
suvirs 20 gyventojų.

Ispanija (įskaitant Balearų 
ir Kanarų salas) tapo padalin
ta 1834 metais į 49 modernines
provincijas. Tačiaus pirmesnis ‘ reiškė tuos gyventojus, kurie kartegėnais7 vadinami, kurie nu- 
padalinimas į 14 valstybių arba gyvfeno prie upės Iberus (da- kariavo keltiberus ir 
provincijų dar vis tebenaudoja- bar Ebro). 
ma.2)

Ispanų rasė apima tris gru- bos “ibay-erri” ir reiškia “upės

Iš kur atsirado pirmieji 
ventoj ai tame krašte, kuris 
bar vadinamas Ispanija, tikrų 
davinių nėra. Senovės romė
nai tą kraštą praminė Hispania. 
žodis hispania, pagal tūlų mok-1 
slininkų aiškinimą, paeinąs iš 
baskų kalbos 
kuris reiškiąs 
“krašto galą,” 
kraštas sudaro 
į vakarus prie

Kastiliečių kalba susimaišė su tenykščiais gyven- 
; oficiale kalba, tojais (iberais) ir iš to atsirado 

keltiberai.
Tik baskai6 nepasidavė keltų

yra įtakai ir išlaikė savo kalbą, kuri 
inėra panaši jokiai Europos kal
bai. Baskai skaitosi paeiną iš 
primityvių (pirmutiniųjų) Ispa
nijos gyventojų, kuomet abel
nai kiti to krašto gyventojai pa
eina iš daug 
žmonių rūšių, 
Europos tauta.

Kąrtagėnų,
Vestogotų įsiveržimas

Apie 1100 metų pirma krikš-

na prieš kitą) išaugo tvirtesnės, 
kurios kardu vienijo po savo 
globa silpnesnes. Vienuoliktam 

i šimtmety krikščionių valdonas1 
'Ferdinandas I (valdė 1027-1065 I

. , suvienijęs šiaurvakarinę 
I Ispanijos dalį į Kastilijos11 ir 
I Leono su Galicija karalystę, pa
siskelbė imperatorium. Jo brolis 
Garcia buvo valdovu Navarre 
karaystės; kiti du broliai valdė 
krikščionių valstybėles, Aragon 
,ir Sobrarbe, centralinėj Pirėnų 
[dalyje. Ferdinandas, kaipo vy- 
j riausias brolis, skelbėsi “kąra-I 
lium karalių.” Nuo to laiko pra-| 
sidėjo atkariavimas krašto nuo 
arabų. Karai ilgai tęsėsi. Pen
kioliktam šimtmetyje arabai ta- 
'po nustumti į pietinę Ispanijos 
i dalį, kur jie sudarė Granados 
karalystę.

Tvirtomis krikščionių valsty
bėmis patapo Aragon ir Kastili
ja.

LIETUVA
1935 METAIS

Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 
Smetonos Diktatūrą 

Parašė FREDAS ABEKAS
KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

Ši knygelė tūri daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit:

žodžio Ėzįjana, 
“rubežių” arba
nes, mat, tas čionių gadynės (pirma Kris- 

Europos “galą” taus) finikai įsteigė prekybos 
vandenyno. Ki- kolonijas Ispanijos pietvakari- 

tas senovinis krašto užvadini- niam pakraštyje; įsteigė miestą 
mas, tai Iberija. Ir dabar Is- Gadeira (dabar vadinasi Ca- 
panija vadinama Iberijos pusią- diz). Vėliaus (apie 500 m. pir- 
saliu. Sakoma, pirmieji graikai, ma Kristaus) pradėjo veržtis 
susisiekę su tuo kraštu, iberais giliaus į pusiasalį; susikirto su 
užvadino žmones, kurie gyveno mažiau civilizuotomis padermė- 
rytiniam Ispanijos pakraštyje; mis. Jų neįveikė. Tai paskui atė- 
veikiausia, pradžioje tas žodis jo finikų giminės iš Kartago,

vietą 
įvai- 
Aly-' 
akrų 1 

•*7 Žemės. Vynuogių auginimas
T^apima 3,400,000 akrų. Vynuo- 

gių auginimu Ispanija yra tre- 
čia po Francija ir Italija. Taip- 

— gi nemažai užauginama apeisi- 
nų, lemonų, riešutų.
minama Valensijos 

T jos provincijose.
* ' - ^Gyvulininkystė 

ūkio (pagal 1931
g = arklių 562,877; mulų 1,174,508;!

1,003,578; galvijų 3,653,- 
-Z.667; avių 20,046,532; ožkų 4,- 
<7 607,946; kiaulių 5,102,165; ku- 
3X>rahugarių (Kanarų salose) 
■ ~'4,327: Į gyvulių auginimą įdė- 

10,200 milionų pesetų kapi- 
,.".;,talo (pesetas dabar 32.67 cen- 

amerikoniškais pinigais). 
Pramoniniai Ispanija nėra

* žymiai išsivysčiusi. Tik pasta- 
rais laikais kapitalizmas ten 
pradėjo ryškiau vystytis. Teks

tilės, metalo, cukraus, tabako 
■Ir-odos pramonės yra svartnau- 

• V* Šios išdirbystės šakos. Taipgi 
. kasyklos sudaro svarbią pra- 

»monę, kurią dominuoja užsienio
(daugiausia Anglijos) įdėtas 

Sulig 1930 thetų 
kasyklų pramonėj

kapitalas.
į; . skaitlinių,

dirbo 152,000 vyrų, 4,359 mote
rys ir 15,887 berniukai ir mer
gaitės. Apart anglies, varis, 
geležis, gyvsidabris ir tt. iška- 

- sama ir eksportuojama į užsie-

užvaldė 
Pats upės vardas, kraštą. Kartagėnai viešpatavo 

i manoma, paeinąs, iš baskų kai-! per 300 metų. Vėliaus romė
nai, nugalėję kartagėnus karuo
se, 207 metais (prieš Kristų) 
užėmė Ispaniją ir valdė per su
virs 600 metų. Gyventojai laips
niškai priėmė tuolaikinę romė
nų kultūrą ir kalbą.

Krinkant Romos imperijai už-; 
plūdo (409 metais po Kristaus) 
taip vadinami barbarai—vestgo- 
tai vandalai (germanų ' gimi
nės)8, ir jie valdė Ispaniją apie 
300 metų.

Katalikybės įsigalėjimas

Vestgotų karalius Reccal’ed 
(valdęs kraštą 526-601 m.) įve-

Ii

Inkvizicija, Arabų 
Nugalėjimas,

Ferdinandas II, vienatinis sū
nus Aragonos karaliaus Juano 
II, slaptai apsivedė (1469 m.) j 
su Kastilijos karaliaus duktė- Į 
rim Izabela, ir, mirus jos bro-Į 
liui Henrikui IV (1474 m.), jie
du patapo valdonais Kastilijos 
ir Leono valstybių. Mirus jo 
tėvui jam teko Aragonos kara
lystės sostas 1479 metais. Tuo 
būdu tapo prijungta ir Katalo- 
nija12 prie Kastilijos. Sakoma, 
su tuo įvykiu ir prasideda mo
derninė Ispanijos istorija.

Nuo to laiko prasidėjo Ispa
nijos valstybės vienijimas, nu
kariavimas užsilikusių arabų. 
Kastilijoj formaliai įvesta in
kvizicija 1481 metais (neforma
liai inkvizicija veikė nuo se
niau). Ėjo žiaurus persekioji
mas, ir žudymas arabų, žydų ir 
visų kitų, kurie tik pasirodė ne
ištikimais katalikų bažnyčiai; 
žydai buvo vejami iš Ispanijos. 
Nuo arabų tapo atkariauta Gra
nada 1492 metais, ir tais pačiais 
metais Kolumbus, gavęs pagelbĄ 
iš Ispanijos, atrado naują pa
saulį — Ameriką, j ieškodamas 
naujo kelio į Indiją. I

Ispanija Kaipo Galihga 
Valstybė

Atradus Ameriką, Ispanija ir 
Portugalija buvo vienos pirmų
jų Europos valstybių grobime 
naujų kraštų. Ispanija užkaria
vo Centralinę ir Pietų Ameriką 
(išskyrus Braziliją, kuri teko 

........., didžiuma salų 
Vakarų Indijose, Filipinų ir ki

ltas salas Pacifiko vandenyne.

KRIKŠČIONYBE
ir ką ji Davė darbininkams?

Parašė A. M. METELION1S.
Puikūs rinkinys faktų, kaip tai: Vergų sąstatas ir jų 
kovos. Stebuklų laukimas. “Išganytojo atėjimas.” Ti
kėjimai Romos Imperijoj. Barbarų užplūdimas, žmo
nių “lyginimas.” Nakalti pradėjimai. Apie krikščio
nių persekiojimą. Romos sudeginimas. Tamsybės am
žiai. Kryžeiviai. Raganos. Inkvizicija. Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus, Naktis. Liuteris ir darbo 

žmonės ir kiti»žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5« CENTAI.

KRIKŠČIONYBE 
Ar 

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

Brošiūra aiškina kas išvaduos žmoniją iš kapitalisti
nės priespaudos. Drg. Bimba aiškina, jog Marksiz- 
mas-Leninizmas yra mokslas, kurio vaduojantis žmo
nija pasiliuosiuos. O kunigas S. Kneižis pasakoja, 

kad Kristaus mokslu Lemiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 
SOVIETŲ " SĄJUNGĄ 

Paraše MARGARETA UNDŽIENĖ.
Atsakinėjimai į tuos klaušihius, kuriuos žmonės klau
sė Undžienės jai važinėjant su prakalbomis, grįžus 

iš Sovietų Sąjungos.
KNYGELĖ 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

|Tai buvo pirmutinis vestgotų 
'karalius, kuris tapo kataliku.!
Nuo to laiko Ispanijoj katalikų IIs»anai buvo UŽSm« dido’ 

liūs plotus šiaurės Amerikoje: 
New Mexico, Floridą, Texas ir 
Californiją. Svarbiausiai rūpė
jo grobt turtas naujuose kraš
tuose. Plėšė, žudė vietos gyven
tojus, grobė auksą, sidabrą (Pe
ru, Meksikoj ir kt.). Ispanijos 
valdonai tuo būdu neapsakomai

kunigija pradėjo įsigalėti. Pra
sidėjo žiaurus heretikų (į kata
likų dievą netikinčių) persekio
jimas. Pagalios valstybė taip 

Į pakriko, taip susilpnėjo (tarp 
stambiųjų žemvaldžių, grafų, 
dvarponių ir tt. ėjo savitarpinė 
kova už žemes, už galią valdyti
ir t.t.), kad nedidelis skaičius praturtėjo ir plėtė savo galią 
'arabų9 iš šiaurės Afrikos, po Europoje. Laike imperatoriaus 
j vadovybe generolo Tariko, nu- Karoliaus V (1500-58) viešpa- 
galėjo vestgotų karaliaus Rode- tavimo (nuo 1516 iki 1556 m.) 

I riko (710-711) spėkas liepos 19 Ispanija buvo didelė ir galinga 
d., 711 m., netoli Lago del la valstybė. Jis buvo valdovu ne 
'janda tarp Medina Sodonia ir tik Ispanijos su jos kolonijomis. ’ 
IVayer de la Frontera (pietva-| (Tąsa 5-tam pusi.)

Reikalaudūmi jos, malonėkite kartu su reikalavimu 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lbrlmer Street, ĖrbOklViL N. Y.



Puslapis Penktas.

Ispanija Politinėse Audrose
1 ...... ;

visai be darbo, o keturi tik po 
biskį dirbą—nuo dviejų iki ke
turių dienų į savaitę.

ĮASIVI Penktad., Vasario 21, 1936
--------- .

(Tąsa nuo 4 pusi.)
bet taipgi Austrijos, Olandijos, 
Belgijos, Italijos ir kitų kraštų. 
Bet prie jo imperija jau pradė
jo braškėti, šalis, nepažengus 
pramoniniai, nieku būdu ne
įstengė konkuruoti su pramoni
niai pažengusiomis šalimis. Su 
augančia buržuazija, su pramo
nės besivystymu plėtėsi protes- 
tonizmas Vokietijoj. Ispanijos 
imperatorius buvo užsimojęs 
sugrąžinti popiežiaus įtakon, bet 
nepavyko. Po eilės nepasiseki
mų jis užleido sostą (1556 m.) 
savo sūnui Pilypui II (1527- 
98), o pats nuėjo į klioštorių 
baigti savo dienas. Anglija, 
Francija, Olandija, kaipo labiau 
pramoniai išsivysčiusios, pradė
jo įsigalėti. Kare 1588 metais 
Anglija nugalėjo Ispaniją, ir 
nuo to laiko Ispanijos galia pra
dėjo smukti, kaip silpnai pra
moniniai išsivysčiusios šalies ir 
del to nepajėgančios atsilaikyti 
prieš pramoniniai pakilusias ša
lis. Grobiant, plėšiant svetimus, 
kraštus, tikintis tuo būdu pra
turtėti, nekreipta dome į gamy
bos spėkų vystymą namie. Vie
toj augti, gamybos spėkos pra
dėjo pulti žemyn. Kuomet ga-

kimus 1931 metais. Rugsėjo mė
nesį, 1930 m., įvyko sukilimas 
vadovybėj republikoniškos bur
žuazijos. Nors sukilimas tapo 
sukriušintas, bet monarchija vos 
tik laikėsi. Berenguer’o valdžia 
atsteigė konstituciją (kuri buvo 
prie Riveros panaikinta) vasa
rio mėnesį, 1931 metais, bet tas 
nepatenkino plačių masių, ku
rios reikalavo nuversti monar
chiją. Pasitraukus Berenguer’ui 
iš valdžios, jo vietą užėmė mo- 
narchistas admirolas Juan Az
nar; jis paskelbė, kad po mies
tų ir provincijų rinkimų bus 
rinkimai į naują parlamentą 
(Cortes), kuris išdirbs naują 
konstituciją, žinoma, monarchi
jai ir kunigijai prielankią. Bet 
tuo pačiu sykiu plėtėsi revoliu
cinis judėjimas.

Monarchijos Žlugimas
Kuomet lokaliniuose rinki

muose laimėjo respublikos ša
lininkai, Aznar rezignavo 13 d. 
balandžio, 1931 metais. Ant ry
tojaus, 14 d. balandžio, karalius 
Alfonsas XIII paliko sostą ir iš
dūmė į Franciją. Ispanija tapo 
respublika.

Laikinu prezidentu tapo bur-

Turtai Mažos Saujelės 
Rankose

Turtai, žemė rankose nedide
lio skaičiaus parazitų.

šešiasdešimts nuošimčių dar
bininkijos yra žemės ūkio arba 
miškų darbininkai.

Suvirš 3,000,000 bežemių 
agrikultūros darbininkų, kurie 
uždirba (kuomet gauna darbo) 
nuo 50 iki 75 centų į dieną 
amerikoniškais pinigais. Sala- 
monikos provincijoj agrikultū
ros darbininkas uždirba tik 20 
centų į -dieną.

Ispanijoj suvirš 100,000,000 
akrų žemės. 57,500,000 akrų tos 
žemės valdo ne daugiau 50,000 
stabių žemės savininkų (jėzui
tai, dvarponiai, kapitalistai).

(Tąsa bus)

Haverhill, Mass.
Kaip Boot and Shoe Workers 

Unija Užėmė Haverhillio
Čeverikų Dirbtuves

čionai paminėsiu keletą fak
tų iš praeitų metų avalų darbi
ninkų veiklos. Kovo mėnesį 
įvyko USLW Unijos (buvusios)

ges kohtraktas su buvusia uni
ja. Nepasitenkinę unijos na
riai varė propagandą už naują 
uniją ir net dirbtuvėse laike 
sūsirinkimus. O mūsų tarybos 
nariai girtuokliavo ir nekreipė 
jokios atydos į tai. Vėliaus pa
matė, kad bus blogai, jų šil
tos vietos gali užšalti, tai grie
bėsi už darbo ir šaukė susirin
kimus, bet be ūpo, hes jau di
desnė dalis darbininkų įstojo 
į naują uniją.

Dabar turime naują uniją. 
Kai prisirašinėjom į uniją, tai 
žadėjo visokių gerybių, bet da
bar pradėjo rodytis tos gerybės. 
Uždarbiai visai menki, bet ir 
tuos jau pradeda kramtyt. Dar
bininkas išbūna visą
dirbtuvėj be darbo, o jei kada 
darbdavis įsako viršlaikį dirb- 

turi dirbti, o jei ne, tai 
darbo. Už viršlaikį ne-

Pasiskųsti nėra kur— 
neužtaria. Jei

ištirt, ir jei pasirodytų, kad 
jie mūsų organo adminis
traciją apmelavo, tai kuopa 
turės juos sudisciplinuot.

sakymą laišku. Įrodymų 
neduodą. Jie girdi, turi mi
tingą su socialistais. Raš
tinėj esą socialistai Raški- 

Kalvelis,Komisija parašo laišką niai, Tiškevičius, 
administratoriui Steponavi- Glaveckas ir dar vienas, 
čiui, kad paskirtą vakarą kurio pavardės tikrai neat
būtų “N. G.” raštinėj ir įro- menąs. Su jais esą ir kele- 
dytų Kuodžio “melą.” At- tas direktorių, 
ėjus komisijos nariui drg. 
Kreivėnui, paduodama jam 
šis laiškas (žodis žodin, 
raidė raidėn):

Feb. 19, 1936. 
Chas. Kreivėnas, 
Brooklyn, N. Y.
Drauge:—

Jūs reikalaujate peržiūrėti 
“Naujosios Gadynės” Bendro
vės biznio knygas. Bet ar tu
rite “N. G.” Board Direktorių 
leidimą teip daryti? Aš kaipo 
“N. G.” Board Direktorių nu
samdytas manedžerius, tokio 
įsakymo nuo Board Direktorių 

išeisi Į neturiu ir be B. D. leidimo, Jo
gu- kiu biznio reikaluose revizijas 

daryti neleisu.
laikyt be pranešimo unijos vir-l 
šininkams. Darbininkai prade
da nerymauti, bet bedarbes lai
ku bijos viens kito. Todėl taip 
ir kenčia, bet ilgainiui taip ne
bus—turės j ieškot išeities.

Jakėmį, Petras.

dieną

ti, tai 
eik iš 
moka, 
unija
streikan, būsi nubaustas, 
sirinkimų nėra ir nevalia jų

mybos spėkos nupuola, pradeda 
pulti žemyn (pūti) ir visas so
cialia gyvenimas. Tas privedė 
galingą Romos imperiją prie 
žlugimo. Tas pats atsitiko ir su 
Ispanija.

Anglija, kaipo geriausiai pra
moniniai pakilus šalis, išėjo lai
mėtoja kovoje už kolonijas 
Amerikoj, Indijoj ir kitur.

Tarp 1820 ir 1830 metų, be
siplečiant sukilimams viduje iš 
priežasties masių skurdo, Ispa
nija neteko savo kolonijų Ame
rikoj. Sukilo gyventojai Vene- 
zueloj, Columbijoj, Peru, Ar
gentinoj, Čilėj, Meksikoj ir ki
tose šalyse; išvijo Ispanijos val
dininkus ir pasiskelbė respubli
komis.

Kare su Jungtinėmis Valsti
jomis (1898 m.) Ispanija nete
ko Kubos, Puerto Riko, Filipi
nų ir Guamos salų. Tas skau
džiai atsiliepė ir į vidujinę pa
dėtį.

Skurdas dar labiau palietė iš
naudojamas, pavergtas darbo 
mases— valstiečius ii’ darbinin
kus.

Jau pirma pasaulinio karo Is
panijoj reiškėsi didelės darbi
ninkų kovos. Didėjo reakcija 
slopinimui kylančių masių.

“Gerlaikis”, Paskui Didelis 
Krizis

Pasaulinio karo metu Ispani
ja nebuvo įsivelus į karą. Atsi
darius platesnei rinkai ūkio pro
duktams (pristatant maisto Jr 
t.t. kariaujančioms šalims), pra
sidėjo nepaprastas agrikultūros 
plėtimas. Tas sudarė savos rū
šies “gerlaikį.” Bet neilgam. Po 
karo tuojaus susiaurėjo rinka 
kaip ūkio, taip ir kitokiems pro
duktams. Del to Ispanijoj eko
nominis krizis ir labai didelė be
darbė pasireiškė daug anksčiau, 
negu kitose kapitalistinėse ša-

žuazijos vadas Niceto Alcala Za
mora. Republikonai ir socialis
tai sudarė koalicinę valdžią, ku- 

’ri žadėjo darbininkams pagerin
ti būvį, biedniems valstiečiams 
duoti žemės. Bet tikrenybėje ji 
tarnavo stambiems bankieriams, 
dvarponiams, kapitalistams ir 
kunigijai. Ji draudė konfiskuoti 
bažnyčios turtus, draudė bežia- 
miams valstiečiams imti nuo 
dvarponių žemę. Frazėmis apie 
demokratinę respubliką ji ban
do nubovinti darbo mases.

Darbininkai ir valstiečiai pri
žadais nepasitenkino, bet darė 
žingsnius, kad pagerinti būvį. 
Tęsė kdvą toliaus. Respublikos 
valdžia nei kiek nešvelniau el
gėsi su kovojančiais darbinin
kais už pirmesnes valdžias. Nuo 
to laiko, kai karalius Alfonso 
tapo nuverstas, iki visuotinų 
rinkimų į steigiamąjį seimą (28 
d. birželio, 1931 m.) 360 Ispa
nijos darbininkų tapo nužudy
ta, 2,000 sužeista ir 9,000 su
grūsta kalėjiman. Tai vis var
dan respublikos!

Laukiama visuotinų rinkimų, 
naujos konstitucijos.

Darbo masės žiūri kas čia 
bus. Katalonijoj, Maskoj, Gali
cijoj gyventojai tikisi laisvės. 
Darbo masės tikisi, kad respub
lika panaikins skurdą, suteiks 
darbo bedarbiams, paims nuo 
bažnyčios milžiniškus turtus ir 
aprūpins žmoniškesnių gyveni
mu badaujančius darbininkus ir 
jų šeimynas; kad bežiamiams 
valstiečiams duos žemės.

Darbininkų ir valstiečių skur
das neapsakomas.

Kaip minėjau, dar gerokai 
prieš dabartinį ekonominį kiu
žį, kuris paliečia visą kapitalis
tinį pasaulį, Ispanijoj prasidėjo 
ekonominis krizis, didelė bedar
bė. Iš dešimties darbininkų šeši

rinkimai centro viršininkų. Va- 
sario-Aprilio (?—Red.) mėne
sį prieš rinkimus, I. Zimmer- 
mano grupė (lovestoniečiai) 
suspendavo New Yorko šiau- 
čių lokalą^iad N. Y. lokalas 
negalėtų statyt kandidatų į 
Centralinę Tarybą, nes Fred 
Biedenkapp buvo nominuotas 
per kelis vietinius lokalus į uni
jos organizatorių. Todėl I. 
Zimmermanas su pagelba savoj 
klikutės ir unijos advokato, i 
suspendavo visą N. Y. lokalą, 
kad neprileidus komunistų į 
Centralinę Unijos Tarybą. Ka-i 
daugi N. Y. lokalas “suspen-j 
duotas,” tai Biedenkapp negali 
užimti taryboj vietą. Lovesto- 
niečiams apsidirbus su N. Y.' 
lokalu, pradėjo persekioti Nau
jos Anglijos miestų tarybas— 
pradėjo mėtyt (kovingesnius 
tarybų narius iš vietų. Pavyz
džiui, Haverhillio unijos tary- 
bon buvo išrinkta keletas ko
vingų unijistų, kurie nesutiko 
su Zimmermano grupe. Kaip 
tik jie pradėjo kelti aikštėn 
Zimmermano mulkinimą, taip 
greitai tapo prašalinti iš vieti
nės tarybos. Tai nuostolis bu
vusiai unijai.

Unijos konstitucijoj pasaky
ta, kad turi būti vienas “agry- 
mentas” visose dirbtuvėse, kur 
tik randasi United Shoe and 
Leather Workers Unija, bet to 
nebuvo. Zimmermanas pasiun
tė savo leitenantus į kitą mies
tą parašyt “agrymentą” unijos 
su darbdaviu ir parašo taip, 
kaip jam patinka (kad tik bū
tų geriau darbdaviui). Kitam 
parašo vėl kitonišką. Havei’- 
hillyj padarė vėl kitonišką; to
kiu būdu kožnas miestas turėjo 
skirtingus kontraktus. Delei to 
Haverhillio darbininkai pradė
jo nepasitikėt viršininkams ir 
nustojo būti unijos patriotais.

Pabaigoj pereitų metų bai-

Cleveland, Ohio
Sociale Apdrauda ir 

Bendras Frontas
ir se- 
laiko 

smar- 
delko

Veikimas už socialę 
natvės apdrauda metai 
atgal šiame mieste buvo 
kiai pakilęs, bet nežinau 
dabar 'apsnūdo. Nejaugi visi
paliko turtingi ar pabijojo tri
jų pėdų milžino Kurpiaus ata
kų? Ar mažu laukiate Jense
no dviejų šimtų dolerių. į mė
nesį, o gal kitokios priežastys, 
kad delegatai apstojo lankyt 
susirinkimus. Ar gal nežino1 
dienos ir vietos, tai čia galima 
bus sužinot. !

Draugai, darbininkai, nesi
duokim apgauti kapitalistų 
agentams ir eikim prie savo 
užbrėžto tikslo, ir reikalaukime 
socialės ir senatvės apdraudos 
vieningai ir bendrai, o esu 
tikras—laimėsim. Prašau visus 
draugus delegatus dalyvauti, 
nes turim labai svarbių reika
lų ir išgirsim raportą iš Ohio 
^valstijos nacionalio komiteto, 
vasario 9 d. Taipgi darbininkų 
biliaus numeris yra pakeistas 
sekamai nuo H R 2827 į 
S-3475. Plačiau sužinosit atsi
lankę į susirinkimą, kuris 
įvyks vasario 25 d., 1936 m. 
Lietuvių Svetainėje, 6835 Su
perior Ave. Taigi, dar sykį 
kviečiu nepamiršt šį susirinki
mą. Jeigu kuri draugija ne
turi delegatų, tai valdyba gali 
dalyvaut.

P. Nemura.

Laisvoji Sakykla

Gaukite pirma iš “N. C. , 
Board Direktorių leidimą ir tik 
su leidimu reikalaukite biznio 
revizijų.

Draugiškai,
K. Steponavičius,

“N. G.” Adm.
direktorių specialio 

leidimo Steponavičius įro
dymų neduosiąs. O direk
toriuose didžiumą turi jie, 
tai tokio leidimo jie niekad 
neduos. Ir jų “teisybė.”

Į šios komisijos sueigą ir 
aš atvykau, nes ir man rū
pi matyt tuos “dokumenta
lius įrodymus.” Radau drg. 
Kreivėną jau lauko pusėj 
prie durų. Sako, gavęs at-

Be

lyse.
Darbo masės, bedarbės ir 

skurdo paliestos, vis labiau iš
stojo kovon prieš kapitalistus, 
prieš dvarponius ir kunigiją. 
Valdančioji klasė griebėsi fa
šistinės diktatūros. Po obalsiu 
apginti “šalį, monarchizmą ir 
religiją,” generolas Miguel Pri
mo del Rivera, militarinis Bar- 
celohos gubernatorius, su pri
tarimu karaliaus Alfonso XIII, 
13 d. rugsėjo, 1923 metais, pa
ėmė galią ir įvedė militarinę 
fašistinę diktatūrą. Bet tas ne
galėjo ant visados užslopinti re
voliucinį judėjimą. Pagalios ma
sių revbliucinė banga sukriuši- 
no Riveros fašistinę diktatūrą, 
ir jis pasitraukė iš valdžios 28 
d. sausio, 1930 m. Generolas 
BerengUer užėmė jo vietą. Nau
ja valdžia, norėdama numalšin
ti masių sentiihehtą Už respubli
ką, žadėjo paskelbti naujus rin-

Dviem lokomotyvais stumiamas plūgas verčia sniegą nuo gele
žinkelio ties Jackson, Wis. O šaltis baisus, 20 laipšhių žemiau 
žėro. Daugelis traukinių su pasažieriais biivb sulaikyti ant 

geležinkelių,

(Tąsa nuo 3čio pusi.)
CK didžiumą turi jie, tai jie 
gali niekad to nenutart ir 
niekad svietas teisybės ne
žinos!

“N. G.” apkaltina mus ir 
už naujus narius. . Tiesa, 
mes turėjome du naujus. 
Bet jie taipgi turėjo du so
cialistus kandidatus; F. 
Raškinis įsirašė, o Šniras 
(pamatęs, kad savo balsu 
nenušvėrs) hei perstatymo 
nelaukęs susirinkimą aplei
do.

Antras ApitiėlaViihas
Tame pačiame LDD 7-to- 

sios kuopos susirinkime pa
duota skundas ant Prūsei- 
kos ir Kuodžio už tai, kad 
jie paskelbė, jog jiem algds 
nemokėtos (tą padariau tik 
aš vienas savo rėzignači- 
jbj), kuomet “Nauibji Ga
dynė” paskelbė galinti do
kumentais įbodyt, jog tai 

I melas. Išrinkta komisija

tas direktorių.
Mudu su draugu Kreivė

nu susėdom į forduką ir lau
kiam atvykstant draugės 
Paukštienės. Už kelių mi
nučių pribūna ir jį ir eina 
prie raštinės durų. Tuo 
laiku prieina prie durų Jan
kūnas, užrakina jas ir užge
sina priekinę šviesą. Drau
gė Paukštienė bando įeit— 
užrakinta. Pasišaukėm ją, 
papasakojom apie gautus 
laiškus ir nuvažiavom. O 
“N. G.” direktoriai pasiliko 
kokuse su socialistais prie

Į užrakintu durų.
i C c.

Mes ant socialistu kalnu 
G.” Į neveržiam. Bet kuomet de-' 

šinieji socialistai (Raškinio 
įstojimas kuopon) ateina 
gelbėt sklokos “kairumą,” 
tai su tuo “kairumu” yra 
fe! J. Kuodis.

I' PAIN-EXPEL L E® .

y

v

Telephone: EVergreen 8-9770 .

SunaikinirrĮui Perialimfli | 
Krutinėję 

reikalą likit visame pasauljl 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikra

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(SALINSKAS) “

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE;
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

J. GARŠVA

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

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSK AS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Grabelius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avehue 

Brooklyn, N. Y.

f <

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

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

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

r

Operete Tamyla
Betikiu Veiksnių melodrama sti 13 dainų. Stato scenoje Aido Choras. ■;,A|

Nedėlioj, Vasario (Feb.) 23, 1936, Pradžia 7 Vai. Vakare
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

--------- WORCESTER, MASS.2

a

29 ENDICOTT ST

Vaizdas iš Scenos, kur eina derybos pardavimui Tamylos.
R

Gerbiamieji k Visi gerai žinote, kad praeityje Aido Choras gražiai sulošdavo ope- * 
retes ir kitus veikalus. Visi būdavo patenkinti, tad ir šį kartą nesigailėsite at
ėję, nes ši operetė yra gražesnė už kitas čia loštas ir lošėjai daug geriau atlos ją, 
negu kada pirmiaus. Visus širdingai Užkviečia Aido Choras.
IžANGA 40 CENTŲ AIDO CHORO KOMISU

Hmm

ui
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I BOSTONO ŽINIOS
___ _ _____ ___  VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS __________

MŪSŲ POETŲ KAMPELIS
raūlo~pati

Pučia vėjas kaip pašėlęs,
Eina Raulas susivėlęs;
—Ko tu, Raulai, taip raukais, 
Gal kas blogo su vaikais?

Pučia vėjas, kaip pašėlęs, 
Raulas vaikščioja apžėlęs; 
Kaip pamato jį kiti, 
Sako: grįžo jo pati!

LINKSMAS AMERIKIETIS

dar mano, kad moterims vieta' apleisdami mažesnes biznio |

Žvelgė Raulas susiraukęs, 
Ir vėl eina susitraukęs... 
—Ko tu, Raulai, taip pyksti, 
Kibą apmušė pati?

—Ne!—atsakė—aš be miego, 
Nesenai pati pabėgo; 
Apsivilkus kailiniais, 
Išvažiavo po velniais!

Na, tai puiku, duok šen ranką 
Vėl gyvam tau laisvė tenka, 
Pagyvensi sau linksmai, 
Nerūpės pati, namai.

—Negyvensiu, tarė Ratilas, 
O gerklėj jo tartum kaulas, 
Lupas perkreipė keistai 
Ir susiraukė piktai.

—Ką! Manai gal pasikarti? 
Aš pradėjau Ratilą barti,— 
Bus geriau tau be pačios, 
Nereikės maitinti jos!

—Vai nebus, nebus—jis sako, 
Ne įlgam ši laisvė teko, 
Mano skruostai suraukti, 
Kad s-u-g-r-į-ž-o jau pati! ‘

Motery Fizinės Kultūras 
Kliubas

Pąrama “Darbininkų žodžiui”, 
—Puse Tuzino Kenkėjų—Ko- 

. del Mūsų Organizacijos 
šlubuodavo

Automobiliui reik gazo, 
Pirkom radio del džiazo, 
Vakare į movies eisim,

Tad be pusryčių apseisim!

Pinigų dažnai pritrūksta, 
O cigarai nuolat rūksta! 
Ryt nevalgysime pietų,

Nes bilų daug nemokėtų.

Griežia radio per dieną;
Jau sustabdė vežti pieną. 
Skolink pinigų pas Petrą,

Eisime juk į teatrą!

Skolininkai vis bildena:
“Toks ir toks—ar čia gyvena?” 
Radio ir rūbus ima.

Deda viską į vežimą.

Pečius, lovos išvažiavo— 
Paėmė kiekvienas savo; 
Automobilis jau dingo,—

Toks giliukis, mat, skolingo!

Nuskriaustas gi sako žmonai: 
“Liko tavo du sijonai,
Nešk kur nors juos užstatyti,—

Eisim movies pamatyti!”

yra tik “kičinas” ir vaikų auk- įstaigas. Tas skaudžiai palie-.ngs. 
Įėjimas. Jeigu mes taip dary- čia vietines mūsų bučernes.' 
sime, tai nieku nesiskirsime Smulkesni biznieriai bėdavoja, 
nuo Mussolinio, kuris irgi sa-,kad “chain-štorai” juos tie
kei, kad moterims vieta turi siog varo prie bankroto, 
būti tik virtuvėje ir bažnyčio
je,—poteriauti.

Tikrenybėje gi mes turim kainos gal 
visi prigelbėti moterims, kad'.bet užtad tavoras čia daug ge-, 
susiorganizuotų tūkstantinis Į resnis. Pirkėjai turėtų apsi- 
moterų kliubas, ir kad jis bū-j žiūrėti, ką ir kur perka. Kaip 
tų, tikras kultūros kliubas: jis į žinoma, “pigią mėsą .tik su
turėtų rengti paskaitas, pra-jnys ėda.” Geriau gauti ma-' 
kalbas. Jis turėtų parodyti į žiau, bet geresnį maistą, nors, 
visuomenei, kokius gerus dar- jis daugiaus kainuoja, 
bus atlieka ir tuomi patraukti 
naujas nares į savo organiza
ciją. Dabartinis mūsų mote- šalininkų aplinkraštis 
rų kliubas užsiima tik gimnas-; macijos 
tika, mankštymuisi ir bolės 
svaidymu. Tas irgi reikalinga 
kūno sveikatai, bet darbinin
kės moterys didžiumoje išsi- 
mankšto užtektinai prie kas
dieninio sunkaus darbo, 
rios per dieną dirba dirbtu-! Gadynę”, 
vėje ir parėję namo dar turi tiems.

mano, kad jiems reikėjo būti 
vietoje ir kovoti už savo tei
ses.

Tiesa, drg. Kuodžio pasi
aiškinimas parodo, kad algų 
nebuvo. Bet iš kur gi dabar 
algas gauna naujieji “N. G.” 
viršininkai ? Apie tai dabar 
čionai daugiausia diskusijoja- 
ma.

Opozicionieriai So. Bostone 
dabar pasidarė labai pasyviš- 
ki—veik niekur nepasirodo ir 
nieko neveikia. Jie laukia savo 
suvažiavimo, kuris turėsiąs 
būti “pradžia opozicijos pabai
gos.” Būtų gerai, kad nors po 
suvažiavimui jie pamiršti) as
meniškumus ir visi stotų vėl 
veikti darbininkų judėjime.

bučernes.

Reikia pasakyti, kad mūsų 
mažesnėse i

Vienam saliūne kilo mušty- 
kumštys laksto, stalas 

virsta, trukšmas. Matyt,, vie
nas vyras jau plikas, pasenęs, 
o kitas jaunametis.

—Kas čia
maisto krautuvėse(s’n^,a
kiek augštesnės,!

O p o z i c i onierių vienybės 
Infor-1

So. Bostone pasi
skleidė gana plačiai. Visiems 
buvo interesinga sužinoti, 
“kaip ten viskas atsitiko.” 

Daugeliui, vienok, 
prantama, kodėl drg.

Ku- j ka ir Kuodis apleido 
pavesdami 

Vienas-kitas
namų ruošą atlikti, tokioms 
šiame kliube nėra kas veikti. 
Aš labai pritarčiau, kad MFK. 
Kliubas sykiu su ALDLD kuo
pa bendrai įsteigtų knygyną ir 
domėtųsi darbininkių reika
lais, apšviesdamos tamsesnes 
savo seseris, kad ir jos žino
tų, kodėl mes esame kapitalis
tinėj priespaudoj ir kaip iš jos 
pasiliuosuoti.

Senas Kliubietis.

Jaunuolių Parengimas

tėvas ir sūnus mu- 
už mergas, nes ten 
buvo. Sūnus norė-

—Nagi
šasi. Gal 
ir mergos
jo primušti tėvą! Saliūne bile 

pasidarė?—klau-ikas atsitinka, kuomet alkoho- 
I lis pradeda veikti.

HUDSON COAL

nesu- 
Prūsei- 
“Naują 
ją ki- 
čionai

357 Flatbush Ave. Brooklyn, N.Y.
Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos

Kainos pakils nuo vasario 1. Užsisakykit iš anksto. 
I

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 . Egg $ g A.50
STERLING 3-4700 ^ut ■ ”

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNITOTAS GRABORTUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

t

A

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

Vasario 9 d. L.D.S. jaunuo
lių kuopa surengė vakarienę 
su programa.

Programą išpildė jaunuoliai, 
sulošdami du veikaliukur Pir
mas buvo suloštas anglų kal
ba. šis veikaliukas yra agi- 
tatyviškas, kur agituojama 
jaunuoliai prigulėti prie LDS 
jaunuolių, skyriaus. Tą veika- 
liuką parašė vietinis L.D.S. 
jaunuolių kuopos narys drg. 
Chas. Armanas.

Reikia suteikti šiam jaunuo
liui kreditas už jo sugabumus.

kenkėjų, kad galėtume subu- Galima tikėtis ateityje iš d. 
davoti gražias ir stiprias savo)Arman SUgabaus literato.

daryti atatinkami žygiai apsi
valyti nuo tokių kenkėjų, nes 
tarpe mūs yra pakankamai 
sveiko elemento, narių ir sim- 
patikų, kurie organizacinį gy
venimą supranta ir stato augš-

biznierius ir profesionalus ir 
dar surinko $25 ekstra. So. 
Bostone visiems gerai žinomas 
biznierius Petras Pagojus au
kavo “D. ž.” $5.00. Petras 
Pagojus niekados neatsisako
paaukauti geriem tikslam, to- čiau savo asmeninių reikalų, 
del visų privalumas yra, rei- Todėl, draugai, suvaldykime 
kalui esant, remti biznyje Pet- arba apsivalykime nuo tokių

* ?rą Pagojų.So. Bostono Moterų Kultū
ros Kliubas gerai gyvuoja 
Jame priklauso gerų ir darbš
čių narių, kurios ne tik savo 
kliubo reikalais rūpinasi, bet 
taipgi prigelbsti bendram pro
gresyviam judėjimui.

Pavyzdžiui, sausio 30 d. 
So. Bostonan atvyko drg. M. 
Guoba, paskirtoj jo maršruto 
dienoj, 
išrinkta drg. M. Guobos pri
ėmimui, ne tik nieko nesuren
gė, bet ir pati nepasirodė. 
Priežastis dar nesužinota, ko
dėl taip atsitiko. Bet pasidė- 
kavojant MFK. Kliubui, drg. 
M. Guobos atsilankymas nenu
ėję veltui. Tą 
KliSbas turėjo 
gimnastiką ir 
Ig. Kubiliūnas 
susirinkimą, 
svečią iš Kanados. Kliubas su
tiko ir pasistengė greičiau už
baigti savo reikalus. Tuo tar
pu susirinko dar daugiau žmo
nių ir bendrai susidėjus su 
MFK. Kliubu turėjom nedide
lį, bet gerą mitingą.

Drg. M. Guoba kalbėjo 
trumpai dviejose temose—Ka
nados lietuvių savaitraščio 
“Darbininko žodžio” reikalais 
ir apie dabartinę Lietuvos 
darbininkų ir valstiečių sun- tą kambarį del pypkorių ir ka- 
kią padėtį. Susirinkusieji visi 
atydžiai išklausė drg. Guobos 
prakalbų, paskui buvo ren
kamos aukos “Darbininkų žo
džio” paramai. Aukavo seka
mai :

Iš Cambridge ALDLD. kuo
pos, per Reinardienę ir An- 
druliuniėnė, $5.00; K. Barčienė, 
$1.0b^ A. Jankus, J. Reinar- 
dienė, Matulis, po 50c; V. 
Norbutienė, G. Likas, Kvet- 
kauskienė, Stružas, Andruliu- 
nienė, po 25c; viso, su smul- leidžiame jiems tą daryti. Ar-1 
kiais surinkta $10.66. Taipgi 
gauta viena metinė “Darb. žo
džio” skaitytoja, M. Gedvilie
nė.

Sekančią“ dieną drg. M. 
Guoba su drg. Ig. Kubiliunu 
perėjo kai kuriuos vietinius

Komisija, kuri buvo

vakarą MFK. 
savo savaitinę 
mitingą; drg. 

atsikreipė į jų 
kad išklausytų

s

Jubilejinis
BANKIETAS
"Laisvės

organizacijas. Būkime sąmo
ningi ir naudingi veikime, ta
da mūsų veikimas tarps ir plė
sis su geriausiom pasekmėm.

Tikras Proletaras.

Kanauninko Kemėšio Kalba

Kitas veikaliukas, tai dia
logas; buvo sulošta lietuvių 
kalba, iš ko publika turėjo 
gardaus juoko, šį dialogą pa
rašė taipgi vietinis senas vei
kėjas, Vincas Rimkus.

Lošime dalyvavo, sekanti: 
H. žukauskiutė, O. 
B. Mickevičiūtė, Ch.
Sindaras ir A. Tamulevičiūtė. 
Visi aktoriai savo užduotis at
liko gerai. Po programai buvo 
šokiai.

Bus Sekmadienį

Šukiutė, 
Bobin,

5 d. Balandžio-April, 1936 

GRAŽIOJE GRAND PARADISE SALĖJE
318 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 7 vai. vak.
Vasario 15 d., per Darbinin

ko radio pusvalandį kalbėjo 
kan. F. Kemėšis temoje apie 
Lietuvos Nepriklausomybę. 

Tai, Kalba buvo4 patriotiška, patai-
gerumas”. Bet jie k au j anti biskį Amerikos lietu- 

j viams. — “Amerikos lietuviai 
atėjo tėvynės pagelbon.” Esą, 
pirmiau nebuvo Lietuvoj nei 
dešiniųjų, nei kairiųjų, o da
bar nesą kuo džiaugtis, nes 
Lietuvos būklė esanti sunki. 

| Tarmė jo buvo biskį švepluo- 
buvo janti. Gal per arti mikrofono

Kaip matote iš šio aprašy
mo, prie gerų, pastangų, ir ben
drų pajėgų, viskas išeina taip, 
kaip turėtų būti. Tačiaus 
randasi tokių asmenų, kurie 
nepermato subendrintos veik
los svarbumo ir per savo neiš
manymą kenkia visam mūsų 
judėjimui. Tokių asmenų yra 
apie pusė tuzino ir jie iki šiol 
buvo toleruojami vien tik to
dėl, kad jie yra Liet. Piliečių 
Kliubo nariai pasimokanti po 
25c ihėnesinių duoklių, 
visas iš jų
užtai griauna viską, kas tik 
būna geresnio budavojama bei 
gerinama. Jie piestu stoja 
prieš MFK. Kultūros Kliubą, 
prieš Laisvės Chorą ir kitus 
mūsų veikėjus, kuomet šie pa
bando praplėsti veikimą.

Tūlas laikas atgal, — ---- ----- ------
verčiamos krūvos šmeižtų ant kalbėjo, nes rodos kan. Kerne 
Laisvės Choro ir ant tūlų Lais-.^s Bėra šveplas. • .
vės Choro darbuotojų, kas da
linai pakenkė chorui. Dabar, 
kuomet L. P.s Kliubas pamatė, ■ 
kad vienam kambaryj, kur 
kazyriuoja ir rūko, chorui ne
galima laikyti pamokų, arba 
kokį kitą organizacijos mi
tingą, nutarė pasamdyti ki-

Prakalbos
Advokatė Sabina Bushiutė iš 

Lawrence, Mass. (Dalyvavus 
Trečiajam Kongrese prieš ka
rą ir fašizmą Clevelande) kal
bės nedėlioj, vasario 23 d., 
kaip 2 po piet lietuvių, svetai
nėje, kampas E. ir Silver Str.

Tylunis.

Bostoniečio Pastabos
Bereikalingas Ginčas 

Del Motery
Vasario 5 d. įvyko Lietuvių 

Piliečių Kliubo susirinkimas 
savam kamabaryj, 376 Broad
way. Susirinkimą atidarė pir
mininkas A. Jankus. Protoko
lų raštininkas serga, tad ra
portų išduoti negalėjo. Einant 
prie kitų, svarbesnių tarimų, 
pirmiausia kilo klausimas apie 
Moterų Fizinės Kultūros kliu- 
bą. Tūli vyrukai, kuriems gal- 

Dabar minėti vos iš plaukų jau išsinėrę, su- 
asmenys visokiais kvailiausiais kėlė bereikalingai ilgas disku- 
būdais bando sukiršinti MF 
KK. nares su Pil. Kliubu, o 
mes, lyg to visko nematydami,

zyrninkų, kilo termas? Kava
liauskui, Naujokaičiui ir Likui 
vadovaujant, pasipylė atakos 
purvinų, šmeižtų ant Moterų 
Fizinės Kultūros Kliubo, kuris 
samdo kliubo kambarį vieną 
sykį į savaitę, beveik pilnai 
užmokėdamas kambario mė
nesinę rendą.

sijas ir ginčus, kam nhūsų Kliu
bas išrendavojo kambarį mote
rų kliubui.

Mano supratimu, nereikia 
gi ne mes patys esam kalti už moterų bijoti. Mūsų privalu- 
tai ? | mas yra organizuoti moteris ir

Kadangi mūsų organizacinis įtraukti jas į bendrą darbi- 
gyvenimas So. Bostone dažnai ninku veikimą kovai prieš iš- 
šlubuodavo del panašių prie- naudotojus. Kuomet mūsų

Vasario 16, Lietuvos Nepri
klausomybės šventės dienoje, I 
girdėjom ir mes radio progra
mą iš Kauno. Abelnas įspūdis 
tokis—neaiškiai girdėjosi, bet 
gana suprantamai; chore mo
teriški balsai nustelbė vyriškus 
taip, kad vyrų veik visai ne
sigirdėjo; per daug garsiai 
akompanuota pianu, ir berei-| 
kalingai ilgai dainuota. Lyg 
tyčia užtęstas dainų progra
mas neleido išgirsti prez. Sme
tonos kalbą. Vos tik buvo pa
skelbta, kad dabar kalbės 
Smetona, ir tuo pačiu sykiu 
užsibaigė pusvalandis. >

Kai kas čionai sako, kad 
tas galėjo būti tyčia padary
ta, kad ’nieks negirdėtų, kaip 
blogai Smetona moka francū- 
zų kalbą.

So. Bostone atsidarė keletas 
didžiųjų maisto reikmenų krau
tuvių, kur kai kuriuos produk-1 

_________ r____ ___________________________ . tus parduoda pigiau. 'Todėl 
žasčių, tad laikas būtų jas pa- moterys bus organizuotos, ta- biedniokai pradėjo daugiau 
naikinti. Greitai turi būti pa- da ir mums bus lengviau. Kiti, pirkti didžiosiose krautuvėse,

Tą pačią dieną ir toje pačioje vietoje bus “Laisves” Bendro
ves suvažiavimas. Kadangi šis suvažiavimas bus Jubilejinis, 

tai jame dalyvaus šerininkai iš visos Amerikos.

BUS PUIKI MUZIKALE PROGRAMA
Dainuos nauja žymi teatrų dainininkė-

ONA LEVONAVIČIUTE, Sopranas
Taipgi dainuos mūsų mylimas solistas
ANTANAS VIŠNIAUSKAS, Baritonas

Turėsime malonumo girdėti dainuojant ir
ALDONĄ KLIMIUTę, Koloratūro-sopranas
Mūsų senas draugas vėl su mumis, tai yra

ALEKAS VELIČKA, Lyriškas tenoras

Kaip matote, programa bus trumpa, ale skambi, tad nepraleiskime 
jos neišgirdę. Ypač bus malonu girdėti Levonavičiūtę, nes ji yra tikrai 
augšto išsilavinimo ir puikaus talento dainininkė. Pirmu kartu savo 

gyvenime ji dainuos lietuviams “Laisvės” bankiete.

Po Programos Bus Šokiai Prie Geros Orkestras
ĮŽANGA $1.25. VAIKAM IKI 12 METŲ—50c.

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus, nes išanksto turime žinoti, 
ant kiek publikos reikės gaminti valgių. Bus duodama 

paukštienos vakarienė.

t 'U
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Portland, Oregon terys. Na, tiek to—gal atei
nantį mitingą turėsim skait
lingą būrį moterų.

Naujai valdybai užėmus 
vietą, šis susirinkimas buvo 
vedamas tvarkiai. Užrašų raš
tininko raportas buvo vien
balsiai priimtas, bet finansų 
raštininkas raporto nepridavė, 
ba da knygos stovi pas seną 
raštininką ir dar nesutvarky
tos kaip reikia, tai palikta at
einančiam susirinkimui. Skai
tytas laiškas iš Nacionalio Lie
tuvių Veikiančio Komiteto prieš 
Karą ir Fašizmą ir d. Jonikis 
laiške pažymi, kad būtų duo- 

mūsų klasės broliai išleidžia i tas atsakymas, kas veikiama 
Kanadoj. Tai dar reiškia, kad mūsų 39 kuopoj. Laiškas pri- 
2 dol. ir 75 centai liko kuo- imtas ir tam darbui likosi iš- 
pos iždui. Tai pasirodo, kad rinkta komisija iš šių draugų: 
4 kuopelė dar vis gyvuoja ir j Ig. Klevinskas, P. Pabalis, F. 
pamažu slenka augštyn ir vis Yndrulis; alternatas—A. Sc- 

kad ir nelis. Šie draugai pažadėjo 
turėda-.stot į darbą, eit į lietuviškas 

miestelis turi organizacijas ir kliubus ir ra- 
tūkstančių (300,-'gint kitų sriovių darbininkus

Bigkjs Žinių iš ALDLD 4-tos 
Kuopos

Vasario 1 dieną ALDLD 4 
kuopelė buvo surengus šokius. 
Publikos buvo neperdaugiau- 
sia, nes tą vakarą pasitaikė 
labai šaltas oras. Jeigu ne
būtų buvęs toks šaltas oras, • 
tai būtumėme turėję gražų 
būrelį publikos. Kad ir ne
daug, ale liko biskis pelno—8 
dol. ir 75 centai. Iš tų, 5 do
leriai tapo paaukauta Kom
partijai ir 1 doleris “Darbinin
kų žodžiui”, laikraščiui, kurį

savo darbus atlieka, 
mažą skaitlių narių 
ma. Portlando 
tris šimtus 
000) gyventojų, o lietuvių 
skaitlius siekia tik apie 25 
šeimynas, ir iš tų pačių daug 
nesiskaito lietuviai — kavojasi 
nuo kitų lietuvių. Keletas lie
tuvių priklauso prie L.D.S., 
Oregon City, Oregon, o keli 
prie A.L.D.L.D. 4 kuopos. Ir 
dar prie to, Oregon City, Ore. 

' yra dvi SLA kuopos, prie ku
rių dar keletas lietuvių pri
klauso. Tai matome kaip to- 
kis būrelis yra išsisklaidęs. Aš 
patarčiau, kad mums visiems 
būtų geriau eiti iš vien ir su
daryti bendrą frontą ir kovoti 
prieš karą ir fašizmą, kurie 
visai jau artinasi. Dar pri
dursiu, kad vasario 3 d., vaka
re, Lincolno Mokyklos svetai
nėje, kalbėjo Dr. Harry F. 
Ward. Publikos buvo apie 1,- 
500 išgirsti Dr. Ward prakal
bą. šias prakalbas rengė 
American Civil Liberties Uni
on ir Amerikos Lyga Prieš Ka
rą ir Fašizmą. Keletas buržu
azinių “susaidžių”' protestavo 
prieš Dr. Ward, kad jam už
draudus kalbėti Portlando, nes 
jisai esąs per “raudonas”, alc 
tas jų protestavimas nieko ne
reiškė, nes Dr. Ward vistiek 
kalbėjo. Dr. Ward pasakė įs
pūdingą prakalbą ir baigda
mas šaukė visus stoti į bendrą 
frontą, paimant pavyzdį iš 
Francijos darbininkų, ir ko
voti prieš karą ir fašizmą. Už
baigus jam kalbėti, publika 
nulydėjo karštais delnų plo
jimais per kokias dešimts mi
nučių.

Kožnam darbininkui ir dar
bininkei reikalinga girdėti Dr.

F. Ward prakalbas, nes ji- 
puikiai kalba.

J. Stupur.

H.
sai

Scranton, Pa
Kp.Iš Praėjusio ALDLD 39 

Susirinkimo, Kuris Įvyko 2 d.
Vasario

dalyvavo pusėtinai, 
vyriškos lyties. Aš 
žinot, kas pasidarė 

draugėms moterims?

Narių 
bet tik 
norėčiau
mūsų
Iš viso atsilankė vos dvi mo-

Lawrence, Mass
Masinio Protesto Mitingo 

Rezoliucijos

Sausio 19 d., 1936 metais, 
čionai atsibuvo bendro fron
to masinis mitingas, kurį ruo
šė Lawrenco lietuvių organi
zacijos, atstovaujančios 3,000 
organizuotų lietuvių. Sekan
čios rezoliucijos buvo priim
tos vienbalsiai ir pasiųstos 
ten, kur reikia, kaip buvo nu
tarta visų organizacijų dele
gatų :
Lawrenco Lietuvių Protestas 
Hitleriui ir Jo Nazių Valdžiai

Mes, Lawrence, Mass., lie
tuviai, be skirtumų savo as
meniškų pažiūrų, bei politinių 
ar religinių įsitikinimų, susi
rinkę Piliečių Kliubo svetainė
je, sausio 19-tą dieną, ___

i metų, būdami U.S.A, piliečiai, 
1 ir aptarę dabartinę padėtį sa- 

, ,. , , £ . vo kraujo kilmės žmonių užsudaryti bendra frontą, taip,. ... ... .v. .. . . , ., ‘ . , . Atlantiko, reiškiame ikaip ir kituose miestuose jau . , \ , .. . 1T.,, . .'. ... XT . ... protestą dabartinei Hitlerio ir:senai veikiama. Na, ateitis pa
rodys, kaip mūsų draugai 
veiks Scrantuose. Išrinktas ko
mitetas pasikalbėti su svetai
nės savininkais, broliais Siau
rukais, kad jie nors biskį pa
gražintų svetainę.

Turiu serantoniečiams pri
minti kad pradėta rūpintis ir 
su metinių duoklių mokėjimu. 
Keletas draugų užsimokėjo 
praeitame susirinkime. Aš ma
nau, kad ateinantį susirinki-

Ame- poj ir mažai, o kiti suvisai $O. BOSTON, MASS.
nedalyvauja lošimuose. Uet. Piliečių Kliubas rengia dide-

Todel, draugai ir draugės, 1? vakarienę nedelioj, 23 d. vasario, 
stokim i P. M. 4 Teatro Kuo-1,0 ®7« Broadway. Tai |>US1 . visais atžvilgiais labai skani ir ne-pą ir pradėkime senai pagei
daujamą veikimą.

Kviečia P. M. Ketvirtos
Kuopos Valdyba.

Susi-

Brooklypo. Tąd visi lietuviai 
vaukite skaitlingai.

BRIDGEWATER, MASS.
LDS 20 kp. rengia svarbias pra-/" 

kalbas del jaunuolio drg. J. Ormano, 
nedelioj, 23 d. vasario, B. G. Kliube, 
60 Hale St., 10:30 vai. ryto. Kvie
čiam visus skaitlingai dalyvaut, ypač 
kviečiami jaunuoliai, nes d. Ormanas 
kalbės apie Lietuvos ir Sovietų 
jungos jaunimų ir visiems svarbu ži- 
not, kaip jie gyvena ir dirba.

Kviečia Rengėjai,
(42-44)

Z f ‘ ■

paprasta vakariene. Bus visiems pa- ! 
kankamai valgyt ir gert. Apart to, 
bus ir smagi programa, vaikučių 
choras po vadovybe H. Žukauskai
tės, palinksmins visus su gražiom 
ir skambiom dainom. Geo. Martin’s 
orkestrą palinksmins visus šokikus.

Kviečia Rengėjai.
\ (43-44)

Susivienijimo Lietuvių 
rikoje 41 Kuopa 

ALDLD 37 Kuopa, 
Sandaros 12 Kuopa, 
Lietuvių Darbininkų 

vienijimo 125 Kp.
Lietuvių Tautos Duonos Ke

pyklos Korporacija, 
Maple Park Bendrovė, 
Lietuvių Ukėsų Kliubas, 
Motinos Dievo Aušros Var

du Draugystė. į
S. Penkaųskas, ' 

Masinio susirinkimo pirmin. 
J. Petrukonis, 

Sekretorius.

Laisves Redakcijos rasta- gates> kurios darbuosis, kad sekmin- galėsite linksmai pasišokt prie geros 
ba.—Talpindami šitas rezoliu- gai suruoštų moterų dienos paminė- orkestros. Įžanga 25c.; vaikams—10c. i 
cijas, mes norime pastebėti, j’1™*- Moteni kliubas kviečia ir pa- ...... *'■'........
kad su tūlais jose paminėtais, 
dalykais mes nesutinkame. 
Mes manome, kad nieku būdu 
negalima kaltinti visos lenkų 
tautos del to, kad Lenkijos' 
imperialistai užgrobė Vilnijos 

l, taipgi negalima pri
mesti vokiečių tautai kaltės 
dėlto, kad kruvinasis Hitleris 
su savo šaika nori pulti Klai- 

griežta Pėdą ir Lietuvą. Bet rezoliu-

mes norime

CVlllVy | *

1936 kraštą

PRANESIMAJ IS KITUR
NEWARK, N. J.

Birutes moterų draugija rengia 
Norwoodo darbininkės rengiasi prie blynų balių, antradienį, 25 d. vasario, 

paminėjimo Tarptautinės Moterų Acadamy Hali, 103 Jackson St., 7:30 
Dienos Kovo 8-tos. ALDLD 9 kp. vai. vakare. Kviečiam visus atsilan- i 
moterų kliubas, jau išrinko dvi dele- kyt ir paragaut skanių blynų. Taipgi

NORWOOD, MASS.

IR VĖL ATĖJO -

MEDUS ■
šutinęs moteris prisidėt prie darbo.

Kep.
(44-45)

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

seredoj, 26 d. vasario, 7:30 vai. vak., 
376 Broadway. Visi nariai dalyvauki
te, nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstyt, taipgi reikia atsiminti, 
kad esame nutarę surengt daug pa
rengimų, ir jau du dideli parengimai 
pradėti. Pirmas tai 25 metų “L.” Ju- 
bilėjaus balius, ir antras operetė

Kviečia Rengėjai. į
(43-44) i “Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS •;GRAND RAPIDS, MICH.
I Grand Rapids Cinema Lyga rodys ' 
kalbančius judžius, “The Land of i “Naudokite medų vietoje cųl^< 
the Soviets,” seredoj ir ketverge, raus”—sako Dr. J. J. KaškiaU-. 
26-27 dd. vasario, 7 vai. vak. ir 9 , 
vai. vak., Roosevelt Theatre, 642 
Bridge St. Įžanga tik 20 centų. 
Kviečiam visus ateit ir pamatyt šį 
nepaprastą judį. Visi mylėsite jį.

A. J. Kareckas. • 
(43-44)

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS " 
tada laikas valgyti medlj/ 

jau apsergate šalčiu/
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS 2 

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.
, .............. ■ iiAMg-

Ne 
kada

PHILADELPHIA, PA.
cijas talpiname kaip jos pa- /‘Tarnyla”, kurią sulos Montello artis-, AIDLD]41kn renčia privatiškoi v . . j -ii- u tai. lad visi dalyvaukite, kad gale-' ĄbVEV 141 Kp. lengia piivatisKoj

jo nazių valdžiai, del jos de- rasVtos, kadangi tokios buvo tumčt sudaryti atsakomingą komisi-st.uk°.J Pasilinksminimo vakarą, ne- 
bendro ją, kad šie parengimai būtų sekmin- kėlioj, 23 d. vasario, 2 vai. po pietų, 

u ‘ * .. . . ___ rl iiVAilriiio 1 /i*-? UiAvnn C’Tdamų pastangų atplėšti Klai-! priimtos masiniam 
pėdos kraštą nuo Lietuvos tau-|^ron^° mitinge, 
tos kūno.

Per ilgus amžius .Klaipėdos 
kraštas yra 
mūsų kraujo žmonių. Tie žmo
nės buvo, ir tebėra mūsų tau
tos žmonės, ir tą suprasdamos 
Europos didelės valstybės, per Į 
Tautų Sąjungos signatorius, 
dar 1924 metais ] 
Klaipėdos Kraštą, kaipo Lie-mą nereikės nė raginti, o patys | tuvos VaIst bgs ‘d’a)į

Antra: Paminėtam masi
niam mitinge buvo užgjrtas 

. buvusių Lietuvos prezidentų ir apgyvendintas .... . ... ..I ministenų pirmininkų pareiš
kimas Smetonai, reikalaująs 
sušaukimo seimo ir sugrąžini- 

’! mo civilinių ir politinių lais- 
| vių Lietuvos žmonėms. Mes 
to pareiškimo netalpiname, 

piipazino ]ęacjangį jjs yra tijpęS mūsų

tai

ateis ir užsimokės savo duok
les, ba šalčiai bus jau praėję.

Trumpos Žinutės
Pereitą rudenį kai prasidė

jo WPA darbai, tai keli šim
tai darbininkų buvo gavę dar
bus gatvėse, bet pereitą sa
vaitę sustabdė visus tuos 
bus.

dar-

apiclinkėj anglių 
dirba pilną laiką. I 
sistema vasario ' 
lenkui mainieriui

Sku- 
7 d. 

i su

Kadangi paskutiniais lai
kais vokiečiai deda dideles 
pastangas,' kad atplėšus Klai
pėdos kraštą nuo Lietuvos 
tautos kūno, mes vienbalsiai 
nutarėme kreiptis į visą civi
lizuotą pasaulį, vardan šven
tos žmonijoj ramybes, bei tai
kos, prašydami užtarti mūsų 
tautą,—vieną iš seniausių Eu
ropos,.Aautų-^nuo $ktQjs valios 
Hitlerio ir germanizmo užma
čių.

dienraštyje ir apskritai su jo 
turiniu plačioji mūsų visuome- 

I nė jau yra susipažinusi.

DETROITO ŽINIOS
Taisykime Savo Meną!

šioj 
syk los 
binimo 
vienam
laužė nugaros kaulą ir jis ko
voja su mirčia. Liko pati ir 3 
vaikai.. Vasario 2 d. užmušė 
darbininką iš Poreis iš Shot- 
lando. Paliko 7 vaikus ir mo
terį.

Per smarkų važiavimą su 
troku likosi užmuštas Thom. 
Griffin. Paliko 10 vaikų, ir mo
terį.

Dievas su visais šventaisiais 
nudardėjo į peklą. Vasario 11 
d., 11:30 vai., švento Jono pa
rapijos bažnyčia įgriuvo į mai
nas.

Čia kiek laiko tam atgal bu
vo rengiamos prakalbos prieš 
karą ir fašizmą. Taip pat bu
vo keturi delegatai pasiųsti į 
Clevelandą į prieškarinį-prieš- 
fašistinį suvažiavimą, kuris 
įvyko sausio 3-4-5 dd., bet da
bar nieko negirdėti. O kur 
mūsų kunigas Dr, Crane ir žy
dų rabinas Dr. Arzt? Pradė
tas darbas turi būt varomas 
pirmyn.

ALDLD 39 Kp.
Korespondentas.

NEWARK, N. J.

TURKIŲ VAKARIENE
U22U2±

RENGIA SIETYNO CHORAS

įvyks Sekmadienį, 23 Dieną Vasario-Feb.
19 3 6 

JURGINĖJE SVETAINĖJE
180 New York Ave., Newark, N. J.

Svetainės durys atdaros 4 vai. dieną. 
Vakarienė bus duodama 7 vai. vakare.

Prašome visus ir visas atsilankyti į šią vakarienę, kur 
skaniai pavakarieniavę, linksmai galėsite pasišokt.

TAIPGI BUS IR GERA PROGRAMA.

ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI.

ję pas drg. Tureikius, 143 Pierce St. 
(44-45) Kviečiam visus draugus atsilankyti, 

' Čia linksniai laiką praleisime ir ga
liosime pasikalbėt apie bėgančius die
nios klausimus. Taipgi bus skanių 

susirinkimas gėrimų ir užkandžių....................

Sekr.

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kuopos 

įvyks nedelioj, 23 d. vasario, 10 vai. 
ryto, 407 Lafayette St. Visi nariai 
malonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

Rast. M. K.

CAMBRIDGE, MASS.
ALDLD 8-tos kuopos susirinkimas nepamirškite 

įvyks seredoj, 26 d. vasario, 7:30 
vai. vakare, Stašiu svetainėje, 163 
Harvard St. Naujoji valdyba kviečia
ma pribūti laiku, nes jums reikės 
užimti naujas vietas. Taipgi prašo
me naujų narių atsivest ir prirašyt 
prie 
eina 
nėra

kuopos, atsiminkite, kad dabar 
vajus gavimui naujų narių, tai 
įstojimo mokesčių.

Prot. Kast. P. A.
(44-45)

Kviečia Komisija.
(43-44)

PHILADELPHIA, PA.
TDA 9 . kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, 25 d. vasario, 8 vai. va- į 
karo, Liaudies Name, 735 Fairmount i 
Avė. Visi nariai pribūkite laiku ir 
\ atsivest naujų narių

prirašyt.
Sekr. B. Ramanauskiene.

(43-44)

PHILADELPHIA, PA.
Visų darbininkiškų organizacijų j 

narių, “Laisvės” skaitytojų ir visų 
simpatikų svarbus susirinkimas įvyks 
subatoj, 22 d. vasario, 8 vai. vakare, 
735 Fairmount Ave. šiame susirin
kime dalyvaus ir drg. A. Bimba iš

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knyg« - 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams

Apie Lyties Dalykus
. 'f

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono ;; 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiųs t 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

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

ELIZABETH, N. J.
Lietuvių Brolių Draugyste rengia 

linksmą kazyrių vakarų, nedelioj, 23 
d. vasario, Karalevičįajųs .svetainėje, 
733 Brunswick Ave. Pradžia 5 vai. 
vakaro. Įžanga 35c; vien tik šo
kiams 25c. Kviečiam visus Elizabeth 
ir apielinkės lietuvius dalyvaut, ga
lėsite linksmai pasišokt prie geros 
orkestros, ir pakazyriuot. Kazyrnin- 
kams bus duodamos geros dovanos, 
ir bus pakankamai užkandžių ir gė
rimo. Kviečia Komisija.

(44-45)

Painters and Carpenters
Detroito Proletarų Meno 4 

Teatro Kuopa jau kelinti me
tai taip 'kaip ir^’ nėgyvuoja. 
Randasi kuopos valdyba, tai 
ir viskas. Meno spėkos pakri-

Lawrenco Lietuvių Protestas • kę. Mūsų scenoje ir lošimuose 
daroma nepakenčiamų klaidų. 
Kartais suvaidinti veikalai vi
sai nepanašūs į veikalus. Pa
rengimuose dažnai iš publikos 
girdisi labai daug kritikos, 

. i jo jos nesimato. Turbūt už tai, 
svetainėje,! ^a(j ngra autoriteto, kuris at- 

nepasitenkinimo, bet spaudo- 
sakytų už scenos veikimą.

Detroito menininkai ir visi 
lošėjai! Mes visi esame atsa- 
komingi už darkymą teatrų, 
veikalų ir abelnai visos prole
tarinės dailės. Kad pastatyti 
mūsų meną į tikras vėžes ir Pat kartu paremt organizaciją.
patenkyti mūsų teatrų ir kitų i “Kcp’ 
--------- - PHILADELPHIA, PA.

Vasario 22 d., 7:30 vai. vakare 735 
Fairmount Ave. bus visų “Laisvės” 
skaitytojų ir darbininkiškų organi
zacijų narių susirinkimas. Bus drg. 
A. Bimba iš Brooklyn, N. Y. Jis 
kalbės apie Komunistų Partijos nu
veiktus ir veikiamus darbus. Tąd vi- 

dalyvaukite kuo skaitlingiausia.
Reporteris.

(44-45)

Lenkams
Mes, Lawrence, Mass., lietu

viai, be skirtumo savo asme
niškų pažiūrų, bei politinių ar 
religinių įsitikinimų, susirinkę 
Piliečių Kliubo 
sausio 19-tą dieną, 1936 metų, 
ir plačiai aptarę apverktiną 
padėtį mūsų tautos žmonių 
Vilniaus krašte, reiškiame 
griežtą protestą lenkų tautos 
valdžiai del jos žiauraus per
sekiojimo trečios dalies Lietu
vos Respublikos piliečių.

Kadangi Lenkija vogtinai 
yra pagrobusi Lietuvos žemės 
dalį, su jos sostine Vilnium, | 
mes kreipiamės į Tautų Sąjun
gą, kaipo į vienintelę civili
zuoto pasaulio įstaigą, reika
laudami, kad, vardan šventos 
tautų ramybės, ji neatidėlioti
nai dėtų savo pastangas grą
žinti Lietuvai lenkais okupuo
tą teritoriją, bei mūsų sostinę 
Vilnių:.
Lawrenco Lietuvių Rezoliuci

ja Prieš Karą ir Fašizmą
Mes, Lawrence lietuviai, be 

skirtumo savo asmeniškų pa
žiūrų bei politinių ar religi
nių įsitikinimų, susirinkę Pi
liečių Kliubo svetainėj, sau
sio 19 dieną, 1936 metų, ap
svarstę, kad Italijos žygiai 
rytinėj Afrikoj ir Japonijos 
grobimas Chjnijos padrąsino 
Vokietijos fašizmą užgrobti 
Klaipėdą ir veikiausia užimt 
visą Lietuvą, todėl mes prašė
me Tautų Lygos daryti ašt
rius žygius sulaikyti Vokieti
jos pasikėsinimą ant Klaipė
dos ir Lietuvos ir sulaikyti Ita
liją ir Japoniją, nuo karo.

Protesto rezoliucijas priėmė 
šios Lawrenco lietuvių drau
gijos, atstovaujančios 3,000 

’ narių :
Lietuvių Moterų Piliečių 

Kliubas,
Lietuvių Sūnų Draugystė, 
Švento Ląurino Draugystė,

I Šventos Onos Draugystė,

NORWOOD, MASS.
LDS 3 kp. rengia savo metinį ba

lių subatoj, 22 d. vasario, tai yra 
G. Washingtono gimimo dienoj, 
Lietuvių svetainėje. Įžanga 35c. Bus 
viena iš geriausių orkestrą iš Mon
tello, tad visi galėsite linksmai pasi
šokt—jaunimas ir suaugę, nes orkes
trų grieš lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius. Taipgi bus įvairių už
kandžių ir gėrimų. Čia atsilankę visi 
galėsite gerai pasilinksmint ir tuom

parengimų lankytojus, mes tu
rime atgaivint mūsų Proletarų 
Meno Ketvirtą Kuopą. Stokite 
visi į tą kuopą, lankykite jos 
susirinkimus, diskusuokite tuos 
visus trūkumus ir klaidas. Tik 
tada mes galėsime pataisyti 
mūsų apgailėtiną veikimą dai
lės srityje!

Proletarų Meno Ketvirta Te
atro Kučpa šaukia susirinki
mą penktadienį, 21 d. vasario, 
7 :30 v. vakare, Draugijų, Sve
tainėj, 4097 Porter Str. Kuo
pos valdyba išsiuntinėjo vi
siems menininkams užkvietimo 
atvirutes, atsitikime, jei kurie 
negausit atviručių, , vis vien 
dalyvaukite šiame susirinki
me. Draugai menininkai, visi 
teatrų lošėjai! Sudarykime 
skaitlingą mėgėjų, rąšėjų ir 
kritikų stipriai disciplinuotą 
grupę, padarykime galą dar
kymui mūsų teatrų ir visos 
dailės. Duokime mūsų publi
kai ką nors konkrečio ir pa
mokinančio. Gana tų, nepasi
tenkinimų ir nusivilimų. Detro
ite ir Hamtrąmke menininkų 
yra užtektinai ir atsakančių, i talnėje, 302 š, Main St 
Sudarę didelę grupę mėgėjų, 
galime užtikrinti, kad mūsų ]jnkgs lietuvius ir kitataučius skait- 
teatrai šimtą nuošimčių page- lingai dalyvaut, nes pelnas nuo šio 
retų. Taipgi mes turime gana1 parengimo bus skiriamas svarbiems 
senų, patyrusių rezisonų, bu- kviečiam ųskaitlingai dalyvaut ir pa. 
tent: Maknavyčią, P. Krakai-Įremt darbininkišką organizaciją, 
tį, Krakaitienę, J. Valiuką, F. tuojn pat . kartu paremdami ir dar- 
Dilių ir keletą kitų, kurie ^inkl! relkalu8’ !zanga 
šiuom laiku nepriklauso kuo-| (43-44)

si

READING, PA.
ALDLD 143 kp. svarbus praneši

mas visiems nariams. Visi, kurie už
simokės pilnas metines duokles — 
$1.50—.tas gaus ant visų metų “Sun
day Worker”. Kurie esate užsimokė
ję ir dar negavote laikraščio, malonė
kite pranešt C. švhkždiutei, 520 Ar
lington St., Reading, Pa.

Komisija.
(43-44)

YONKERS, N. Y.
ALDLD 172 kp. rengia didelį ba

lių subatoj, 22 d. vasario, 7 vai. va
kare, Ukrainian Hall, 49 Jefferson 
St. Įžanga 30c. Kviečiame visus at
silankyti ir linksmai laikų praleist, 
iki vėlai galėsite prisišoki prie geros 
orkestros. Turėsim ir skanių užkan
džių. Kviečia Komisija.

(43-44)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kuopa rengia gražų ba

lių subatoj, 22 vasario, Najaus sve- 
‘ ‘ 7:30 vai.

vakare.
Kviečiam kaip vietos taip ir apie- 
įkns lipf.iiviiiff ir k i f.a Laimi 11« fikfl.it-

Taisome ir maliavojame namus is vidaus ir is lauko

<21 Chauncey Street

P BIELIAI !hh,V 
•*83 > 76th Street Woodhavet, *

Brooklyn N

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Giaboiius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių Auglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitčmyti adresų ir telefonų.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

j rž |

'■ 1u-Hr ?

, Is- žb: .ažfr rhMAhttdfeiai
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Visi Taikos Mylėtojai Šiandieną 
p Demonstruos Prieš Karo Rengėjus

penktadienį, 21 vasario, 
po pietų, viso Didžiojo 
Yorko taikos ir laisvės 

visi prieš karą ir

4:30 
Nehv 
mylėtojai, 
fašizmą nusistatę žmonės da
lyvaus vienoje iš trijų, vienu 
laiku įvykstančių, demonstra
cijų. Jos bus prie trijų kon
sulatų, būtent: Japonijos, Ita
lijos ir Vokietijos, kadangi tos 
trys šalys sutartinai ruošia ka
rą prieš Sovietų Sąjungą. Hit
lerio kelyje į Sovietų Sąjungą, 
Lietuva, mūsų gimtinė, pati 
pirmutinė būtų sutrempta Vo
kietijos fašistų armijos ir pra
rastų nepriklausomybę.

griežčiausia priešininkė impe
rialistinio karo, uoliausia gy
nėja darbininkų šalies—Sovie
tų Sąjungos—ir mažųjų tautų 
nepriklausomybės, pirmutinė 
išstoja prieš tą karo rengėjų 
trejukę. K. P. New Yorko Di- 
strikto visos sekcijos įtrauktos 
darban mobilizuoti mases tom 
demonstracijom. Veikliausi 
komunistai vadovaus delega
cijoms, kurios nuneš konsu
lams .reikalavimus, kad jų val
džios paliautų suokalbiavę 
prieš Sovietų Sąjungą ir kitų 
tautų nepriklausomybę.
DEMONSTRACIJOS VIETOS

Konsulato,
500 Fifth Ave.

Prie Italijos 
(naujas antrašas)
Avė., arti 51 st St., prie Rocke-1 
feller Center.

Prie Vokietijos Konsulato, 
17 Battery Place.

Laikas: 21 vasario, 4:30 po

DELEGACIJOS

Konsulato, 
626 Fifth

Jūrininkai Laimėjo Dangorėžiai Vengia Streiko

ir apgynimą Lietuvos nepri
klausomybės.

Visi į demonstraciją prie 
Vokietijos konsulato 17 Bat
tery Place, New Yorke!

Kovon už gyvybę savo sene
lių, už Lietuvos nepriklauso
mybę, už apgynimą Sovietų 
Sąjungos, už taiką pasaulyje!

Šį Vakarą Komunistu 
Svarbi Pramoga

6-t a 
koti

ruosią

Komunistų Partijos 
Sekcija, Williamsburge, 
vencijos išvakarėse, 
gražią pramogą pasveikinimui
konvencijos. Programa susidės 
iš vaidinimų, šokių, dainų ir 
prakalbos. Programos pildyme 
dalyvaus ir lietuvių dainininkė 
Aldona Klimaitė.

Aldona Klimaitė
Apie tuojautinius darbinin

kų klasės uždavinius, o ypa-
- Penktadienio popietį, prieš tingai apie mūsų reikalus 

konsulatų raštinėms oficialiai į Williamsburge, kalbės Martha 
užsidarant, bus pasiųstos pas Stone, žymi veikėja ir Komu- 
konšiilus delegacijos, kurios 
raportuos demonstrantam. De
legacijos sudaromos iš geriau
sių kovotojų ir vadų distrikte.
♦—Vokietijos konsulato dele
gaciją vadovaus Max Stein- 
be»g,- Komunistų. Partijos or
ganizacinis sekretorius. Kiti j 
žymūs kovotojai toj delegaci
joj bus Nathan Shafer, Tarpt. 
t)arb. Ordeno viršininkas; Ir
ving Potash, Kailiasiuvių Uni- 

g jos vadas; Anna Rollins, že
mosios East Side sekcijos or
ganizatorė; Ann Stevens, 
Yorkvillės sekcijos organizato
rė;. Martha Stone, Williams- 
bųrgo sekcijos organizatorė; 
L. Castrell, nuo žydų darb. 
dienraščio “F r e i h eit” ; A. 
jiurphy, Crown Heights sek
cijos organizatorius ir Tom 
Csuitto, Borough Hall sekcijos 
organizatorius.

Delegaciją prie Japonijos 
konsulato sudarys: Roy Hud
son, Rose Wortis, Ęen Ger joy, 
Harry Cannes, B. Lawrence, 
V. Radzi, Manning Johnson 
tr J. Robinson, visi žymūs 
darbo unijų, “Daily Worke- 
rio” ir “Novy Mir” atstovai. 
: Italijos konsulato delegaci
jai! jein a James Ford, K. P. 
Centro Komiteto narys, Isido
re, Begun, Tim Holmes, D. 
Bartulio, Sam Nessin, Dick 
Sullivan ir Irving Fisher.

Mes, lietuviai, ypatingai tu
rėtume būti skaitlingi šioj 
demonstracijoj prie Vokieti
jos konsulato. Fašistinė Hit
lerio valdžia jau senai galan
da .iltis pagrobt Klaipėdą ir 
yįsą .Lietuvą. Pačiose pirmose 
karo dienose Lietuva bus pa
skandinta mūsų senelių tėvų 
ir mūsų brolių ir seserų krau
juose. Lietuvos nėpriklauso- 
mybė bus palaidota. Atitolini- 
jnas karo mums reiškia pratę- 
■mą savo mylimųjų jgyvenimo

nistų Partijos 6-tos Sekcijos 
Į organizatorė. Lietuviai ją my- 
j Ii kaipo vieną iš gabiausių or
ganizatorių, puikią prakalbi- 
ninkę, taipgi už aiškią, vi
siems suprantamą kalbą.

Pramoga įvyks penktadienio 
i vakarą, 21 šio mėnesio, Ukrai- 
1 nų svetainėj, 101 Grand St., 
Brooklyne. Auka 25c.

Trumpas, gerai organizuo
tas ir paremtas streikas lai
mėjo sugrąžinimą darban jū
rininkų delegato ant Munson 
linijos laivo Southern Cross.

Grįžtant iš Rio Janeiro lai
vas sustojo Bermudoj, kur ra
do negrus laivakrovius strei
kuojant. Laivo viršininkai lie
pė jūrininkam streiklaužiaut, 
bet šie atsisakė. Tuo laiku bu
vo išrinktas jūrininkų delega
tas, kurį pravarė iš darbo lai
vui pribuvus į New Yorko 
portą. Jūrininkai sustreikavo 
ir laimėjo sugrąžinimą 
kovingo draugo.

savo

Svarba Darbininkų Mokslo
Heywood Broun, Laikrašti

ninkų Gildijos pirmininkas ir 
garsus kolumnistas pabrėžti
nai pasakė, kad darbininkų 
mokyklos yra nepaprastai

Atrodo, kad bildingų aptar
nautojai dangorėžių distrikte 
pasirašys naują sutartį be 
streiko. Mat, ten susidaro pro
blema. , Darbininkai gerai or
ganizuoti į Service Employes 
Int. Unijos 32-B Lokalą. Jie 
solidariai apleistų darbą. Gi 
dangorėžfuose nemažai ir bur
žujų turi savo raštines. Ir 
jiems reiktų naudoti skobų 
operuojamus keltuvus. Jie sa
vo kailį nenori rizikuoti ir da
rosi sukalbamesni. Tikimasi 
pasirašant sutartį.

Sunkiau einasi viešbučiu 
srityje. Nors derybos veda
mos, bet bosai statą daug 
skerspainių ir streikas vargiai 
būsiąs išvengtas.

Trumpos Žinutės
Justine Wise Tulin, teisėja 

i Namų Santikių Teisme, trečia-
svaibu pi ii engimui Kaduj kla- i |įenj0 vakarą kalbės Am. Ly- niii L/waiyw Tio rYOvniolrn Ir n rl 1 t , v,gos Kovai Pries Karą ir rasiz

mą surengtam mitinge, Cooper 
Union svetainėj, 8th St. ir 4th 
Avė., temoj : “Moterų Padėtis 
Prie Fašizmo.” ši teisėja žino
ma, kaipo suprantanti darbi
ninkų padėtį ir jų pritarėja.

šių kovoms. Jis pareiškė, kad 
35 milionai neorganizuotų dar
bininkų laukia tapti organi
zuotais ir tik darbininkų mo
kyklos gali parūpint tam tiks
lui lavintų spėkų. Mūs parei
ga rūpintis, kad ypatingai jau
ni mūsų organizacijų nariai 
lankytų tas mokyklas.

Nuo Šalčio Žuvo 8 Žmonės
New Yorką vėl buvo užklu

pęs didelis šaltis antradienį ir 
trečiadienį. Trečiadienio ryto
7 valandą temperatūra buvo 
tik 1.8 virš zero. Tai šalčiau
sia 19 vasario visoj žinomoj 
istorijoj, šalčio pasėkoj žuvo,
8 žmonės. Be abejo, skaitlinės 1 
bus daug didesnės, jei suskai-! 
tyti visų biedniokų naujas li
gas ir paskubintas mirtis iš 
priežasties šalčio, neturint tin
kamos prieglaudos nei maisto, 
kad palaikyti kūne reikalingą 
šilumą.

Bay Ridge Mažų Namų Sa
vininkų Sąjunga pasisakė, kad 
jos nariai, kurių yra virš 7 
šimtų, ragins savo senatorius 
ir kongresmanus paremti Fra- 
zier-Lundeen Socialūs Ap- 
draudos Rilių.

teis- 
Mrs.

Antradienį Luckmanų 
me liūdijo jų, giminaitė 
Kantor. Jos vyras dirbo pas 
Luckmanus knygvedžiu, bet po 

i nužudymo Druckmano miste
riškai dingo, o pereitą rudenį

East New Yorke Prelekcija 
Apie Sveikatą ir Prakalba

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau sekančių žmonių. Jie gy

vena Brooklyne. Kas žino jų antra
šus, prašau pranešti man už ką 
būsiu dėkingas, arba tegul jie patys 
atsiliepia. Martinas Makaravičius, 
Stanislovas Vankevičius ir Navals- 
kis. Navalskio pirmo vardo nežinau, 
bet jo moters pirmas vardas yra Am- 

I elija, po tėvais Vankevičiutė. Aš esu 
atvažiavęs iš Point Marion, Pa.

Ignotas Lisauskis,
907—3rd Avė., 

Brooklyn, N. Y.
(44-45)

rastas neva iškritęs iš ligonbu- 
čio pro langą. Ji liūdijo, kad 
Luckmanas grasinęs ir juos 
papjauti, r e i k a 1 a u damas 
trūkstamų kasoj $900. Paskui 
kaltė buvus sumesta ant 
Druckmano. Manoma, kad 
Kantor bus buvęs tuo miste
rišku pranešėju per telefoną 
apie Druckmano nužudymą.

Pirmu kartu “Young Wor
ker” gyvavime šaukiama stu
dentų organizacijų ir laikraš
čių redaktorių atstovai, kad 
nustatyti, kaip geriau laikraš
tis galėtų patarnauti studentų 
reikalams. Įvyks šeštadienį, I 
v. diena, 50. E. 13th. St., Rm. 
309'.

MIRTYS—LA IDOTUVĖS
Beatriče Olasky, 33 metų 

2051 E. 27th St., mirė vasarų 
18 d. Laidos vasario 21 d., šv 
Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina 
si graborius J. Garšva.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

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

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po 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, Brooklvių N. Y.

-------------------------------------------■—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 61h STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITĖ)

179 SO. 2nd STREET 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 

nuo 6 iki 8 vakarais 
Sekmadieniais—susitarus.

Tel. Evergreen 7-7110
i

1
Dr. A. PETRIKĄ

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ęvergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

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

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

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

Telefonas Evergreen 7-1312
Ofiso valandos nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakarais

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

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

SAVINlNltAl J. P. MARGIUKAI

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių MATEUŠAS SIMONAVICIUS

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA
E as tnewyorkieciai susilau

kėme retą progą, šį vakarą, 
tai yra penktadienį, 21 vasa- 
rio, dėka LDS 13-tos kuopos, 
pasidarbavimui, girdėsime pre-j t
lekcija apie sveikata ir pra-1 Parsiramlnvoja dideli., ir Šviesus 
kalbą bėgamais klausimais. ras įėjimas. Viskas švariai palaiko- 

j ma. Kreipkitės šiuo antrašu, ant tre- 
I išgirsim kalbant daktarę Al- Puoįene, 234, T. .v, . a • , Grand St., Brooklyn, N. Y.doną šliupaitę. Ji aiškins, kaip: (43-46)

Nauja Ataka Ant Bedarbių '. pJrmu kaitu mOsi> kolonij°j
Centralinis šalpos biuras vėl 

išleido naują patvarkymą 
prieš bedarbius. Įsakyta, kad 
bedarbių organizacijų t___
vams nebūtų leista atstovauti;

IŠRANDA VOJIMAI

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
į Reikalui esant 
Į ir padidinu to 
I kio dydžio, ko
kio r ageidau ja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom 
STOKES

paveiks-

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

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

doną šliupaitę. Ji aiškins, kaip j 
apsisaugoti nuo šalčio ir kito
kių ligų. Drg. R. Mizara, Lie- į

atsto- Darb. Susivienijimo
Centro pirmininkas ir vienas |* 

, aiš- | 
kins dabartinę padėtį politi- ( 
koje ir nurodys LDS svarbą 
lietuvių, darbininkų gyvenime. I

Vieta: Kiburio svetainėj, ( 
Į 950 Jamaica Ave., Brooklyne. j 

Pradžia 7:30 vakaro. Įžanga ' 
veltuL (

bedarbius. Tas paliktų kiekvie- į®, žymiausių kalbėtojų,
ną bedarbį atskirai rūpintis iš
gavimu sau pašalpos ir tada 
lengva būtų šalpos viršinin
kams pravesti diskriminaciją, 
visokius bauginimus ir taip' 
įgrąsinti į padėtį laipsniško mi
rimo badu.

“šalpos darbininkų organi
zacijos ves griežtą kovą prieš 
L a G u a r d i jos, Valentinė ir 
Ridderio pasimojimą ant de
mokratinių civilių teisių ir pa
šalpos,” pareiškė Bedarbių. 
Tarybos vadas Davidow.

Neteko Motinai, Nei Tėvui

Komitetas.

YONKERS, N. Y
šeštadienio vakarą yonker- 

siečiai ruošiamės keliauti į1 
linksmą balių. Jį rengia Am. 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 172-ra kuopa. 
O jau yra žinoma, kad ši kuo
pa visuomet surengia geriau
sius balius. Į juos atvyksta ne 
tik vietinai, bet būna svečių 
iš visos plačios apielinkės. Rei
kia tikėtis, kad ir šis balius 
bus skaitlingas kaip yonker- 

pa- siečiais, taip ir tolimesniais

Teisme įvyko keistokas šei
mynos padalinimas. Dr. Jack- 
sono, iš Scarsdale, žmona gavo 
iš jo perskyras ir nuėjo gy
venti su kitu vyru. Paskiau už
vedė bylą už kūdikių prie
žiūrą. Daktaras griežtai
reiškė, kad tik per jo lavoną 
galėsiąs paimti vaikus patė
vis. kuris suardęs jo šeimyną. 
Tada teisėjas nusprendė, kad 
jų 9 metų dukrelė negyvens 
pas motiną, neigi pas tėvą, ją 
auklės buvusios Jacksonienės ’ Įžanga 30c 
motina

ir tolimesniais 
svečiais. Bus pirmos 
muzikantai.

Balius įvyks subatoj, 
sario (Feb.), Ukrainų 
nėj, 49 Jefferson St. 
prasidės 7 valandą vakaro.

klasės

22 va- 
svetai- 
šokiai

' _ Y-Onkersietis,...

Telephone Stagg 2-4409 i

A. Radzevičius !
GRABORIUS < 

(Undertaker) 2
Vedu Šermenis ir palaidoji! tin- 1 
karnai ir už prieinamą kainą, h 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 1 

parėm, krikštynom ir kitokiem Žj 
reikalam. \

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

x Brooklyn, N. Y. (>

JONAS
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT K-ine 

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

512

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

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

Cortlamdt 7-4305

Lietuviška Informaciją 
Raštinė

Lithuanian Information"Bureau
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

Sergančių Vyru ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais 
S Patenkinančios ir 

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

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai- 
! po skausmo ir nesmagumo priežas- 
I čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia- 
| tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
į Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu- 

l rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs,

1 ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš- 
■ kintas.
i Mano Išlygos Yra Prieinamos 
Kraujo Tyrimai, l»aboratoriniai Iš-1 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiopų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

Sekmai Ao A. M s'p. M Tel. Evergreen 7-8538

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M. ———————

NAUJOJE VIETOJE

ir

GERIAUSIA DUONA
<QW0LES BAKING

\5Sxj32 Grand St, Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS




