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REIKALAUJA PADALINTI BAŽNYČIŲ ŽEMES LIETUVOJE

iktadarių Boise

EXTRA!

tiniams pabėgėliams Meksi

Jungtinių

General Motors Galva Prakeikia Jungtie 
Automobilių Darbininkų Uniją; Pareiškia 
Kad Niekad Jos Nepripažins Savo Šapose

Fašistai Vėl šturmuoja 
Madridą; Užėmę Miestelį

Anglijos Valdžia Tyliai 
Pritarianti Fašistam.

Radek ir gen. Vytautas 
Putna Laukia Teismo už 
Sąmokslą prieš SSRS

Komitetas remia automobi
lių darbininkų reikalavimus

ANGLŲ DARBIEČIAI KAL
TINA SAVO VALDŽIA UŽ

FAŠISTŲ PADRĄSINIMĄ
Naziai per Spaudą Mobilizuoja Vokietijoj 
Gyventojus Karui prieš Ispanijos Valdžią; 
Fašistai Buvo Suėmę 7-nis Sovietų Laivu"

Vyriausias Teismas Panaikino Oregono Teism 
Nuosprendį prieš Komunistą Dirką de Jonge

Dau? Fašistų Karių po Mūšio 
Perėjo Liaudies Pusėn

Jaunesnieji Katalikai Pervarė Rezoliucija 
Už Bažnyčių ir Kunigų Nuosavybių Pasldr 
stymą Žmonėm; Paėmė Viršų ant Vyskupų

Ispanų Liaudiečiai Atėmė Du 
Miesteliu iš Fašistų

Naujas Hitlerio Grasinimas 
Ispanijos valdžiai

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
NepralaimSsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

Brooklyne Prirengta 5 
Lėktuvai Išvežimui į Is

panijos Respubliką

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Italija per Kelias Dienas 
Atsiuntė 10,000 Karių 

Ispanijos Fašistam

Ispanų Valdžios Protestus 
Vadina

vikų Pareiškimais

Washington
Valstijų Vyriausias Teismas 
panaikino Oregono valstijos 
teismo nuosprendį prieš Ko
munistų Partijos veikėją 
Dirką deJohge, Portlande. 
Jis buyp nuteistas septynis 
metus kalėti už tai, kad da
lyvavo surengime protesto 
mitingo prieš policiją. Nes 
policija užpuldinėjo 1934 m. 
laivakrovių streiko centrą 
ir komunistų svetaines. 
Oregono teismas baudė de- 
Jonge pagal valstijinį įsta
tymą prieš vadinamą “kri- 
minalį sindikalizmą.”

Šalies Vyriausias Teismas 
dabar sausio 4 d. vienbalsiai

Isnaniios fašistu neva 
“valdžia” atsiprašė Angliją 
dpi to, kad fašistai buvo su
stabdę vieną Anglijos pre
kybos laivą Gibraltaro sri-

Madrid. — Valdžios mili
cija atėmė iš fašistų Abana- 
res miestelį, Guadalajaroj 
ir Grado, Oviedo srityj 
šiaurėj.

Ispanijos fašistai su kelio
lika tūkstančių nazių įtūžu
siai puola liaudies frontie- 
čiu& Cordobos srityj; bei 
liaudiečiai vienur jau atmu
ša užpuolikus, o kitur ir pir
myn žygiuoja.

HITLERIS NEATLAIDŽIAI 
KARIAUSIĄS ŲR1EŠ ISPA
NŲ RESPUBLIKOS LAIVUS

London, saus. 5. — Angli
jos valdžia turi patikrintas 
žinias, kad Italija pereitą 
savaitę atsiuntė 6,500 savo 
karių, o šią savaitę—4,000 
į talką Ispanijos fašistams.

Mussolinio valdžia bando 
išsiginti, kad ji plukdo nau
jus pulkus talkininkų Ispa
nijos fašistam. Bet Angli
joj visi supranta, jog Mus- 
solinis tik žodžiais mėgina 
paslėpti savo darbus.

Darbie-čių ir liberalų va
dai Londone pereitą pirma
dienį kaltino Anglijos val
džią, kad jinai duoda padrą
sinimo Italijai remti fašistų 
karą prieš Ispanijos respu
bliką. Nurodoma, jog tuo 
pačiu momentu, kai Angli
jos valdžia pasirašė sutartį 
su Mussoliniu delei Vidur
žemio jūros, Mussolinis at
siuntė -dar 4,000 įtalų karių 
Ispanijon; hprs sutartyje jis 
žada “gerbti Ispanijos čiely- 
bę” ir neliečiamybę.

Madrid. — Liaudies mili
cininkai po trijų dienų ko
vai išdaužė fašistus, kurie 
buvo susispietę apie Aljna- 
drones miestelį, Guadalaja
roj. Dalis fašistų karių per
ėjo į respublikos eiles; kiti 
sumišime pabėgo. Liaudie- 
čiams užėmus Almadrones, 
žmonės sausio 4 d. pasitiko 
juos su entuziastiškomis de
monstracijomis.

Kaunas, Reuters Žinių 
Agentūros praneši- ■ 
mas, saus. 4.—“Lietuvos ka
talikai, matyt, pakurstyti . 
tuom, kas dedasi Ispanijoj. , 
rimtai galvoja apie sociab- 
zavimą ir perdalinimą že- 
mių ir kitokios nuosavybės; 
kurią turi Romos katalikų 
bažnyčia ir kunigai Lietu-

Berlynas, sausio 5. — Vo
kietijos karo laivų vyriau
sias komandierius Ispanijos 
vandenyse pasiuntė griežtą

sugrąžint naziam**

Mexico City. — Meksikos 
prezidentas Cardenas saus. 
4 d. prižadėjo atvykstan
čiam apsigyventi L. Troc
kini lygiai tokią laisvę, kaip

Brooklyn, N. Y. — Jau 
sukelta i Ispanijos prekybos 
laiva “Mar Cantabrico” 
nenki lėktuvai, kuriuos 'Ro
bert Cuse pardavė Ispani
jos respublikai. Muitinės 
valdininkai nedavė tuos lėk
tuvus i laivą krauti, iki Cuse 
pristatė galutina leidimą 
nuo Jungtinių Valstijų už
sieninės ministerijos. Tą lei
dimą jinai buvo priversta 
duoti, nes ligšiolinis Ameri
kos bepusiškumo istatvmas 
neuždraudžia išgabent kari
nius reikmenis pilietiniam 
karui toj pačioj šalyj.

Tik dabar prezidentas 
Rooseveltas ir dešinieji kon
greso vadai stengiasi ant 
greitųjų pataisvt bepusiš- 
kumo istatvma. idant nega
lima būtų išvežt jokių karo 
pabūklu Ispanijon, arba 
“pilietiniam karam svetur.”

Tarp sukrautų į “Mar 
Cantabrico” lėktuvų ir yra 
‘Lady Peace,” kuriuo "Diek 
Merrill ir Harry Richman 
du sykiu perskrido virš At
lanto vandenyno.

Patersoniškis Matačiūnas siū
lo savo draugams pasidaryti 
planą ir pasiskelbti vietinį “Lai
svės” vajų. Girdi, buvusiam 
vajuje mažai tepasidarbuota. 
Gražus ir naudingas sumany-
IgaL '■

piktai jisai atakuoja Thomasą 
ir visą Socialistų Partijos va
dovybę. Holmes yra gryno 
kraujo pacifistas, ir iš viso pa
smerkia visokią militarinę pa- 
gelbą Madrido valdžiai. Jis ne
atskiria liaudies armijos nuo fa
šistų armijos. Visos armijos 
jam yra lygiai prakeiktos.

Dr. Holmes nesąs vienas. Jis 
duodasi užtarėju “eilinių sociali
stų.” Taigi, nauja bėda Socia
listų Partijos viduje.

ŽADA TROCKIUI LAISVĘ 
MEKSIKOJE

Roma. — Popiežiaus gy
dytojai nesitiki, kad jis pa
sveiktų. Labai sukietėjusios 
jo kraujagyslės ir stapčioja

< Burgos,-Ispanija, saus. 5. 
— Fašistai'išnau j o pradėjo 
visomis jėgomis atakuot 
Madridą ir skelbiasi, kad 
atėmę iš liaudiečiu Los Ro
zas miestelį ir tuo būdu per
kirtę jiem susisiekimus tarp 
Madrido, EI Escorialo ir 
Guadarrama kalnų.

KRISLAI
Ar tik Nebus Klaida?
Thomasui Laiškas.
Gal irgi “Marksizmas.
Gražus Sumanymas.

Rašo A. B.

Kiek aš atsimenu, tai šitokią 
filozofiją apie buržuaziją seniau 
sušilę skelbdavo visokio plauko 
“filozofai,” kurie norėdavo 
marksizmą paleisti į keturis vė
jus. Jie sakydavo: Well, darbi
ninkas, kuris turi gerą darbą 
ir uždirba gerą algą, irgi yra 
buržujus! Dabar “N.” redakto
rius pamylėjo tą seną nudėvėtą 
filozofiją. O gal, kaip žmonės 
sako, “tikslas pateisina visas 
priemones ?”

London, sausio 5. — įvai
rių šalių diplomatai nužiūri, 
jog Anglijos valdžia pagei
dauja. kad fašistai laimėtų 
karą Ispanijoj; todėl Angli
jos valdovai tyliai užgyrė 
dar 10,500 Italijos karių at
siuntimą Ispanijon prieš 
Liaudies Frontą.

Detroit, Mich. Sausio 5.— 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos prezidentas 
Homer Martin ir kiti vadai 
svarsto su unijos strategi
jos komitetu, kaip atsiliept 
į pareiškiihą A. P. Sloano, 
General Motors automobi
lių korporacijos prezidento. 
Jis sausio 4 d. užreiškė, kad 
korporacija niekad nepri
pažins tos unijos/:kaipo at
stoves darbininkų, dirban
čių 69-niūose General Mo
tors fabrikuose. Po to, 
Sloan apšaukė Automobilių 
Darbininkų Uniją “diktato
riais,”' ?“prieš-visuomeniš
kais” elementais ir kt.

Gręsia Visuotinas streikas 
275,000 General Motors dar
bininkų.

Unija buvo pasiuntus Ge
neral Motors korporacijai 
tokius reikalavimus:.

Daryt bendrą sutartį, api
mančią darbininkus visuose 
General Motors fabrikuose; 
panaikint darbą nuo kaval- 
kų (akordinį); įvest 30 va
landų darbo savaitę; sugrą
žint visus neteisėtai pavary
tus darbininkus; pripažint 
Jungtinę Auto. Darbininkų 
Uniją, kaipo vienintelę tik
rą darbininkų atstovę; duot 
pirmenybę delei pasilikimo 
darbuose nuo > seniau dir
bantiems darbininkams.

Visas galingas Industri
nių Unijų Organizavimo

Maskva. — Karl Radek, 
buvęs Sovietų organo “Iz- 
vieslijų” redakcijos, narys; 
Gregoras Sokolnikov,, bu
vęs ambasadorius Londone; 
generolas Vytautas, Kazio 
sūnus, Putna (matyt, lietu
vių kilmės), buvęs karinis 
narys Sovietų atstovybės 
Anglijoj, ir 10 kitų dabar 
laukia teismo kaipo trocki
niai suokalbininkai prieš 
Sovietų valdžią.

Sovietų Komunistų Par
tijoj organas “Pravda” pa
rodo, kaip jie po Trockio 
komanda, išvien veikdami 
su savo “fašistiniais bo
sais,” rengėsi išnaujo at- 
steigt kapitalizmą Rusijoj.

reikalavimą Ispanijos val
džiai — sugrąžint naziam** 
užgrobtas medžiagas ir 
“svečią.” suimtą nuo Vokie
tijos prekybos laivo “P*- 
los.” (Tai yra karo medžia
gos, kurias “Palos” vežė Is
panijos fašistams, o tas 
“svečias,” buvęs nazių laive, 
yra ispanas fašistas.).

Jeigu Ispanijos valdžia 
nepatenkins Hitlerio ko- 
mandieriaus reikalavimo iki 
sausio 8 d., tai jis pajduė^ 
siąs tris užgrobtų^Tspani- 
jos laivus ir gautus už juos 
pinigus parvešiąs Ispanų fa
šistų “valdžiai.”

Clevelando Policija Puola 
Auto. Streikierius.

Cleveland, Ohio. — Strei
kuoja 9.000 auto. Fishęr Bo- 
cly darbininkų. Policija sau
sio 4 d. puolė jų pikietą. Su
sidūrime sužeista du strei- 
kieriai ir vienas policinin
kas.

Flint, Mich. — Auto dar
bininkai nusprendė laužyti 
teismo išduotą indžionkšiną 
prieš sėdėjimu streikuojan
čius auto, darbininkus Fi
sher Body dirbtuvėse.

AndėrsOn, Ind. - Besi
skleidžiantis automobiljų 
dalių darbininkų streikas 
privertė ųžsidaryt vietinį 
General Moto r š fabriką, 
kur dirbo 11,500 darbininkų.
Amerikos Kongresas Sku- 
binsis Uždraust Karo Pa
būklų Praleidimą Ispanijon

Washington, saus. 5. — 
Pranešama, kad dabar susi
rinkusi! Jungtinių Valstijų 
kongreso g5-ta sesija pir
miausia ‘taikys” šalies bepu- 
siškumo įstatymą, idant už
draust išvežt iš Amerikos 
karinius reikmenis pilieti
niam karui “bet kurioje ša
lyje.” šis pataisymas tiesio
giniai atkreiptas prieš karo 
pabūklų gabenimą Ispanijos 
respublikai kovoje su fašis-
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Berlyndš, sausio 5.—Vo
kietijos generolas W. Fau- 
pel išvyko1 atgal į Burgosą, 
kaipo Hitlerio atstovas prie 
Ispanijos fašistų neva “val
džios” Jis nuvežė Hitlerio 
užtikrinimą generolui Fran- 
co’ui, ispanų fašistų galvai, 
kad Vokietija “su neatlai- 
džiu pasiryžimu” kariaus 
prieš Ispanijos respublikos 
laivus ir blokaduos jos prie
plaukas.

Nazių karo laivas “Koe- 
nigsberg” jau .yra suėmęs 
tris Ispanijos prekybos lai
vus: “Soton,” “Andalusia” 
ir “Marta Junquera.”

Ispanijos valdžia atsiuntė 
kelis aštrius protestus Hit
leriui prieš respublikos lai
vų grobimą. Nazių vyriau
sybė i tai dar neatsakė, bet 
jų laikraštis ‘Nacht Ausga- 
be” tuos protestus vadinr 
tiktai “pareiškimais bolševi
kiškų piktadariu grupės. į 
kuriuos Vokietija nekreip
sianti dėmesio.” .

Kam tas triukšmas? Atrodo 
į troškimą pašūkauti, pasigar
sinti. Jau tūkstančiai kitatau
čių komunistų ir socialistų ka
riauja Ispanijos liaudies armi
joje. Jie surado būdus ir ke
lius pasiekimui Ispanijos — be 
triukšmo, be alaso, be pasigar- 
sinimo. Jie atlieka milžinišką, 
karžygišką darbą. Ne vienas 
jų jau paguldė galvą, žuvo did
vyriškoj kovoje už laisvę. Ne
mažai tų didvyrių eilėse randasi 
kanadiečių ir amerikiečių ko
munistų.

Na, o čia, mūsų draugai so
cialistai pradėjo frazėmis gai
šiai šaudyti ir dar gali tuo savo 
triukšmu kitiems kelią užkirsti. 
Mes nematėme, kad kurios nors 
kitos šalies komunistai ar socia
listai būtų šiaip atvirai organi
zavę liuosanorius.

skelbė, kad ji rekrutuosianti 
penkis šimtus liuosanorių į 
“Dėbso Batalioną” ir. siųsianti 
Ispanijon kariauti prieš fašiz
mą. Pati idėja, žinoma, labai 
graži. Deja, tasai triukšmingas 
paskelbimas gali pasibaigti meš
kišku pasitarnavimu Ispanijos 
liaudies vadžiai. Kodėl? To-' 
del, kad reakcionieriai tuojaus | 
pakėlė alasą ir reikalauja, kad 
kongresas įstatymu uždraustų ■ 
iš Amerikos liuosanoriams va-1 
žiuoti Ispanijon. Gali taip ir1 
atsitikti.

atmetė tą bausmę ir pareiš
kė, kad deJonge nieku ištik- 
ro nenusikąlto, o tik naudo
josi pilietinėmis teisėmis, 
kurias užtikrina Jungtinių 
Vąlstijų konstitucija savo 
14-tame pataisyme.

Vyriausias Teismas taip
gi atrado, jog Oregono val
stijos tęismininkai nedavė 
deJong’ui progos legaliai 
apsiginti ir nuteisė jį maši- 
nališkai. Todėl Vyriausias 
Teismas sugrąžino de Jon- 
ge’o bylą Oregono valstijai 
išnaujo persvarstyti. Kovą 
už drg. deJonge’o paliuosa- 
vimą veda Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas.

“Konferencija Jungtinio 
Lietuvos Katalikų Centro J 
priėmė tuo tikslu rezoliuci
ją;. o ( šiam Centrui priklau
so svarbiausios katalikų or
ganizacijos, taipgi ir katali
kų dvasiški] os nariai. Re
zoliucija sako, jog pradinė 
priežastis, iš kurios kilo pi
lietinis karas Ispanijoj, bu
vo ta, jog katalikų bažnyčia 
Ispanijoj užmiršo socialį 
krikščionybės teisingumą; o 
šis pavyzdys turėtų būt per
sergėjimas (ir Lietuvai).

i ’i“Ręzoliucija priduria, jog 
pasauliečiai Lietuvos gyven- , 
tojai, kur katalikai sudaro 
apie 85 procentus, yra nusi
statę prieš dvasišliją dėlei 
socialių (visuomeninių) ne
lygybių, ir todėl reikia pa
daryt šias kraštutines socia- 
les permainas (reformasj.

“Nors Lietuvos vyskūpai 
priešinosi tokiems stipriems 
pasiūlymams, tačiauS jau
nesnieji katalikai juos <u&- 
gyrė. Visuomeninių refor
mų šalininkai tapo išrinkti 
į pildantįjį komitetą Jungti
nio Lietuvos Katalikų Ceri- 
4-v»r»

(“N.”, Maskva. — Isnaniios fa
šistai nuo gruodžio 28 d. iki 
sausio 4 d. buvo suėmę sep- 

Sovietų’tynis Sovietų prekybos lai
vus ir nusivarę į savo^prie-

Kodel ne? Yra pagaliaus, juos visus paliuo- 
savo. •'

Madrid, saus. 5. — Skait- 
fašistų laku 

bent 100 mad- ir bile kuriems kitiems poli 
ridiečių užmušė ir 250 
žeidė.

Ispanijos Kanuolės Nusta
tytos Prieš Nazių Karo 

Laivus.
Bilbao, Ispanija. — Liau

dies Fronto valdžia sustatė 
toli mušančias kanuole^ 
šiauriniame pakraštyje 
prieš nazių karo laivus, ku
rie stengiasi užblokaduoti 
Bilbao ir Santanderio prie
plaukas. Liaudiečiai daro 
pratimus šaudymo iš ka- 
nuolių į jūros pusę.

London 
riausybė paskyrė 17 $avo 
karo laivų apsaugot anglų 
prekybos laivus Ispanijos

Berlynas, sausio 5. — Vo
kietijos laikraščiai, pagal 
Hitlerio įsakymą, vis pik
čiau rėkia prieš Ispanijos 
“raudonuosius.” Nazių val
džia tuomi stengiasi sumo- 
bilizuot šalies gyventojus, 
kad jie paremtų karinius 
žygius prieš Ispanijos res
publiką.

Hitlerinė spauda perkū- 
nuoja prieš ginkluotus Ispa
nijos laivus, kad jie šiauri
niam pakraštyje gruod. 20 
d. apšaudę Vokietijos pre
kybos laivą “Pluto” ir pri
vertę jį toliau pabėgti.

(Tas nazių laivas taipgi 
vežė amuniciją Ispanijos 
fašistams. Iš pradžios buvo 

Dr. John Haynes Holmes, so- pranešta, kad Ispanijos-Bą- 
ilistas-, parašė atvirą laišką skų vyriausybė jį “sąlygi-

“Naujienų” išmintingasis re
daktorius vėl rodo savo “mark
sizmą.” Jis sako: “Vadinasi, 
Rusija jau turi savo buržuaziją. 
Na, o kai kurie naivūs žmonės 
tiki, kad Sovietų krašte tapo vandenyse 
panaikintos klasės” (“N.”, 
gruodžio 31, 1936).

Tai kaip ir kur jisai surado 
tą “savo buržuaziją” I 
Sąjungoje? Ogi ve: Naujų Me
tų pritikime Maskvos hoteliuo- plauką Ceutą. Padarius kra- 
se ir kitose užeigose buvo smar- tas tuose laivuose, fašistai, 
kiai paūžta 
žmonių, kurie turi gerus darbus 
ir gerai uždirba, todėl ištesėjo 
brangiai užsimokėti už pietus, 
už butelį šampano ir smarkiai liuoiama, kad 
pauliavojo. To ir užteko, kad nai bombomis 
“N. f> redaktorius pagimdytų 
Rusijoje naują buržuaziją!
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Švedijos Socialistinis Laikraštis 
Apie.Sovietą Sąjungą

r Rašydamas apie naują Sovietų konsti
tuciją ir bendrą tos šalies padėtį, Švedi-
r

|į
ii

■

į?

»

rą tos šalies padėtį, Švedi
jos social-demibkratų laikraštis “Arbetet” 
(išeinąs Malmo mieste), rašo, kad Sovie
tų Sąjunga “vi'sųpirmiausiai jau parodė, 
kad ji išspręs pačią didžiausią problemą, 
būtent, gamybos ir paskaidymo proble
mą., Trumpai: visuomeninę problemą, 
pradžią visų skerspainių, šaltinį visų po
litinių sukilimų ir visų revoliucinių judė
jimų. .. Kai Sovietų Sąjunga pajėgs pik 
niausiąi išrišti šią problemą, tuomet ji 
sukurs naują civilizaciją, naują kultūrą, 
—kuriai deda būtinai reikalingas sąly
gas,—kuomet Hitleris ir Mussolinis, pa
dedami daugiau mažiau stiprių barbariš
kų pajėgų, nakina senąją vakarinę kul
tūrą kituose kraštuose, įsivaizduodami, 
būk jie tverią naują ir geresnę kultūrą... 
Aišku, niekas negali reikalauti, kad So
vietų Sąjunga būtų galėjusi pakeisti sa
vo šalį į rojų laike 15 metų,—šalį, kuri 
15 metų atgal dar vis turėjo kultūrą ir 
medžiaginį pagrindą tokį, kokį pažan
giausios vakarų Europos šalys pergyve
no 100-150 metų atgal.”

Gan blaiviai “Arbetet” rašo. Tai, žino- 
nepatiks tiems socialistams, kurie 

bando pasauliui įpasakoti, būk, girdi, So
vietų Sąjunga esahti žmonijos nelaimei
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prieš fašistus, tai tik dėlto, kad anie už
puolė, pradėjo karą prieš demokratinę 
valdžią. Bet panašiai daro ne tik Ispa
nijos darbo žmonės. Taip darė Franci- 
jos komunarai, taip darė Rusijos revoliu
cinės masės žmonių; taip tebedaro Chi- 
nijos liaudis, kovodama prieš Japonijos 
imperialistus, .nors tos kovos dar nepasie
kė atviro jiems karo paskelbimo stadijos.

Švakas kunigų spaudos argumentas 
prieš Ispanijos žmones. Jis daromas tuo 
tikslu, kad juos pašmeižus.

Darbininką Vienybes Priešai
Belgijos Socialistinė Jaunimo Sąjunga, 

kaip jau ne kartą pas mus buvo nurody
ta, užvedė vienybės derybas su Belgijos 
komunistine Jaunimo Sąjunga. Pirmo
sios suvažiavimas turėjo įvykti gr. men. 
25 >d.,. Brusselyj, kur organinės vieny
bės klausimas turėjo būti galutinai iš
rištas.

Bet' štai tos šalies socialistinė Darbo 
Partija (jos generates tarybos biuras) 
pasiuntė aštrų laišką BSJS, drausdamas 
vienybės klausimą diskusuoti ir vienytis 
su komunistiniais jaunuoliais! Girdi,.jei 
jaunieji socialistai neklausysią “senių,” 
tai bus imtasi griežtų priemonių.

Na, o tos priemonės—skaldymas orga
nizacijos. Prisieina stebėtis, kad Belgi
jos socialistai šitaip elgiasi tuomet, kai 
darbininkų klasės vienybė yra būtina, jei 
ji nori, atsilaikyti prieš fašistinį pavojų.

Ar Belgijos Socialistinė Jaunimo Są
junga paklausė savo “dėdžių,” sunku pa
sakyti, kadangi apie patį jų suvažiaviriią 
mes dar negavome žinių.

ŠYPSENOS
ŠAIPOKO INTERLIŪDAS

Kai .pirmu sykiu šaipokas 
Margą pasaulį išvydo, 
Nieko nelaukęs, laidokas! 
Silpnu balseliu pragydo...
Mat, kai kas mažam Šaipokui 
Rankytes vyniojo-rišo 
Ir, nelyginant bąibokui, 
Kaž-ką į burnytę kišo.
Silpnas protesto balselis 
Veržėsi iš jb krūtinės, 
Tarsi trūkstančios striukelės 
Nykstąs aidas paskutinis...

Ir nuo laiko užgimimo 
Dar vis rankom rriosikuoja;
Ir balselis neužkimo,—
Dar vis šaūkia, protestuoja...

I • . ...

Jei pasaulis ramus būtų,
Tai ir šaipokas tylėtų
Ir, nelyginant koks klaunas, 
Išsišiepęs sau sėdėtų.
Juokų pūrus jums prikrėstų,
Šposus visokius darytų, 
J ei bedalių, t paskandy tų 
Valgų jūroj, nematytų!

Autorius šaipokas.

LIETUVOS ŽINIOS

■■ ~nvMra
Kad padaryt atsišaukimas į r 

vietines draugystes, per atsto
vus, nuo kurių jie skirti, idant . 
kiekviena lietuviška progre
suojanti organizacija priglau
stų savo petį prie to darbo, fi
nansiniai bei moraliai.

Kad dalis pelno nuo to pa
rengimo būtų paskirta Ispani
jos liaudiečiams.

Visi žinome, kad tų draugų 
bei draugių kova yra ir mūsų 
visų sykiu kova. Jeigu tas bai
sus ’fašizmo smauglys už
smaugs Ispanijos liaudį, tai 
būkime tikrais, kad rytoj tbš 
pat rūšies smauglys šmaūgs ir 
mumis bei mūšų vaikus, lt * 
mūsų progresyves orgahižabi- 
jas. Tad, sakau, bukime sar
gyboje ir budėkime dieiią ir 
naktį.

Taigi, kviečiame visus Brid- 
geporto lietuvius prisidėt prie 
to parengimo, kad tas paren
gimas pasekmingas būtų. Kuo 
daugiau padarysime pelno ta
me mūsų parengime tuo dau
giau galėsime užduot smūgio 
fašizmui. Turėkime mintyje, 
kad priešfašistinis darbas; tai 
sutaupymas gyvasčių mūsų 
draugų kovotojų Ispanijoj. 
Varde prieškarinio komiteto 
bei pačių Ispanijos kovotojų, 
kviečiame visus į darbą.

A. Arisoh.

perima visą. sąrašą už išpla
tintą literatūrą. Jiį visų rapor
tai priimti su pagyrimu.

Veikimo Komiteto atštoyaš d. 
F. Petkunas pranešė,' kad Cle- 
v e 1 a n d o Ko jigreso Bostono 
Apylinkės Bendras Komitetas 
rengiasi prie maršruto prakal
bų, tai Veikimo Komitetas lau
kią pratiešimo kašlink kalbėto* 
jų. 0 jau prakalbos nutarta 
rengti 14 d. Vasario minėjimui 
Lietuvos nepriklausomybės ir 4 
Sušaudytų Lietuvoj.

Veikimo Komitetas susideda 
iš pusės tuzino draugijų atsto
vų. Jis vykdo Cleveland© Kon
greso. tarimus gyvenimam Jis 
taipgi yra sukėlęs ir Ispanijos 
Liaudies Frontui apie $300. O 
dabar Lietuvos klausimu susi
domėta. čia ir gabiausios dailės 
spėkos bus sutraukta. Worces- 
teris jau kalba ir laukia tos die
nos.

ALDLD. 7. Apškr. konferenci
jos raportą davė draugai K. Ko
sulis ir D. G. Jusius. Iš drau- 

mpnto nustatyta tvarka viešiėii gų plataus raporto Pasirodė ir mento nustatytą tvai Ką, viesiep, tarimų 7_to Apskr. konfe- 
rencįjos. Tarp jų išrinkta ko
misija del įtraukimo jaunuolių

P. Karšius Atšauktas.
. Kaunas. Ilgametis SSRS at
stovas Lietuvai P. Karskis at
šaukiamas Maskvon ir Užsienių 
reikalų komisariate skiriamas 
pirmojo vakarų departamento 
direktorium. <;•

Nauju SSRS atstovu Lietuvai' 
paskirtas p. Podolskis, buvęs 
SSRS atstovybės Varšuvoje pa
tarėjas.

Susisiekimas Lėktuvais 
Kaunas—Palestina

Kaunas. “Id. štime” įdėjo sa
vo. bendradarbio pasikalbėjimą 
su žinomu lakūnu p. Pyragium. 
P. Pyragis “Id. štime” bendra
darbiui be ko kita pareiškė, kad 
jo galvoj kilęs sumanymas ati
daryti oro liniją Kaunas—Ber
lynas — Viena — Triestas —• 

•' Graikijos salos ir Palestina. Esą, 
jei žydų kultūrines organizaci
jos šį sumanymą remtų, tai tą. 
susisiekimą būtų galima įgyven
dinti.

mes. ūkio rūmuose, pirihihinka- 
vo L. Dargis.

Pranešimą padare verslinin
kų geher. sekr. J. Širiaižyš. Jis 
nurodė eilę trūkumų ir nenor
malumų prekybiniame gyveni
me.

Kepėjai Susirūpinę Del 
Naktinio Darbo

Kaunas. Muš informuoja, kad 
kepėjų sąjunga yra padavusi vi
daus reikalų ministeriui pareiš
kimą, kad būtų uždraustas nak
tinis darbas kepyklose. Bet ke
pyklų savininkai esą grasini
mais atleisti. iš darbo renka iš 
kepejų parašus tokiam pareig- 
kįmui, kuriame pareiškiama, 
kdd kepėjai sutinka dirbti nak
timis. o

Kulpmont, Pa
Stidfegfc Wilsori Sthdol

Gruodžio 30, apie 4-tą vai. iš 
ryto, Šimkaus pieno išvežioto- 
jas, pastebėjęs gaisrą, davė sig
nalą. Iki ugniagesiai pribuvo,

- u,., , .. .namasjaų visas buvo apimtąs
į darbininkų veikimą ir priimta j|epsna į por^ va]an(ių įaj. 
rezoliucija, kad lietuviai darbi- Ugnį sukontroliavo ir, paga- AL n vi nni v* Ir L ii fu _ • i . . • a. . .
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Šdukia Kovoti Pries Rėmimą 
tspahijos Fašistą

I
J Meę andai padavėme ištrauką iš lape
lio, išleisto Lietuvos Komunistų Partijos, , 
nurodant, kad Smetonos valdžia ginklais 
remia Ispanijos budelius fašistus. Šio
mis dienomis .mus pasiekė lapelis, išleis
tas Lietuvos Liaudies Fronto Komiteto. 
Pastarasis taipgi pareiąįdapJog Kauno 
fašistinė valdžia duoda ginklų Ispanijos 
fašistams.

Liaudies Fronto pareiškimas nurodo:
Hitlerio ir Mussolini remiami fašistai ge

nerolai skandina kraujuose Ispanijos Liau
dį. Visa pažangioji žmonijos dalis šu did
vyrišku pasišlykštėjimu stebi fašistinių ge
nerolų kruvinus žygius ir solidarizuojasi su 
didvyriškai kovojančia Ispanijos liaudimi.

Lietuvos fašistų valdžia nuo pat pirmos 
maišto dienos stojo Ispanijos fašistinių 
maištininkų pusėn. Laikraščiams griežtai 
uždrausta rašyti teisybę apie Ispanijos liau
dies kovą. Visa Lietuvos fašistine spauda 
su “Lietuvos Aidu” priešaky šlykščiausiai 
šmeižia Ispanijos liaudį ir kelia į padanges 
kruvinuosius Ispanijos liaudies budelius. 

• »

Bet tai ne viskas. Lietuvos fašistų valdžia 
remia ginklais fašistinius Ispanijos maišti
ninkus.

Susitarusi neva su privatiškais vokiečių 
pirkliais, o ištikrųjų gi su Hitlerio agentais 
jau prieš kėlės savaites pradėjo gabenti iš 
Šančių kariškų sandėlių angliškų firmų 
ginklus. Ištisais traukiniais ginklai veža
mi į Klaipėdos uostą, kraunami į švedų* 
Norvegų ir kt. laivus ir gabenami Ispani
jos maištininkams. Kad ląbia.u puslėpt savo 
nusikalstamą darbą, Lietuvos fašistų valdžia 
stengiasi tam šmugeliui priduot p^rivatišką 
pobūdį. Visam tain “bizniui” t pravesti iš
skirtas pulkininkas Žukas. Už tą “patarna
vimą” Hitleris prižadėjo Lietuvos fašistams 
duot vokiškų ginklų.

i Kartu su Hitlerio agentais šmugeliuoda- 
ma ginklus Ispanijos fašistams, Lietuvos fa
šistų vąldžia lau^o jos pačios pasirašytą pa
sižadėjimą nesikišt į Ispanijos įvykius, pa
deda karo avantiūristams — Hitleriui, Mus- 
soliniui—ruošt naujos pasaulio karo sker
dynės, padeda įsistiprint Hitlerio agentams 
Lietuvoje ir tuo pačiu artina Lietuvos ne
priklausomybės pardavimą hitlerinės Vokie
tijos okupantams.

Lietuvos darbininkai ir valstiečiai, vįsa 
pažangioji visuomenė, visi, kam rūpi taiką 
ir Lietuvos nepriklausomybė, tūri pareikšt 
griebtą protestą prieš šiuos fašistų žygius.

Šaukime, protesto susirinkimus bei mįtih- 
i įgūs, reikalaukime tūČ tūojau nutraukti gin- 
klį šmugelį Ispanijos fašistams.
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Transporto ir. uosto darbininkai! Atisa
kykite kraut ginklus Ispanijos fašistams!

Kaunas. 1936 m. lapkričio mėn.
SmetorjDS valdžią, matyti, superka, giįį- 

kl(us iš kįitų kraštų neva Lietuvos apsigy
nimo reikalams ir paskui teikia juos savo 
sėbrams Ispanijoj!

Ukmergė.
Pagal Savivaldybių dėjpąrta- 

j ’ 2
darbai viso^ 
dęda nuo lapkričio 15 d. 
Ukmergės miesto savivaldybė, 
norėdama sužinoti, kiek iki to 
laiko mieste yra darbo j ieškan
čių žmonių, nuo lapkričio 10 iki 
15 d. paskelbė viešą bedarbių 
registravimą.

bedarbių iš viso užsiregistra
vo 186 asmenys.

š. m. lapkričio 16 a. miesto 
šavivaldybėri atsilankė virš Šim
to bedarbių teirautis darbo.

je Lietuvoje tira'si- 
ibkričio 15 d. Todėl

Lietuvos Užsienio Prekyba 
Spalių Mėnesį

Centr. slat.’ biuro paskelbtais 
duomenimis, 'per .spalių mėli. 
Lietuva išvedė 45,869 to. prekįų 
už 17,517 tūkst, litų, o įvežė 
69,221 to. už 16,426 tūkst. litų ; 
tuo būdu išvežimo vertė prašoko 
įvežimą 1,090' tukst. litų.

ninkai boikotuotų, nepirktų ta- 
vorų krautuvėse bei dešimšto- 
riuose, kurie yra parvežti iš Ja
ponijos ir Vokietijos bei kitų 
fašistinių Šalių. Nestiprinkim 
fašistų pirkdami jų gaminius. 
Viši žinom fašistų žudynes Chi
lli jo j ir Ispanijoj.

Likosi nhtartą partraukti 75. 
ekzempliorius “Vilnies” išleisto 
kalendoriaus del 1937 . metų 
platinimui per pusę su ALDLD 
moterų 155 kuopa.

Valdybė išrinkta del 1937 
metų iš šių darbščių draugų: 
organizatorius J. J. Bakšys, fi
nansų šekr. D. G. Jusius, prot. 
sekr. J. M. Lukas, kasierius V. 
Pačiėsa, koresp. J. M. Lukas, 
“Laisvės” agentas J. J. Bakšys, 
knygius palikta išrinkti atei
nančiame susirinkime? I Kny
gų Peržiūrėjimo Komisiją iš
rinkti draugai K^ Kosulis ir D. 
G. Jusius.

Nuihirė Antanas Katkauskas, 
mūsų kuopos narys. Nupirkimui 
gyvų gelių vainiko draugai su- 
aūkavo $5. Aukojo po 50c: J. J. 
Bakšys, J. M. Lukas, D. G. Ju
sius, K. Kosulis, F. Petkunas, 
A. Pilkauskas. Po 25c aukojo: 
J. I)augiela, S. Janulis, P. Plok
štis, A. NorUsevi'čius, V. Pačie- 
ša, J. Palonis, V. Norkus, B. 
Mizara.

ALDLD 11 kp,. koresp.
J. M. Lukas.

liau, tik viskam sugriuvus, gai
sras likviduota.

Pora metą atgal dvi mokyklas 
Vienu Sykiti užsidegė, hdiį^du 
blokai viena nuo kitos. Tūomfet 
High School sudegė visai, b 
Wilsono mokykla tik dikčiai Ap
degė. Vėliau Wilsono mokyklds 
namas likosi atremontuotas. At- 
remontavimui išleista $3^,000. 
Gi originalo pastatytamas kaš
tavo $65,000. Tai mat koki 
milžiniški nuostoliai. Tiesa, 
$17,000 gauta “insurance.”

Pastaruoju laiku Wilsop mo
kyklos name turėjo patalpą ir 
High School studijoms ir pra
džios mokyklos augštesni laips
nai. Buvo užsikimšus nuolatos. 
Delei stokos ruimo, pamokos 
ėjosi keliomis pakaitomis. Vie
ni susirinkdavo prieš pietus, ki
ti pietą.

Neįtikėtina, kad mokyklai, 
kaipo tokiai, kės keršytų. Bet 
taip yrą, nes pereitą sykį buvo 
įrodytą, kad abi inokyklos bu
vo padegtos. Taip |5at ii dibąb 
sprendžiama, kad kas noris Wil
son School padegė, hes švehčlų. 
laikotarpiu, sulyg P. Gorecklb, 
dženitoriaus, pasakojimd, mo
kyklos pečius nesikhrėh’ęS. 
Reiškia, Jten ugnies visai nebu
vo.

Kulpmont mokyklų sistemai 
ir vėl didelis sutrbkdythas. 
Nors naujoji High School jail 
gatava, bet krasių da nutūpi
mą. Yra manoma, kad da 
truks kokia pora savaičių iki 
viską galutinai įrengs.

|f Vyriausias Uždavinys
Komunistų Internacionalo pirminin

kas, d. G. Dimitrovas, savo Naujų Metų 
sveikinime viso pasaulio darbininkams, 
pažymėjo, kad Šiuo tarpu vyriausiu visų 
ahti-fašistiniai nusistačiusių žmonių už
daviniu yra gynimas .Ispanijos respubli
koj /

, “Išlaisvinimas Ispanijos iš prispaudėjų 
ir fašistų reakcininkų,” pareiškė jis, “ne
gali būti privatiniu Ispanijos žmonių da
lyku, bet turi būti bendru uždaviniu vi
sos pažangesnės žmonijos.”

? , Neužtenka tik pri j austi Ispanijai, ro
dyti jai platonišką užuojautą. Reikia 
teikti jai pagelba, visokeriopa pagelba: 
reikia veikti.
r Ir tėi didele tiesa, šiandien Ispanijos 
dalykas patapo viso pasaulio laisvę my
linčių žmonių dalyku. Laimėjimas Ispa
nijos žmonių bus laimėjimu viso pasaulio 
pažangiųjų žmonių. Jų pralaimėjimas, 
būtų* mūsų visų pralaimėjimu.

■fc'fi’i'f”'.'*. ________

. kunigų Laikraštis apie Ispaniją '
Lietuvoj einąs “Žemaičių Prieteliūs,” 

fi)asak “L. Ž,”, šitaip “išriša” Ispanijos 
t. karo, priežastis:
4L d Ispanai yra karšti žmonės. Jie su malo-
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t numu augina peštukų veislės gaidžius ir 
rengia viešas gaidžių peštynes, kurių žiūri 
minios, jie išleidžia jautį, nupenėtą ir iš
miklintą, į aptvertą lauką, susirenka mi-

* i nios žmonių, kaip į teatrą su bilietais, ir 
stebi, kaip vargšas gyvulėlis yra erzinamas 
raudonu skarmalu, žmonės ploja, šaukia. 
Ir taip vargina, kol jautis ar žmoguą. ne
tenka gyvybės. Jiems svarbu kraujas. Jiems 
k raujo troškimas įgimtas...
Argi ne puiku? Jeigu taip, tai, “L. Ž.”

. primena tanr kunigų laikraščiui, visvien 
Ispanijos’kunigija, pradėdama inkvizici
ją, buvo “šio pamėgimą pijonieriais.”

, Kad Ispanijos aristokratijai ir augštajai , 
• . dvasiškijai “kraujo troškimas įgimtas,”

galima daleisti. Dvasiški j a pradėjo in- 
. kviziciją ir tūkstančius geriausių protau- 
tojų nukankino, išžudė, o militaristai su 

B aristokratija tūkstančius indi jonų (Cen-
tralinėj ir Pietų Amerikoj) savais lai- . 
kais išnaikino. Bet Ispanijos liaudis nie- 
kad to “įgimto troškimo” neparodė. Jei- 
gu šiuo tarpu Ispanijos žmonės kovoja

t .-.

Lietuvos Bankb Stovis
Gruodžio Į d. Lietuvos banko 

ąūkšo fondas sięke 70,6<6 bill, 
lt., užsienio valiuta — 2,41 mil. 
įtf, banknotų apyvarta — 
112,64 mil. lit. Padengimas auk
su sudarė 62,7%, auksu ir va
liuta — 64,9%.

Verslininkų (Biznierių) 
Kongresas

Kaunas. Gruodžio 5 ir 6 d. 
Kaune buvo verslininkų kongre
sas, kuriame dalyvavo per 700 
žrnonių.

Pirmą kongreso dieną buvo 
prekybininkų, .pramdhibihkų ir 
amatininkų konferencijos atski
rai, o gruodžio 6 d. buVo bend
ras posėdis.

Prekybininkų Konferencija.
Prekybininkai posėdžiavo že-

Worcester, Mass.
Iš, Susirinkimo, Literatūros 

Draugijos. (ĄLdLD) 11 
Kuopos 27 d. Gruodžio
Iš Komiteto raportų pasirodė, 

kad organizatorius drg. S.. Ja
nulis daug (jlirbo kuopos auklė
jime ir Ispanijos kovotojų 
prieš fašistus, naudai. Drg. J. J. 
Bakšys, kuopos agentas, prane
šė, kad Šidme “Laišveš” vajuje 
su pagelba kitų draugių ir 
draugų pasiuntė $170.00 /‘Lais
vei” už prenumeratas. Drg. E. 
Dpvidonienė, nors ir nedalyva
vo susirinkime, bet jos darbuo
tę raportavo drg. Bakšys. Pa
sirodė, kad ji yra gera litera
tūros platintoja, neš drg. Bak
šys, kaipo finansų raštininkas,

“fiUn- 
šildosi Floridos šaulės 

aukia 100 metų amžiaus, kurį

Senis John D. .Rockefel ler, pagarsėjęs 
tr°pas’’ ir, bilipnieriuš, 
8pinduĮ“’'oŠė ir k J , ‘ ' 
jis pasieks 1939 nv

■VvSįį

Bridgeport, Conn
Svarbus buvo susirinkimas 

prieškarihio-priešfašistinio ko
miteto 22 gruodžio Lietuvių 
svetainėj., Tiesą pasakius, at
stovų nedaug tesusirinko, ta- 
čiaus visi uoliai gvildeno tuos 
svarbius šių dienų klausimus, 
kurie paliečia kiekvieną darbo 
žmogų. Svarbiausias to vakaro 
klausimas buvo, kaip padaryt 
tą prieškarinį judėjimą gyves
niu Bridgeporte. Sumanyta pa
rengt puikią vakarienę 23 d. 
sausio’, 1937 m., taip pat Lie
tuvių svetainėj.

Tam parengimui išrinkta 
atsakoniingą komisija. Buvo 
sudaryti planai, kaip tinka
miausia išplatint tikietus po 
žmones, ir kad ta vakarienė 
būtų su prakalbomis. Kalbėto
ju pakviest studentas K. Mi- 
chelsonas iš Brooklyn©. ♦

New York. — Pilietinių 
Laisvių Sąjunga reikalauja, 
kad N. Y. valstijos teismas 
padarytų tokius žingsniui:

Panaikint įstatymą, ver
čiantį mokytojus ’prisiekt iš
tikimybę konstitucijai; Už
draust samdytojams trAŪkt 
darbininkų pirštų antspau
dus; išleist įstatymA JShvaĮ- 
dymui detektyvų-skebų ag
entūrų; užtikririt iūiegrani 
lygias teises su baltaisiais ir 
panaikint areštuojamų kan
kinimus (Third degree).

■
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Hartford, Conn.

M.

isvės Choro priklauso 
jo susitvėrimo ir daug

Tačiau ir po šio laimėjimo 
mūsų darbo dar tik pradžia. 
Mažai reikš biedniokėms galėji-

tojos už darbininkų reikalus. 
E. K. Sliekienė.

spaudoj ir abelnai susirinki-

kitas sveikatos 
draus- 
atžvil-

Trečiadienis, Sausio 6, 1937 Puslapis Trečias

LAIKYK FORTĄ, TĖVELI!’

Ar Lietuvės Moterys Darbininkės 
Žengia Pirmyn?

Šis klausimas labai svarbus. 
Vienaip žiūrint atrodo, kad da
ro didelę pirmynžangą, antraip 
— atsilieka. Bet atsilikimas gal 
turi tam tikras priežastis.

Dabartiniais laikais yra daug 
rimtų priežasčių, kurios kar
tais sulaiko nuo aktyvaus daly- 
vumo judėjime. Dau moterų 
dirba dirbtuvėse ’ ir įuo pačiu 
laiku turi atlikt namų ruošą. O 
jeigu dar turi ir kūdikių, tai 
jau užtenkamai darbo aplink 
namus. Skubus dirbtuvių dar
bas pakerta spėkas, o namų ruo
ša atima daug laiko. Tokiu bū
du prisieina atsilikt nuo to 
brangaus organizacinio darbo, 
kuris turėtų būt pirmoj Vietoj.

Iš kitos pusės pažiūrėjus, dar
bininkės moterys daro progre
są, ypatingai dirbančios indus
trijoj užima svarbias vietas. 
Bet visgi jos dirba už mažes
nes algas, negu vyrai, žodžiu 
sakant, moterys dar tebėra bai
siai skriaudžiamos ir žemina
mos.

Kartais ir draugijų susirin
kimuose pasitaiko, kur gana 
sveika mintis būna ignoruoja
ma ne todėl, kad būtų netinka
ma, bet todėl, kad moters suma
nymas. Tie ignoravimai turi būt jantį medikališką profesiją, li- 
panaikinta tarp mūs draugų, i gonbučius ir 
Čionai kalbu apie susipratusius 
darbininkus, šiame klausime vy
rai nepadarę jokio progreso, 
dar vis mano, kad moteries vie
ta prie pečiaus. Suprantama, 
kad moteris atlieka darbą prie 
pečiaus ir dirbtuvėj, ką vyrai 
ne visuomet gali atlikt, bet pas 
daugumą dar užsilikęs tas šim
tametis paprotys pažemint mo
teris. O tas labai daug blogo da: 
ro darbininkų judėjimui- .

Tiesa, kad moterys silpnesnės 
fiziniai, bet ne protiniai. Mote
ris gali būt tokia pat gera kal
bėtoja, kaip ir vyras. Gali būt 
tokia pat gera organizatorė. 
Moteris taip pat gerai supran
ta organizacinį darbą, jei tik 
yra.duodamos lygios sąlygos, ly
gi-proga. Bet ne visada jos tas 
progas gauna. Drg. S. Sasnaus
kienė labai teisingai pastebi, 
kad surengtose prakalbose kar
tais pastato kokius tris vyrus 
kalbėt, o moterim' neduoda pro
gos lavintis. Ir bėdavoja, kad nė
ra moterų kalbėtojų. Aš manau, 
kad kiekvienoj lietuvių koloni
joj galima turėt bent po vieną 
moterį kalbėtoją, tik turi būt 
sutartinas darbas.

* Viena bloga ypatybė pas mus 
yra ta, kad greit tikimės iš dar
bininkės moters turėt profesio
nalę kalbėtoją. ( \s negalima 
greit. Būtinai turim duot progą 
lavintis ir priduot energijos, ne- liai. 
nupuldyt ūpo. Kalbėjimas, taip, ____
kaip ir bile darbas, ne visuomet 
pavyksta iš pirmo karto, kaip 
norėtum, bet jei turi kantrybės, 
darai bandymus ir toliau, tan
kiausia būna labai geros pasek
mės. Kas geriau supranta, pra
diniam kalbėtojam turi padaryt 
draugišką pastabą, pagelbėt pa
taisyt trūkumus, o ne ignoruot, 
kaip tankiai daroma.

Mes, darbininkės moterys, 
gyvenam gana sunkiose sąlygo
se dabartiniu laiku ir esam la
bai gerai susipažinusios su dar
bininkų gyvenimu. Ypatingai tą 
žino tos, kurios dirba dirbtuvė
se. Iš tokių moterų gali būt pu
sėtinai geros kalbėtojos ir orga
nizatorės, nes pačios turi pergy- 
vent tas visas sunkenybes, tuos 
nepabaigtus vargus, kurie var
gina darbininkus ir darbininkes. 
Su tom sąlygom bei iš kur pa
eina ta vargo našta svarbu su
pažindint ir tas moteris, kurios 
mano, kad tas viskas paeina iš 
kokios nežinomos dieviškos ga
lybės.

Taipgi ir apie gimdymo kon
trolę turi būt daugiau kalbama, 
nes paskutiniu laiku šis klausi
mas labai mažai svarstoma

Kiek Isleidot Pokiliam 
Nauju Metu Laukiant?

f&Dabar kiekviena moteris turi 
teisę gauti pas savo gydytoją 
informacijas ir priemones ap
sisaugojimui nuo nėštumo. Pa
tartina apsižiūrėti, nepirkti bile 
kur, bile ką, nes yra tinkamų 
ir netinkamų. Labai galirhas

muose. Jis yra labai svarbus >ir j daiktas, kad rasis naujų šarla- 
neturi būt užmirštas. Mos,1 tanų, kurie pardavinės bile ką 
draugės darbininkės, turim tuos ir plėšriomis kainomis, tad rei- 
ir kitus svarbius klausimus kelt kalaukit tik' pas sąžiningus gy- 
per spaudą ir prakalbose, kur.dytojus ir ligoninėse.
tik turim progą. Darykim pro
gresą visuose svarbiuose klau
simuose, nebūkim atsilikusios. 
Su Naujais Metais pradėkim 
atlikt savo užduotį, kaipo kovo-,mas. &aut informacijų ir prię-

Margaret Sangerienės 
Laiškas ALDLD 

Moterims
Gavome nuo Margaretos San

ger, vedėjos įstatymiškos kovos 
už gimdymo kontrolę, sekamą 
laišką:

“Didžiausias legalis. laimėji
mas judėjime už gimdymo 
kontrolę atsiekta 7 gruodžio, 
kada U. S. Circuit Court of Ap
peals for the Second Circuit 
vienbalsiai palaikė teisėjo Mos
kowitz nuosprendį, paliuosuo-

agentūras nuo legališkij 
mių gimdymo kontrolės 
giu.

“Mes ėjome pirmyn 
frontais—teisdarybės ir 
tymdavystės. šis ^teismo nuo
sprendis taip aiškiai patenkina 
mūsų reikalavimus, kad nėra 
reikalo prašyt kongreso kito 
įstatymo, kas liečia medikalės 
profesijos teises.

“šis laimėjimas didžiumoje 
atsiekta dėka visuomenės spau
dimui, ką aiškiai parodo ne vien 
milionai užgyrusių mūsų fede- 
ralį darbą, bet taip pat Insti
tute of Public Opinion vestieji 
balsavimai.

“Jūsų ištikima parama padė
jo tą atsiekti. DABAR mes 
VISI turime ką nors atlikti.

“Padėkite^ mums išaiškinti 
publikai pilną svarbą šio nuo
sprendžio. žiūrėkite, kad kiek
viena agentūra, kuri duoda pa
tarimus tėvams ar motinoms, 
žinotų, jog priemonės ir infor
macijos apsisaugojimui nuo’ 
nėštumo dabar gali būt legaliai 
importuojamos ir siuntinėjamos 
Jungtinių Valstijų paštu ir pa
prastais siuntinių išnešiotojais.

Jūsų, Margaret Sanger”.
Tai ištiesų didelis laimėjimas. 

Kadangi nuosprendis padarytas 
Antrojo Apskričio Apeliacijų 

! Teisme, tai jis galioja visai ša-

dviem
įsta-

monių pas gydytoją ar ligoni
nėj, jeigu ji neturi kuo užsimo- 
kėt už vizitą bei reikmenis. Dėl
to mūsų kova dabar turi būt 
pasukta už įsteigimą visuose 
miestuose klinikų bei skyrių 
prie esamų ligonbučių, kur gim
dymo kontrolės informacijos ir 
priemonės būtų duodamos vel
tui darbininkėms moterims.

S. Sasna.

Pastaba Delei Propo- 
nuojamos Knygos

“Laisvės” 301 numeryje, Dar
bininkę ir Šeimininkė skyriuje 
rašomą apie proponuojamą kny
gą, tai yra valgių gaminimo re
ceptų knygą.

Mano manymu, jei. moterys 
nepasirūpino kur kas seniau to
kios lietuviškos knygos, dabar
tiniu laiku leisdamos minėtą 
knygą visai be reikalo eikvotų 
pinigus ir popierą gadintų del 
tokios knygos. Ne todėl, kad 
nereikia moterims lavintis val
gius gaminti, bet todėl, kad pa
našių knygų visur pilna su įvai
riausiais receptais. Maisto pra
monininkai net veltui jų sutei
kia. Dabar mūsų moterys lietu
vės sulaukė užaugusių savo vai
kų ir čia mokyklas išėjusių; jie 
geriau supranta angliškai-pasi
skaityt tokius receptus. Be to, 
daugelis progresyvių, moterų ir 
pačios tuos receptus išsiskaito 
ir naudojasi valgių gaminime.

Taipgi manau, kad nesukon- 
kuruosite maisto gamintojų spe
cialistų, vien vertimus padary
sit iš angliškų receptų. Tai kam 
to reikia?' Sakysim, kad ir lie
tuviškas skonis veik išdulkėjo 
jau pas mūs lietuvius,' tai ar1 ra
sis nors keletas desėtkų, kad no
rėtų tos 'proponuojamos kny
gos? Taigi, naudingesnę knygą 
reikėtų proponuoti vietoje val
gių gaminimui receptų knygos.

(Proponuotojos knygos su 
D. J. išvadom nesutinka ir tik
rai kai ką pasakys sekamam 
skyriuje ateinantį trečiadienį.— 
Skyr. Ved.}

Keistas klausimas! Bet keis
tesnis už virš esantį pagundė 
mane to klaust.

Mat, visa spauda dabar pu
čia didžiausį burbulą apie 
augštai pakilusią gerovę. Ir 
kurgi ne. Juk korporacijos ir 
įvairios kompanijos turėjo di
delius perviršius pelnų ir net 
bonus davė, kad nereiktų mo
kėt taksų ir kad tais trupi
niais galėtų sulaikyt darbinin
kus nuo reikalavimo žmoniš
kesnių algų, kurios labai rei
kalingos pragyvenimui paki
lus.

• “Well,” yra žmonių, kuriem 
pragyvenimo pakilimas nieko 
nereiškia, nes keleriopai paki
lo pelnai. Ir tie žmonės Nau
jiems Metams pasitikt išleido 
gražaus pinigėlio.

Štai, ponios Evalyn McLean 
Naujų Metų balius kainavo 
tik apie $50,000! Dar prieš 
Naujus Metus rengtasi ir net 
naujas šonas pribudavota jos 
palociui, kuris randasi Wash
ingtone. Ir sugužėjo pas ją 
svietelio iš visos plačios Ame
rikos. Ne bile kas, pati sjneto- 
nėlė, pradedant ponia Hearst, 
geltonosios spaudos savininke, 
baigiant dar užsilikusiais nuo 
bulvių skutimo carberųiais 
aristokratais, specialiais ponių 
“globotiniais.”

Nekalbant apie kitus ponios 
McLean turtus, špaltų špaltos 
pripasakota apie jos gerą sko
nį parėduose ir apie tą didįjį 
deimantą (Hope Diamond), 
kuris sveria 44J/2 karatų, ir 
šiandien esąs įvertinamas $2,- 
000,000.; .

Ar stebėtina,! kad buvusieji 
toj puotoj ir slankiojusieji ap
link ją įsakys, jog Amerikoj 
geri laikai sugrįžo! Tiesią pa
sakius, jie^ niekad nei nebuvo 
dingę? kai kiiriems, bet jų ne
buvo ir nėra darbo žmonėms.

Darbininkų nykiuose ir šal
tuose kvartaluose, tūkstančiuo
se jų1, gerovė nei 'nepasirodė. 
Bet už tai daugelis susirgo ir 
mirė influenza, plaučių užde
gimu. Kelios moterys bandė 
nusižudyt, mirčia užbaigt sa
vęs apgaudinėjimą laukiant ir 
nesulaukiant gerovės. Rasta 
keletą pamestinukų vaikų. Ki
tur moterys praleido dieną 
lankydamos savo streikuojan
čius .vyrus ir besirūpindamos, 
kaip suvest galą su galu to
liau. Kiti tūkstančiai biedhio- 
kų praleido visas iškilmingas 
dienas ir vakarus dūmodami,' 
kaip rast pastogę savo galvai 
priglaust, nes gręsia išmetimas

ŽIEMA 1936-37 METŲ MASKVOJ

Šių dienų vajuje už suorganizavimą General Motors ir abelnai au
tomobilių darbininkų į uniją tokios scenos tankiai pasikartoja. Mažytė 
mergaitė, motinos pakelta augštyn, sveikina savo tėvą ir linki jam lai
mingos nakties, kadangi jis pasilieka su kitais darbininkais budėti per 
naktį Fisher Body dirbtuvėj, Kansas City. Po savaitės sėdėjimo, strei- 
kieriai praleido kalėdų dieną su šeimynomis, o paskui vėl tęsė kovą pu- 
kieto linijoj. Spygliuota viela nei kiek nesumažina šeimynos pasiryžimą 
padėti streikuojantiems saviškiams.

/

iš namų.
Laimingiausi, regis, bus tie, 

kurie apgalvojo, kaip gaut 
daugiau talkininkų apgynimui 
savo darbo, duonos ir pasto
gės. Su geru planu ir pasiryži
mu jo pravedimui gyveniman, 
jie tikisi turėt ir turės jei ne 
geresnius, tai ir ne blogesnius 
metus už buvusius, nes darbo 
žmonių gerovė priklauso nuo 
jų pačių bendro, sutartino 
veikimo.

VALGIU GAMI 
NIMAS

Tikėsit, ar ne, bet ši yra viduržiemio scena Sovietų kapitoliuje, Maskvoj, kur mer- 
kurijus nupuola daug žemiau ledinio laipsnio. Tai yra viena iš daugelio gelių krautu
vių', kur kasdien iš šiltų kraštų, Krymo ir Kaukazo, atvežama nauji siuntiniai. Prieš 
pat 19-tų sukaktuvių apvaikščįojimus, lapkričio 6-8 dd., 500,000 visokių gėlių buvo at
vežta ekspresiniais traukiniais ir orlaiviais, kad patenkint linksmus pirkėjus.

• Ji;-..:
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Visko po Biskį

Gruodžio 27 d. atsibuvo 
“parė”, kurią surengė Laisvės 
Choro nariai jaunavedžiui 
drg. Kiškiunui. Kiškiunas 
yra (to užsitarnavęs, kad jisai 
prie 
nuo 
jame darbuojasi. Nemažai bu
vo susirinkę svečių ir įteikė 
jaunavedžiams dovanų ant at
minties. Aš pilnai tikiu, kad 
draugai Kiškiunai veiks ir ant 
toliau kaip Laisvės Chore, 
taip visame darbininkiškam 
judėjime.

Susirinkusieji neužmiršo ir 
Ispanijos darbininkus parei 
ti. Tam tikslui surinkta $11.6 
aukų. Aukotojų vardus pri 
skelbs vėliau.

NU o savęs linkiu jaunave
džiams gėro pasisekimo ^ri
my nišk arų gyvenime ir kovoje 
už darbiifthkų JfėikalUa.

J *" 1 m Ml iii 1 K ■ •JT-

Kalėdų dovanos ne< vislenfe 
t buvo vienodos. G. Fox įk 
Co., dldžiaūšia department* 
krautuvė Hartford ė, dąVė&s 
bininkams 3 nuoš. metų Už
darbio. žinoma, davė todėl, 
kad kompanija šūtaupČ fflilio- 
nus.

Kitos kai kurlbš krautuvė* 
taip pat. davė p6 ’ kelius dole
rius senesniems darbininkėms. 
Bet atsirado dali# tokių, ku
rios užbaigę kalėdų biznį pa
leido nemažai darbininkų iš 
darbo neapribotam laikui.

Kai kuriose dirbtuvėse dar
bai žymiai sumažėjo. Girdėtis, 
kad tose dirbtuvėse, kuriose 
darbininkai geriau organizuo
ti, rengiasi prie streiko už ge
resnį atlyginimą.

Jautienos šutinys.
Supjaustyk du svaru pigios 

jautienos į nedidelius šmotelius. 
Sudėk į puodą, kuriame šabel- 
bonai (binzai) paprastai kepa
ma. Pridėk didelį supjaustytą 
svogūną, 2 dideliu šaukštu (ar 
daugiau) baltos duonos trupi
nių, 2 šaukštu tapiokos, 1 šau
kštą acto, pipirų ir druskos pa
gal skonį, dapilk puodą pilną 
vandens. Uždengk ir kepk pe
čiuje per 3 valandas, dapildama 
vandens, kuomet šutinys pra
deda būti sausas. Tada pridėk 
keletą mažų nuskustų bulvių ir 
kepk dar valandą.

Šitas šutinys yra sveikas ir 
maistingas, o labiausiai vai
kams, taipgi ir nebrangiai kai
nuoja. Todėl patartina' namų 
šeimininkėm pabandyti.

A. Apšegienė, 
Auburn, Me.

Bėgamais Reikalais

Gal 
galit

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

Liet. Moterų Suvažiavimai
Lietuvės moterys turės platų 

suvažiavimą pavasarop, Chica
go j. Tai bus Chicagos ir apy
linkės. Iš ten, be abejo, kuo
pos ir draugijos siųs skaitlin
gas delegacijas. Rytiečių nors 
stipresnieji ^apskričiai galėtų 
pasiųst po viešnią delegatę. Ir 
visoms kolonijoms reiktų reng
tis sulyg išgale pasveikinti.
ALDLD Vajus 1 d. Vasario

ALDLD vajus po visą šalį 
prasidės su pradžia vasario mė
nesio. Jau laikas rengtis. Ku
rios kuopos ir apskričiai darba
vosi gavimui naujų narių dien
raščių vajaus laiku, tie jau turi 
gerą pradžią, nes visi gautieji 
dienraščių vajaus laiku nariai 
priskaitomi prie būsimo vajaus.

Kas Tokia Kandidatavo Į 
Am. Prezidentus?

Po tuo antgalviu.telpa “The 
Woman Today”, angliškam mo
terų žurnale, įdomus istoriškas 
raštas apie Viktoriją Woodhull, 
kuris Stačiai stebina, kaip tų 
laikų moteris išdrįso sakyt tą, 
ką ji sakė, ir daryt, ką ji darė. 
Apie tą retos drąsos ir energi
jos moterį vertimą turėsim šia
me skyriuje ateinantį trečiadie
nį.

i

Padėkit Įrengt Stalą
Brooklyniškė ALDLD Moterų 

81-ma kuopa yra nutarus rengt 
moterų stalą “Laisvės” bazare. 
Kuopa prašo visas brooklynietes 
ir kitų miestų moteris suprasti, 
kad moterų stalas turi būti gra
žiausias ir naudingiausias, 
jūs ką turite jam, ar gal 
padaryt, gaut?

Bendradarbėms
Rašančioms į šį skyrių ir 

abelnai į mūs spaudą patarti
na įšitėmyti, kad “Laisvės” me
tinis suvažiavimas įvyks 11 ba
landžio ir kad išvakarėse bus 
korespondentų s u v a ž i avimas. 
Mūsų draugės privalo išnaudo
ti kiekvieną progą, kad patekti 
į juos. Abu svarbu.

Mažytė.

Houston, Texas. — Sugrį
žo darban streikavusieji ži
balo laivų darbininkai, kai 
kompanijos pakėlė jiem al
gų nuo $72.50 iki $80 per 
mėnesį.

) Gaspadinių Atydai.
Bėgyje pastarųjų kelių savai

čių, perkant apelsinus (oran
ges), dažniausiai matome ant 
apelsino antspaudą “color ad
ded,” nudažyti. Be abejo, ma
žai gaspadinių pagalvoja, kodėl 
tie taip svarbūs mūs dietai vai
siai turi būt nudažyti. Priežas
tis vaisių nudažymo glūdi tame, 
kad vaisių augintojai nuskina 
nedanokusius vaisius arba kuo
met vėtros nuo medžių vaisius 
nukrečia dar nenunokusius, nie
kas tokių vaisių nepirktų: gi 
nudažius vaisių viršutinę odą, 
vaisiai atrodo visai natūralūs ir 
nežinodamos tos paslapties, šei
mininkės perka vaisius, kaipo 
gerai išnokusius ir tikisi, kad 
jie pilnai patenkina jų šeimos 
sveikatos reikalavimus.

Nudažyti apelsinai daugiausia 
ateina iš Floridos. Jūsų parda
vėjas, be abejo, jum bandys aiš
kinti, kad visi Floridos apelsi
nai esti nudažyti ir kad jie taip 
pat yra geri kaip ir natūralūs, 
tai yra gamtos nunokinti. Tas 
nėra tiesa. Floridoj geresniuose 
soduose apelsinai taip yra išno
kinami ant medžių, kaip ir Ka
lifornijoj daroma. Floridos val
stija pravedė įstatymą, kad ant 
kiekvieno apelsino, kuris tik yra 
išsiunčiamas į kitą valstiją, pri
valo but pažymėta, kad nudažy
tas. Nudažyti apelsinai neturi 
tokios vertės, kaip natūraliai iš
nokę. Skirtumas yra tame, kad 
pardavėjai nudažytus pigiau su
perka, gi pirkėjai, kurie to ne
žino, perka ir kainas moka kai
po už gerus apelsinus. Gaspadi
nių pareiga visur reikalaut na
tūralių apelsinų. Boikotuokim 
imituotus. Gasp odinė.

Pranešimas Hartfordo vi 
suomenei. Draugės ir drau
gai, ar jau visi žinote, kad jau 
visai netoli vakarienė su Šo
kiais, kuri yra rengiama Ispa* 
nijos darbininkų naudai? Ji 
atsibus sausio 9 d„ po numeriu 
57 Park St., Laisvės Choro 
svetainėje. Girdėjau nuo ko
misijos,* kad visuomenė labai 
gražiai pritaria Šiam parengi
mui ir pasižada aukoti valgių 
ir Įeitų daiktų. Visi dalyvauki
te. Paremslte Ispanijos kovo
tojus ir smagiai laiką praleisi
te.

Unijos Priverčia Tyrinėt 
Juodašimčius Plakikas

Birmingham, Ala. — Dar
bo unijos privertė valdžių 
pradėt tyrinėt fašistinius 
piktadarius ir policininkus, 
kurie pernai pagrobė/ dar
bininkų veikėjų J. Gelclersį, 

i išsitempė jį iš miesto ir bu 
deliškai nuplakė.
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‘LAISVES’ BAZARAS
Bus George Washington ir Abraham Lincoln Gimimo Dienose
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REIKIA DOVANI! DAIKTAIS IR PINIGAIS

būkime su jaunuoliais!
St. Jas-nis.i

Binghamton, N. Y.

"Už Pinigus Vesta Pati”
Komedija ir Šokiai

Rengia •
L. D. S. Jaunuolių 223 kuopa

Sausio (Jan.) 8,1937
; LIETUVIŲ SVETAINĖJE

315 Clinton Street
Pradžia 7:30 vai. vakare.

įžanga suaugftsdems-—40c.; 
vaikams—10 centg.

> Kviečiame visus atsilankyti!
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Lietuva Po Dešimts 
Metų Fašistinio 

Perversmo
Lietuvos Komunistų Partijos Centro Komiteto 

Pareiškimas
bių — fašistinė valdžia polici
jai ir žvalgybai išmoka per me
tus 50 milionų litų. Tuo metu, 
kai valstiečiai ir kiti darbo žmo
nės apkrauti nepakeliamais mo
kesčiais, prasiskolinę, licituoja
mi, — dvarininkai, gai^na iš val
džios atlyginimą už nusavintas 
žemes pašalpas, miešto buržua
zija statosi rūmus, perkasi dva
rus ir t. p.

Lietuvos darbo žmones išnau
doja atskiri fabrikantai, vers- 
lengos, spekuliantai. Bet jų iš
naudojimą toli pralenkia fašis
tinis valdžios sukurtas monopo
lis (Maisto, Piendcėntras) ’ir 
globojamų sindikatų lupikavi
mas, lygiai kaip žemės ir kitų 
bankų lupikavimas. Jie negirdė
tai numuša žemės ūkio produk
tų kainas, o už gatavas prekes 
lupa 5 ir net 10 kartų augštes- 
nes kainas. Jie susibarę nuolat 
mažina darbininkams algas. Už^ 
darinėja atskirus fabrikus, plė
šia iš valstiečių už paskolas 
augštus procentus.

Dar bjauriau apiplėšia visus 
Lietuvos darbo žmones užsienio 
kapitalistai. Vien tik per Kau
no elektros stotį Belgijos kapi
talistai išsigabena po 7 milio- 
nus litų pelno. Už kyšius bei pa
pirkimus Smetona, Tūbelis ir 
visa jų kompanija atiduoda už
sienio kapitalistams atskiras 
statybas, fabrikus dargi mono
polius, gelžkelius ir tiltus pav. 
stato danai, telefonų stotis an
glai, cukraus fabrikus čekai, 
elektros stotis vokiečiai.. Per 
“Audinius” čiulpia iš Lietuvos 
liaudies pinigus latvių kapitalis
tai, per dektukus—švedai ir tt. 

.. Darba žmones slegia visa fa
šistų valdžios ekonominė politi
ka; milžiniškos valdžios apara
to išlaidos, greta to, nesuskai
tomi adkštų ponų išeikvojimai 
ir vagystės. Nepakeliamus mo
kesčius, akcizo ir muito už pla
taus vartojimo prekes-degtukus, 
žibalą, druską ir kt. sumoka ne
kas kitas, kaip tik vartotojas. 
Darbo žmonių lėšomis išmokami 
dvarininkams milionai litų už 
nusavintas žemes. Darbo liau
dies lėšomis išlaikomi 10 kartų 
didesni, negu prie caro polici
jos, žvalgybos, karininkų ir kitų 
dykaduonių būriai. Iš liaudies 
prakaito susikrovė turtus, per
kasi dvarus, statosi rūmus bei

■ vilas Tūbeliai, Smetonos, Yčai,
■ Lapienai ir kiti kyšininkai ir iš- 
' aikvotojai.

Fašistams nerūpi darbo žmo- 
pavergtoji gerove, bet ir viso krašto, 

— darbininkai, valstie- tautos ir dargi Lietuvos nepri-

Gruodžio mėn.' sukanka Lie
tuvos fašizmo viešpatavimo 10 
metų> Per tiek laiko liaudies, 
visos' tautos ir valstybei gero
vei gaH- būt atsiekta milžiniškų 
laimėjimų. Taip yra ten, kur 
liaudis savo krašto šeimininkas. 
Bet visai priešingai yra ten, 
kur viešpatauja fašizmas.

Lietuvos fašistai su Smetona 
ir Voldameru'pryšakyj, pagro
bę valdžią paskelbė, būk jie Lie
tuvą išgelbėję nuo pražūties, 
būk dabar prasidedanti tautos 
vienybės era, dabar- Lietuvoj 
būsią visiems gera gyventi. Sa
vanaudžiai, kvaišas kalbas fa
šistų vadai mėgsta kartot, štai 
fašistinio seimo atidarymo pro
ga Smetona pranešė, kad Lie
tuva jiems viešpataujant
stiprėjąs viduj ir išoryj, sustip
rėjusi ekonominiai, politiniai ir 
militariniai. Liet, nesą išnau
dojimo, nes nesą kapitalistų, ir 
ramu esą Lietuvoj, nes liaudies 
frontui pritartą tik “banditai” 
ir t. p.

Kokia ištikrųjų, Lietuvoj pa
dėtis? Fašistams viešpataujant 
uždrausta visos darbininkų ir 
tarnautojų profsąjungos, spor
to, kultūrinio lavinimosi ir ki
tokios darbo žmonių organizaci
jos. Uždarytos dargi buržuazi- 

. nės partijos. Paleistos * demo
kratiniai rinktos savivaldybės ir 
jų vietoj apskrities viršininkų 
Ir policijos paskirti ponaut bur
mistrai ir viršaičiai. Vieton de
mokratinio seimo, fašistai pasi
tyčiodami iš liaudies paskyrė 
sau pakalikišką seimą.

Darbo žmonės padaryti visai 
beteisiai. Jiems nėra nei žodžio, 
nei spaudos, nei susirinkimų, 
nei organizavimosi laisvės. "Pri- 
statyta daugybė naujų .kalėji
mų, bet ir jie perpildyti tūks
tančiais darbininkų, valstiečių 
ir kitų darbo žmonių. To nega
na, fašistinis, seimas kartu su 
žvalgyba darbo žmonėms ruo
šia koncentracijos lagerius.

Už tat, prie fašistų valdžios 
plačiausiomis laisvėmis naudo
jasi kapitalistai — fabrikantai, 
dvarininkai ir kiti darbo žmo
nių išnaudotojai. Fašistų Lietu- 

* VOj laisvai gyvuoja net bajorų 
draugija. Fašistų valdžios apa
rato dalis — karo komendantai, , į* 'apskričių viršininkąi, policija, 
žvalgyba ir kiti valdininkai esą 
paskirti jodinėt ant liaudies ■ 
sprando, jų sauvalei nėra ribų, j 

Fašistų Lietuvoj ryškiausias. 
visuomenės susiskaldymas. Vie-į 
no j pusėj yra Skurde paskendu- į

išnaudojamoji
tarnautoj ai.'žym’i "Puteli- klausomybes likimas. Lietuvos

ijos dalis ir kareivių masė, 
j pusėj — pertekliuj bei 

abangoj plaukiojanti, nutuku- 
^tambioji miesto buržuazija,1 

ninkai, fabrikantai, dvari- 
ai, augštieji valdininkai,

Tuo metu, kai darbininkų ir 
ūtojų algos tiek mažos, 

jų šeimos pusbadžiai gyve
na — augštų valdininkų, fašis
tinio seimo narių ir karininkų 
algos siekia tūkstančius litų'. 
Tuo metu, kai miestuos ir kai
muos tūkstančiai alkanų bedar-

fašistai tampriai susirišę su Ita
lijos ir Vokietijos fašistais. Jie 
neleidžia legalei spaudai ištart 
tiesos žodį apie grobonišką Vo- 
kietinšos imperializmą. Jie su-‘ 
daro su hitlerine Vokietija to
kias sutartis, kurios suteikia 
hitlerininkams laisVas rankas 
šeimininkaut Klaipėdos krašte 
ir visoj Lietuvoj. Jie ruošia Hit
leriui dirvą lengviau Lietuvą 
okupuoti. Jie kartu su hitleri
ninkais gabena Ispanijos fašis
tams ginklus. Jie faktinai par
duoda Lietuvą Vokietijos impe
rialistams. Be to, sąryšį su ben
dru darbo žmonių skurdu ir 
kartu prispauda plinta krašte, 
ligos — šiltinės epidemija, sifi
lis, džiova, girtuokliavimas ir 
kt. Padidėjo mirtingumas, visai 
sumažėjo tautos priėauglis. De
magogų fašistų taip dažnai lin
ksniuojama TAUTA jiems vieš
pataujant parduodama užsienio 
imperialistams ir reakcijos 
skurdu bei ligų pagelba stumia
ma pražūtim

šalia to, fašistinė valdžia be 
atodairos naikina krašto turtus. 
Ryškiausias tam pavyzdis, — 
miškai. Tuo metu, kaip valstie
čiai, darbininkai, naujakuriai ir 
kt. negauna miško netik kurui,

bet ir statybai, fašistinė valdžia 
šiemet jau kerta ir parduoda 
užsienin 1941 m. kirtimui skir
tą mišką. Taip didžiosios Lietu
vos girios, vienas iš didžiausių 
krašto turtą fašistams, lygiai 
kaip okupantams, viešpataujant 
tampa skynimas ...

Tai toki, bendrais bruožais 
kalbant, fašizmo viešpatavimo 
Lietuvoj nuopelnai.

Todėl L. K.'P. Centralinis 
Komitetas Šaukia visus darbo 
žmones —■ kam rūpi išnaudoji
mo ir reakcijos panaikinimas, 
kam rūpi krašto kultūros kėli
mas ir kiti gyvi liaudies reika
lai ir Lietuvos nepriklausomy
bės likimas, stot į kovą prieš 
fašizmą, susijungus į bendrą 
darbininkų frontą ir platų anti
fašistinį liaudies frontą.

Mes kviečiam kiekvieną dar
bo žmogų neatidėliojant stot į 
kovą del sekančių pagrindinių 
liaudies fronto reikalavimų:

1. 8 vai. darbo diena ir ne
mažesnis kaip 6 litai Kaune ii’ 5 
litai provincijoj užmokestis.

2. Visuotinas miestų ir kaimų 
darbininkų draudimas nuo ne
darbo, lygiai ir nelaimingą at
sitikimų samdytojų ir valstybės 
lėšomis.

3. Darbo ir pašalpos bedar
biams.

4. Sumažint mokesčius vals
tiečiams ir suteikt jiems pašal
pų troboms statytis nukente- 
jusiems nuo nederliaus, gaisro, 
potvinio ir t. p.

5. Uždraust licituot valstie
čių turtą už nesumokėtus mo
kesčius ir skoląs.

6. Panaikint pfivatiškus ir
valstybinius monopolius ir sin
dikatus. z

7. Amnestija politkaliniams 
ir emigrantams antifašistams.

8. žodžio, spaudos, susirinki
mų, organizavimosi ir kitos de
mokratijos laisvės.

9. Demokratiniai išrinktas 
steigiamasis seimas.

10. šalin karo stovis, komen
dantų, policijos ir žvalgybos 
sauvalė.

Liaudies fronto platforma 
atatinka liaudies interesus, liau
dies frontui pritaria plačiausi 
liaudies sluogsniai. Liaudies 
frontan, nežiūrint kai kurių re
akcinių liaudininkų ir socialde
mokratų vadų sabotažo, kasdieų 
įsitraukia vis daugiau ir dau
giau kovotojų. Liaudies frontas 
bręsta, plečiasi, tvirtėja. Kelkit 
liaudies fronto reikalavimus! 
Statykit savo reikalavimus! Fa
šizmo sukaktuvių proga ruoškit 
pasitarimų susirinkimus, mitin
gus. Darykit eisenas ir demon
stracijas! Organizuokitės į liau
dies fronto komitetus ir rate
lius !

Per liaudies frontą ir liaudies 
fronto kovą pagerinsime plačių
jų darbo masių padėtį, nuversi
me fašizmą, įsteigsime antifa
šistinę liaudies vyriausybę ir at
vesime Lietuvą į laimingą ryto
jų. ’

Lietuvos Komunistų Partijos 
Centralinis Komitetas. 
lapkr. m.1936,

Binghamton, N. Y

— A. žolynas, turįs Anglijos Žibalo Tūzas Maistu tli Partijos ar priimt josios r 
yje nemaža prakti- n ~ _ u LUrfU atstovus į valdžią tol, kol

šienauja • 
šioje srityje nemaža prakti
kos, nes yra režisieriavęs Visą 
eilę vaidmenų.

Visi vietos ir apylinkės 
lietuviai kviečiami atsilankyti 
į šį jaunuolių vaidinimą. Pasi- 
rodykime visi, kad mums rūpi 
jaunuolių organizavimasis, jų 
veikla, jų ateitis. Kitus vakaro 
reikalus atidėkime kitai dienai, 
o

Klaidos Atitaisymas
“Laisvės” No. 303, kur 

po šilko Darbininko korespon
dencija po antgalviu “Eastono 
Central Labor Union Pertrau
kė Ryšius su Green’u” įsis
kverbė negeistina zeceriška 
klaida, kurią čia bandau pa
taisyti. Skaitlinėse, kur kalba
ma apie organizacinį Central 
Labor Union paaugimą, skai
tome sekančiai: “paaugo nuo 
500 narių 1934 metais iki 
8,00, narių, įskaitant šį mė
nesį ir tt.” Reiškia, skaitlinė 
neaiški. O turi būti: “nuo 500 
narių iki 8,000 ir tt.”

Šilko Darbininkas.

31 
d., Sun Laivastatyklų kompa
nijos 4 darbininkai sunkiai 
sužeisti ir dvylika lengviau 
apdeginti, kuomet įvyko gazo 
eksplozija, kuri girdėjosi už 
kelių t, mylių. Sunkiai sužeisti 
buvo T. Korenwicz ir V. Klas- 
terman iš Chesterio, J. John
stone iš Philadelphijos ir A. 
Novak iš Wilmington, Del. Pa
starieji du jau mirė. *

Tai aukos tos netikusios sis
temos. Čia kasdieną yra nuo 
vieno iki dvie'jų darbininkų 
sunkiai sužeidžiama ir nuo 
penkių iki dešimties lengvai.

■Bėgyje paskutinių dešim
ties mėnesių čia tapo užmušta 
46 darbininkai. Tokius faktus 
paduoda “Peoples’ Press” iš 
gruodžio 19 d., 1936.

Darbininkai turi organizuo
tis į tvirtą C. I. O. industrinę 
uniją ir kovoti už įvedimą ge
resnės sveikatos apsaugojimo 
sistemos.

Vietinis Korespondentas.

Pertvarko Sovietų Fabrikus 
Sekmingesniam Darbui

Maskva. — Sunkiosios pra
monės komisaras Ordžonikid- 
ze sušaukė direktorius Kalini
no pumpų ir turbinų fabriko 
ir paliepė perorganizuoti dar
bą jame arherikonišku pavyz
džiu. Visų pirma, tai reiškia 
paleist šimtus nereikalingų 
raštininkų, sumažint “biuro
kratiją.” O paleistiesiem yra 
vietos naudinguose darbuose. 
Ordžonikidze nurodė, kad 
Amerikos fabrikuose 75 nuo
šimčius žmonių sudaro darbi
ninkai,. o tik 25 nuošimčius 
raštininkai, ofisų tarnautoj ai.

LDS Jaunuolių Veikla

LDS. jaunuolių kuopa įsi
kūrė metai laiko atgal. Per 
metus laiko ji gražiai tvirtėjo 
ir, taip sakant, šaknėjosi. ! Svarstoma ir geresnis darbo 
šiandien jau gražus jaunuolių pertvarkymas apskritai, kad 
būrys yra susispietęs į orga- jjs būtų našesnis ir kad darbi- 
nizaciją. ninkai tlipvdažfiai nesikilnotų

Kuopos komitetą šiems me- įg vienos įmonės į kitą.
ninkai tAip. dažiiai nesikilnotų

Gelbesiąs Vokietiją nuo 
Raudonyje Revoliucijos

AMSTERDAivI, Holandi- 
ja. — Henri Deter ding, gal
va Anglijos žibalo-aliejaus 
trusto (Royal Dutch Petro
leum), bijo, kad maisto sto
ka neprivestų prie bolševi
kiškos revoliucijos prieš 
Hitlerio valdžią. Todėl jis 
už $5,000,000 pripirksiąs gy
vulių ir grūdų iš Holandi- 
jos,. nusiusiąs juos Vokieti
jon ir parduosiąs ten už po- 
p i e r i n e s n a z ių markes. 
Šiaip gi naziai beveik nie
ko negali gaut pirkt už tas 
markes iš užsienių, kurie 
nepasitiki hitlerinėmis bu- 
maškomis.

Chinijos Komunistų Pasiūly
mai Chiang Kai-shekui

SHANGHAI, Chinija. — 
Kada Chinijos valdžios gal
va Chiang Kai-shekas buvo 
paimtas į nelaisvę Sian 
mieste, pas jį atsilankė ir 
Chinų Sovietų raudonosios 
armijos generolas Cho Wen- 
lai. Jis, kaip praneša N. Y. 
Times korespondentas, rei
kalavo vengt tarpsavinio 
karo Chinijoj, sugrąžint pi
lietines teises revoliuci
niams darbininkams ir iš
vien kovot prieš Japonijos 
imperializmą. Į tai Chiang 
Kai-shekas atsakęs, kad ne
galėsiąs pripažint Komunis-

komunistai palaikys 
vadovaujamą Sovietų 
džią įvairiuose Chinijos ap- 
skričiuose.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir is lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6W1

GARSINKITES SAVO BIZHJ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Lietuviu Augliu Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. .
Kampas Union Avė. ir Gran St.

TRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, Nj 5

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

Visi dienraščio “Laisvės” lėmėjai, visi 
apšvietą mylinti žmonės privalo rūpintis, 
kad šis bazaras pavyktų, kad “Laisve” 

turėtų iš jo materialės naudos.

Bazaras bus sėkmingas tik tada, jei dienraštį “Laisvę” remianpfosios. 
masės ghusiai pasirodys su dovanomis. Ląbai naudinga yra dovanos 

naujais daiktais, bet reikia ir piniginių dovanų, nes reikia baZarui 
Į pripirkti reikalingų daiktų.

Šokiai Visom Dienom—Grieš Gera Orkestrą
Kiekvieną dieną šokiams grieš gera orkestrą ir įžanga bus tik 10c 

Taipgi kasdien bus puiki muzikalė programa, kurią pildys 
iš kitą miestą ir iš Brooklyno talentai.

PRAŠOME BAZARUI TALKOS

tams sudaro: pirm. Stanley 
žvirblis/ vice pirm. Geo. Tva
ri jonas, sekr. A. Kaminskas, 
f in. sekr. Jeanette Sastern, 
ižd. Jos. šimoliunas.

Ateinantį penktadienį, 8 d. 
sausio, Liet. Svetainėje, ši 
kuopa turės pirmą scėnoš vai
dinimą; vaidins trijų aktų ko-, 
mediją “Už pinigus vesta pa
ti” ; o po vaidinimui—šokiai. 
Komedijoje vaidinama vedu
sių ir nevedusių romansai, ku
rių dalyviai įsiręplioja į juo
ką tveriančias bėdas, ir į vog
tos meilės slaptybes. Vaidini
me dalyvauja visi kuopos na
riai—jaunuoliai, o jiems reži-

MEDUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Kreipkitės tuoj aus į 

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas Valgyti medų, 
i jau apsergate šalčiu. 
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B*klyn, N. Y.

Ne 
kada jau apsergate šalčiu.

Reikalinga draugų, kurie rinktų dovanas ir 
reikalinga bazarui darbininkų. Prašome padėti 
šiame svarbiame reikale savo dienraščiui. Tuo
jau praneškite į “Laisvės” raštinę kas kuom 

M galite padėti prie bazaro.

VISA ŠALIS GALI PRISIDĖTI PRIE BAZARO
Iš visų miestų bei vadinamų kolonijų draugai turėtų prisidėti prie ba
zaro. Daiktais ar pinigais remkime bazarą visi. Atsiminkime, kad 
šiemet turime daug kampanijų rinkliavom aukų, tai mūsų dienraščiui 
aukų nerenkam. Todėl pasirūpinkime, kad bazaras būtų sėkmingas, 
o jis gali būt sėkmingas tik visiem, šiuom-tuom prie jo prisidedant.

BAZARAS BUS “LAISVES” SVETAINĖJE
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Dr. Herman Mendlowitz

Pavyzdinga “Suprais Pare

Simpsonas Sugrįžę Girdėta-Matyta

Tel. Evergreen 7-8886Blokas nuo Hewee eleveiterio stoties.

NOTARY PUBLIC

(BIELIAUSKAS)

GARSINKITĖS
DIENRASTYJ

mo 
me

pašalpas 
pastume- 
darbinin- 
į amžiną

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo* 
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Influenza 
Daugėja

savo bizni 
“LAISVĖJE"

Susirgimai 
Smarkiai

33METAI PRAKTIKOS
225 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Williamsburgo Bedarbiai 
Pasiryžo Kovoti už So- 

cialę Apdraudę

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

arti Chester Ave.
K, N. J;

VALANDOS: 2—4 ir 6—S

Early Manily, 19 metų ir 
John Owens, 25 metų, tapo 
suareštuoti už apvogimą skal
byklos 1666 Park Place. Jie 
prisipažino ir prie kitų apvo
gimų.

visi laukė nuo 
malonės ir 
pažadėjimai

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

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

tikslas, labai

.Daugelis žmonių džiaugiasi, 
kad šiomis dienomis oras ne
paprastai šiltžfe, vienok jie ap
siriks sužinoję,; kad šio malo
naus oro pasėkoje smarkiai 
plečiasi influenzos perai ir su
sirgimai ta liga pradeda siek
ti epidemijos proporciją.

Neturime davinių kas link 
mirimų nuo influenzos, vienok 
žinoma, kad per gruodžio mė
nesio pirmos savaitės kiekvie
ną dieną buvo pašaukta apie 
380 ligonvežimių, o per sep
tynias dienas, baigiant su sau
sio 1 d., kasdien buvo pašauk
ta 858 ligonvežimių.

Nežinoma moteris, apie 4£ 
metų amžiaus, nušoko nuo še 
šių augštų apartmentinio ha 
mo ties 150 St. ir Broadway.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Tą pačią dieną vienas pu
siau tautiškas biznierius man 
sako: “Pas mane užeinanti 
jauni, vyrai kalba, kad jie ge
riausiai išmoko lietuviškai ra
šyti ir skaityti, tai tik lanky
dami mokyklėles, kurios buvo 
vedamos laisviečių. .

Pereitą žiemą viena suau
gus ir vaikus išauginus mote
ris pradėjo lankyti moterų 
skaitymo ir rašymo mokyklė
lę, “Laisvės” svetainėj. Ji ne
mokėjo rašyti nei skaityti.

Jos vyras jai sakė: “Ko tu 
ten eini? Juk tu vistiek neiš
moksi.” Bet ji vistiek ėjo, ir j 
pabaigą žiemos ji galėjo kai

Miegantis Rūkorius Padegė 
Kambarį

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS JAUNO 

VYRO
Jaunas vyras, manoma Alphonsas 

Stasys, gyvenęs E. 28 St., New Yor- 
kd mieste, yra prašomas tuojaus su
sisiekti su William E. Holmes, 1164 
Pacific St., Brooklyn, NT. Y. Jei kas 
apie jį žinodamas praneš, būsime dė
kingi. .

(2-4)

tų jie gali pasitraukti ir gy- 
Iti ant pensijos. Policistai, 
nok, moka antrą nuošimtį 
os i fondą ir gauna pensi- 
iŠdirbus 25 metus.

Liet. liaudies Teatro 
Susirinkimas

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

užplįtinimą komunistinės li- 
tėrattiros. Jisai sakėsi visą lai- 
kąį buvęs užrakintas atskirai 
nuo kįtų kalinių, tačiau nega
lėjo . nematyti, kokiais sugrįž- 
davo kiti iš “pasimatymų” su 
viršininkais, o tūli ir pebesu- 
giįždhvo.
"Jisai kalbės jo pasitikimui 

ruošiamam mitinge. trečiadie
nio vakarą, 6 sausio,\ St. Ni
cholas Palace, 69 W."66th St.,

Beje, pirmutiniu pasveikinu
siu pribuvusį Simpsoną buvo 
Gifford H. Cochran, sūnus mi- 
lionieriaus* lenktynių arklių 
savininko. Jisai pereitą vasa
rą buyo nuvykęs bandyti pa- 
liuosuoti Simpsoną, bet Simp- 
aonaS tuomet atsisakęs tikėti 
jo nuoširdumu, nepriėmė jo 
pasiūlymų.

To priežastis labai 
suprasti — ugniage- 
geresnes darbo sąly-

Bažnyčios Smerkia Šalpos 
Fondy Mažinimą

Neseniai, ,So. Antra gatve, 
Brooklyne, kalnierių pasista
čius traukiu į ALDLD moterų 
81-mos kp. vakaruškas. Pas
kui mane eina du apyjauniai 
wyrai, ir kalbasi tarpe savęs 
lietuviškai. Vienas sako: “Nie
ko sau būtų mergina.” O kitas 
atsakė: “Negali spręst ją iš 
užpakalio; reikia pamatyt jos 
veidas.” Pro šalį eidamas, vie
nas, pusiau atsigrįžęs, sako: 
“Parodyk savo veidą.” Aš, 
grįžtelėjus, atsiliepiau: “O 
kaip, ar patinka.” Jie tik susi
juokė ir skubiai nudūmė. Vie
nas dar prabilo į savo draugą, 
“na, ar ne sarmata.”

J Sėkmadįenį laivu Roosevelt 
sugrįžę Amerikos kovingas jū- 
riįttiiĮchs Lawrėhce B. Simp- 
Sori, Jftiris išbuvo arti 18 mė-

Mūsų 
vakarėlis 

sekmadie- 
svetai-

DR. I. COHN\
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

OFISO VALANDOS: 
nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais.

Sekmadieniais nuo. 11 iki 1.
286 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: EVergreen 7-0072

Metinis Lietuvių Liaudies 
Teatro susirinkimas įvyks ket
virtadienį, sausio 7 d., 8 vai. 
vakaro, Letuvių Piliečių Kliu- 
be. Dalyvaukite ir savo pa
žįstamus kvieskite dalyvauti 
šiame susirinkime.
' Susirinkimo 
žvarbus. Reikės perkratinėti 
visą mūsų veiklą pereitų metų 
—vaidinimus, veikalus, gin
čus, kritikas ir tt. Taip pat 
reikės nutarti veikimas šiais 
metais. Komitetas jau turės 
naujus veikalus parinkęs mo- 
kinimuisi. Taip pat reikės rin
kti nauja valdyba. Dienotvar- 
kis bus sekamas:

1. Raportai iš pereitų metų 
veikimo.

2. Diskusijos apie veikalus 
—^“Partizanus”, “šalaputrį”, 
“Ant Bedugnės Krašto” ir ki-

ką parašyt ir paskaityt.
Ji pasirinko gerai • išmokt 

paskaityti apysakaitę apie 
“Alenytę.” Mat, ji turėjo duk
terį, kurios vardas buvo Ale- 
nutė. Duktė mirė. Beskaityda
ma tą apysakaitę, ji pramoko 
ir laikraštį skaityti.

šį metą lietuvių moterų 
skaitymo-rašymo ir skaitliavi- 
mo mokykla įvyksta kas ant
radienio vakarą 8 vai., “Lais
vės” svetainėje. G. R,.

Jiedu apsiriko. Manė, kad 
aš kitatautė.

Pereitą šeštadienį vienoj 
valgių krautuvėj kalbuosi su 
lietuve, kuri, turi mergaitę ir 
berniuką. Aš klausiu jos: “Ar 
leidi savo vaikučius į darbi
ninkiškų draugijų palaikomą 
lietuvišką mokyklėlę, kurios 
pamokos būna kas šeštadienį 
“Laisvės” salėj ?” Ji atsakė 
man: “Taip, leidžiu”. Apysenė 
moteris, sėdėdama ant kėdės, 
atsiliepė: “Aš-leidau savo vie
ną mergaitę į privatišką vaikų 
mokyklėlę, tai ta, kuri namie 
buvo, geriau lietuviškai skaito 
ir rašo, negu ta, kuri ėjo į mo
kyklėlę.” Aš jai atsakiau: 
“Drauge, tas priklauso, kaip 
mokina.”

Užvakar snaudžiantis rūko
rius užkūrė gaisrą, kurio pa
sėkoje rūkorius mirtinai apde
gė. Leo Hoyt, 60 metų am
žiaus, 47 W. 75th St. New 
Yorke, trečią valandą ryto už
migo krėsle, iš pirštų iškrito 
degantis papirosas, kuris pa
degė kambarį. Kitas to namo 
gyventojas užuodė dūmus ir 
pašaukė ugniagesius. Gaisrą 
nuslopinus, Hoyt rastas negy
vas.

Dvi savaites atgal vos tik už 
dviejų blokų kitas miegantis 
rūkorius padegė namą, kuria
me sudegė penki gyventojai.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks sausio- 7 d., 1937 m., "Lais
ves”' svet., 419 Lorimer St. Pradžia 
8 v. v. Prašome visų narių dalyvauti 
Šiame susirinkime, nes turėsime 
"Neurastenijos” paskaitą. Nariai, ku
rie dar neužsimokėjote už duokles, 
malonėkite taip padaryt.

Valdyba.
(2-4)

Gruodžio 30 d. įvyko abie
jų kuopų, tai yra Bedarbių 
Tarybos ir WPĄ (viešųjų dar
bų) darbininkų susirinkimas 
po vadovybe Amerikos Darbi
ninkų Susivienijimo.

Organizatorius išdavė platų 
raportą iš bedarbių judėjimo, 
pažymėdamas, kad preziden
tas Rooseveltas pirm rinkimų 
prižadėjo padidint pašalpą ir 
praplėsti viešuosius darbus, 
tad tuom laiku bedarbių judė
jimas aprimo 
pono Roosevėlto 
išganymo. Tie 
davė progą šelpimo įstaigoms 
nubraukti nuo surašo' pusiau 
badaujančius bedarbius.

Bankieriai ir fabrikantai 
agitavo ir milionus dolerių au
kavo, kad rinkimuose laimėtų 
Landon, republikonų kandida
tas, nes jis žadėjo uždaryti 
šalpos biurų duris ir sustabdy
ti viešuosius darbus. O po rin
kimų Rooseveltas lošia Landū
no rolę, sulaikinėja 
ir viešuosius darbus, 
damas suvargusius 
kus ir jų šeimynas 
pragaištį. '*

Tai kas dabar mums prisi
eina daryti? Nėra kitokios iš
eities, kaip stoti į griežtesnę 
ir atviresnę kovą už sugrąži
nimą atimtos pašalpos ir jos 
padidinimą, sulyginant su ky
lančiomis produktų’ kainomis.

Sausio 9 d. įvyksta Madison 
Sq. Gardene protesto demon
stracija prieš atėmimą pašal
pos ir Ipaleidimą nuo viešųjų 
darbų, taipgi prisirengmui 
sauiio 15 dienos maršavimui į 
Washingtoną. Nemažiau 1,000 
delegatų turime pasiųsti iš 
New Yorko į Washingtoną. >

Išrinkta du delegatai į Wa
shington Kelionės lėšų pa
dengimui yra pardavinėjamas 
stampos. j . .

Kadangi tik disciplinuota, 
tvarki organizacija gali sėk
mingai pravpsti savo užsibrie- 
žtus darbus, tad sustiprinimui 
tvarkos padaryti sekami tari
mai :

1. Narys, apleidęs 3 susirin
kimus į mėnesį laiko ir nepra
nešęs komitetui priežąsties, 
praranda teises Susivienijime.

2. Susirgęs narys turi rapor
tuoti komisijai, o komisija tu
ri greitai gauti gydytoją iš šel
pimo įstaigos.

3. Narys, norintis gauti pa
šalpą, turi dalyvauti sykiu su 
komisija šelpimo įstaigoj.

Kaimietis.

Draugai ir draugės 
kuopos rengiamas 
įvyks 10 d. sausio, 
nio vakarą, “Laisves 
nėję. Įžanga tik 25 c

Mūsų kp. yra skaitlinga na
riais, tai yra gana graži orga
nizuotų darbininkų-kių šeimy
na. Todėl mes, kaipo vienos 
šeimynos nariai, turėkime sau 
už pareigą dalyvaut šiame va
karėlyje, taipgi pakalbinkim 
ir kitus, kad dalyvautų. Pa
darykim šį vakarėlį sėkmingu.

Tą pačią* dieną, 10 vai. ry
to, “L.” svet., atsidarys A.L.D. 
L.D. 2-ro apskričio metinė 
konferencija. Tie draugai-gės, 
kurie apsiėmėte būti delega
tais, atstovauti mūsų kp. šioj 
konferencijoj, pribūkit visi 
pažymėtu laiku, nepavėluokit.

14 d. sausio’, ketvirtadienį, 
kaip 8 vai. vak., “L.” svet., 
įvyks mūsų kp. m’etinis susi
rinkimas. Kuopos valdyba iš
duos raportą iš praėjusių me
tų kp. veikimo, taipgi yra ir 
daugiau gana svarbių reikalų. 
\ Visi kuopos nariai privalo

te dalyvauti šiame susirinki
me. Ypatingai tie, kurie esa
te nepasimokėję duoklių už 
pereitus metus, ateikit į šį su
sirinkimą ir pasimokėkit.

Jei kurie neišgalit pasimo- 
kėt duoklių del bedarbės, tie 
būsit paliųosuoti nuo mokėji
mo. Tik, draugai, lankykit su
sirinkimus ir neapleiskit taip 
brangios organizacijos.

Kp. Valdyba.

Su įvedimų trijų darbo pa
kaitų ugniagesiams, daugelis 
pojicistų meta savo buožę ir 
revolverį ir stoja ugniagesių 
ellėsna. 
lengva 
šiai turi 
gaa.

Pavyzdžiui, policistai ir 
ugniagesiai pradeda dirbti ta 
pačia alga — $2,000 į metus. 
Ugniagesiams išdirbus tris 
metus, jie gauna $3,000 į me
tus, o policistai turi išdirbti 
penkis metus, idant gavus tą 

,000 algą. Susirgimų laiku 
Ugniagesiai gauna pilną algą, 
<Į' policistai gauna tik pusę al-

Ugniagesiai nemoka pini-

Pereitą sekmadienį trys 
terys, saužudystės keliu, 
gino išsilaisvint nuo visokių 
bėdų. Dvi pasiekė tikslą, o 
viena stebuklingai išliko gyva.

Marie Alperovitz, 25 metų, 
nušoko nuo 13-kos augštų Ho
tel Madison Square stogo. 
Ties 9-tu augštu jos de’šinė ko
ja drožė į metalinę vandens 
nuovadą. Nors koja tapo nu
laužta, bet tas ją sulaikė.

Mrs. Catherine Lewis, 36 
metų, nušoko nuo Hotel Penn
sylvania stogo ir nukrito 13 
augštų. Ji ant vietos užsimu-

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimų

Geria usia Vieta r~\ 
Brooklyne Pirkt nffį 
Naminius ir Im- IĮ . 1 
portuotus Likerius k 
tėn, kur yra Že- 2

H 
mos Kainos.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai. 
306 John Street 
Harrison, N. J. 

Telefonas: Harrison 6-1693

RANDAVOJIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Williamsburghe — smagus dubel- 
tavas kambarys, komfortiškai išfor- 
nišiuotas. Trys langai, privatiškame 
name. Nėra svetimų. Atskiras įėji
mas. 46 Stagg St. (307-6)

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vakare

NEDĖLIOMLS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Gruodžio 31 dieną tapo su
rengta “suprais parė” d. či- 
birkam jųjų 15 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuvių, Mi- 
kalausko-Stalionio svetainėje, 
East New Yorke. Tą “parę” 
surengė jųjų artimi draugai 
bei giminė?, rodos, Jurevičiai, 
Glaveckai ir Brusokai. žmonių 
buvo daug, pilna svetainė. Va
karo pirmininku buvo Cibuls- 
skas, kuris pakvietė keletą as
menų pąkalbėti šį bei tą.

J. Glaveckas, gavęs progą 
kalbėti, apart palinkėjimo či- 
birkam gero gyvenimo, prisi
minė ir apie Ispanijos liaudies 
fronto kovotojus prieš fašiz
mą. Paprašė susirinkusiųjų 
prisidėti,. pors finansiniai pa
remti kovotojus. Nors iš tūlų 
susirinkusiųjų buvo ir pastabų, 
kad čia nė vieta politinėm 
prakalbom,' tačihu draugai su
metė $11.5.7 Ispanijos kovoto
jam prieš fašizmą. Bravo, 
draugai!

' Aukavusių Vardai
J. čibirka—$2. J. Glavec

kas, I. Seriuta, S. Cibulskas, 
P. Tiškus, M. Liaudanskienė 
po $1, V. Žukas, J. Miltakis, 
Juodiška, S. Brusokas, Ch. 
Nečiunskas po 50c., smulkio
mis $2.07.

Po prakalbėlių ir pasivaiši- 
nimo visi draugiškai linksmi
nosi ir pasišoko prie Taizos 
orkestros iki vėlybos nakties.

Vakaro rengėjos gaspadi- 
nės padarė daug ir skanių val
gių. Kreditas priklauso, ro
dos, Glaveckienei, Brusokienei 
ir Jurevičienei.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietą. 
Teikiam nemokamąjį vėliausios 

madop automobilius.

84-02 JĄMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

ALDLD 1-mos Kuopos 
Nariu Žiniai

Did elis pasirinki- 
mas Į v a i riausios 
Degtinės, Vyno ir r&sM

Kitokių Likerių < 
PfilS

HYMAN BERGER
RETAIL

WINES AND LIQUORS
409 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tarpe Stagg ir Ten Eyck Sts. 

(Pigiai! niekur negausit)

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave

NEWAI

3. Nauji veikalai dar šiame 
sezone—“Iš Meilės”, “Netur
tas—Ne Gėda” ir kiti.

4., Antru kartu “Partizanų” 
vaidinimas Brooklyne.

5. (Naujo Komiteto rinkimai.
•6. Kiti sumanymai ir tari

mai.
: Į susirinkimą kviečiama 

simpatikai, rėmėjai ir visi tie, 
kurie domisi Lietuvių Liaudies 
Teatro veikla. Tai yra, kvie
čiama visi tie, kurie yra lan
kytojais, publika, Lietuvių 
Liaudies Teatro vaidinimų.

1 Kviečia Komitetas:
V. Bovinas, pirmininkas,
P. Baranauskas, sekretorius, 
M. Paukštienė, iždininkė.

BROOKLYNO OFISAS
168 Grand Street

3 Brooklyn, N. Y.
š Telefonas Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis 
| LIETUVIS ADVOKATAS 
■Į ,113 West 42nd Street

NEW YORK CITy 
5 Telefonas Bryant 9-7763

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- 
kai ui esant 9H
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi a tin alia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Linksma Žmona Nudūrė Vyrą
Joseph ir Anna Sheenan 

445 W. 48th St., N. Y., nu
ėjo pas draugus Kennedy’s, 
166-19 Nassau Blvd., Flushing, 
laukti Naujų Metų. Anna atsi
sakius šokt su vyru, bet links
mai priimdinėjo svetimų vyrų 
pakvietimus šokti. Vyras pra
dėjęs jai išmėtinėti. Prasidėjo 
barnis ir pasibaigė įsmeigtu di
deliu peiliu vyro krūtinėn, o 
peiliu rišusios ginčą žmonelės 
atsidūrimu už grotų.

Policijai areštuotoji sakiusi, 
kad vyras stvėręs stiklą ir gra
sinęs užmušti, bet stiklas ne
pataikęs, sudužęs į pečių. Ta
da ji peiliu vyrą nudūrus. Li
ko trys maži našlaičiai.

A. Juodzevičienė Serga
Staiga susirgo A< Juodzevi

čienė galvos skaudėjimu ir 
taip suėmė liga, kad turėjo 
šaukti gydytoją, kuris pripa
žino,' kad turi išvažiuoti į sa
natoriją mažiausiai dviem mė
nesiam, nes sveikata to reika
lauja.

A. P. Juodzevičiai yra labai 
draugiški ir linksmus draugai 
ir “Laisvės” skaitytojai.

Rėp.

NATURAL-LAX-HERB TEA
Sutaisyta JOHN W. THOMSON’O (TANKUNO), N. D. P. G.

--------- —t——r----------- Nelaukite iki vidurių užkietėjimas jsisenSs, 
‘----------• jeak---------------I nes ’š to išsivystys visokios ligos, kaip tai:

Oi galvos skaudėjinus, šaltis, kataras, apendi-
F I kas, inkstų ligos,įdegimas tonsilų, reuma-

-AiWTom tas,, nervuotumas, ekzema, kepenų, širdies
■'Valrlfw ir kitokios ligos.

_ Vartokite Thomsono N A TU R A L- L AX-
y HERB TEA, kuri yra sudaryta iš 12-kos

fikiONapalių žolynų ir turi visokių mineralinių 
druskų ir vitaminų, kurie yra būtinai reika- 
lingi žmogaus kūnui. NATURAL-LAX- 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuo- 

savimul, išvalymui ir sutvarkymui paįrusių vidurių. Taigi, tuojaus pri- 
siųskite 50c Money Orderį bei krasos ženklelių, o aš tuojaus jums pa
siųsiu už tai pakelį N. L. H. T. per paštą. Rašykite Šiaip:

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y.
Kongregacijonų ir Krikščio

nių Bažnyčių Amerikoj virši
ninkai išleido'buletiną, kuria
me protestuoja prieš valdžios 
pasimojimą nukapoti pašal
poms ir šalpos darbams ski
riamus fondus. i

Progresyviškesnėji dvasiški- 
ja darbų ir duonos bedar
biams atžvilgiu jau sutinka 
su komunistais. Ką daro tuo 
klausimu lietuvių dvasiškija? 
Juk ir katalikai darbininkai 
nori valgyti, tačiau iki šiol tie 
save besivadiną katalikų dva
sios vadais tuo nesirūpino, tik 
niekinę konąunistuS' ir kitus 
pažangiuosius, kurie kovoja 
už darbus! duoną visiems 
darbininkaitys.

■) į
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Gaukite “Laisvei” NaUjiį 
SkAitvtoju tu.

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

SS

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių mažų namų savininkų 41 

kuopos vakarėlis įvyks 9 d. sausio, 
6835 Superior Ave. Tikietus pirkit iš 
kalno. Bus laimėjimas laikrodėlio. 
Su tais pačiais tikietais gausit ir 
vakarienę. Nepraleiskit to vakaro. 
Taip pat bus gera orkestrą, grajis 
lietuviškus šokius. Ateikite praleisti 
linksmai laiką ir tuo pačiu sykiu pa- 
reinsite organizaciją, kuri veda ko
vą prieš skriaudikus, padėkite mums 
kovoti. Kom.

(3-5) '

Kalėdota ir Naujieta Metam avalynę ir smulkesnius 
drabužius kaip tai: maršk šiniūs, pančekas, pirštines ir 

daugelį kitokių pirkitės pas

Laiko lietuvių išdirbystės ČEVERYKUS, kuir?e yrk 
stiprūs ir gerai tinka ant kojų:

OVER GLOBĖ SHOES
Yra didelis pasirinkimas av&lyhės ir drabužių.

° •

<

>

SCRANTON, PA.
ALDĖD 39-tos kp. susirinkimas

Kas Norite Važiuoti į Miami 
Floridą

9 d. sausio (Jan.), išvažiuoju į 
Miami, Floridą, su automobiliu. Kas 
norėtų su manim drauge važiuoti 
mojau rašykite šiuom antrašu: Liud
vikas Končius, 57 Battery St., No. 
Vbington, Mass. Važiuosiu per New 
Yorką.

(2-4)

J. KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę j tin. 
karną vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINES, vynai ir alus 
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano KasmoČiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

49 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS TA KITUR ATVYfcUSIUŠ 

Tel. EVergreen 8-8520

'Tel. Starg 2-0783 NOTARY
.Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKA9) 

GRAfcORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. *

Namas tas pats, piktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

WILKES-BARRE, PA.
Atydai ALDLD 43 kp. 

Nariam-rems
ALDLD 43 kp. susirinkimai dau

giau nejvyks Darb. Centro Svet. del 
tūlų priežasčių. Sekantis susirinki
mas bus laikomas sausio, 10 d., 10-tą 
vai. iš ryto, naujoj vietoj—B. J’ote- 
liūno Svet., 53 Bank St. Draugai, šis 
susirinkimas bus labai svarbus, tddel 
kad išdirbti sėkmingus veikimui pla
nus šiems metams idant pagerinti 
kuopos stovį. Knygų peržiūrėjimo 
komitetas išduos raportą. Atsiveskite 

naujų narių.

SCRANTON, PA.
Tarptautiškas Bendras Frontas del 

Ispanijos kovotojų rengia didelius 
šokius, kurie įvyks 16 d. sausio. P. 
O. S. of A. Hali, 509 Pittston Ave. 
Pradžia 7 vai. vak., griež Crystal 
Orchestra. įžanga vyrams 25c., mo
terims 15c. Kam laikas pavelija, ma
lonėkite atsilankyti ii’ tokiu būdu gal 
koks centas dtliks parėmimui Ispa
nijos kovotojams. D. T.

(3-4)
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VARPO KEPTUVE
3642 Stagg St. Tel. Stagg 2-5^38 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuves Keksai Vestu Veto ir Parem Yra Skaniausi

PHILADELPHIA, PA.
Apsigynimo. 9 kp. ąusirinkimas 

įvyks sausio 10 d., 2-rą v. po pietų, 
735 Fairmount Ayęf ši organizacija 
gina visus streikus^. įr gelbsti politi
nius kalinius, todėl bus labai svarbu} 
raportų ir taip pat bus valdybos rin
kimai. Būkite visi laiku.

Valdyba.
(4-6)
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HartFoKD, coiQn.
LDS 79 kp. sūsirinkiihe bus skai

toma paskaita apie sveikatą. Susirin
kimas įvyks 7 d. sausio, Laisvės Cho-, 
ro Svet., 57 Park St., 7:30 v. v. Visi 
nariai dalyvaukite taipgi ir pašaliniai 
galite ateiti ir pasiklausyti.

Fin. Past. J. Kazlauskas. .
(4-6)'

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy- ' i 

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad< 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jei 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausm 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų { 
limą, nikstelėjimą, nuovargį, ša! 
rankų-kojų tirpimų, (jicgliuB,. tųpja 
reikalauk DEKSNIb GALING4
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin* 
gų gamtos elementų Iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokiųr medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi sa\yy, 
lingą šilumą, šildydama kaipo 
spinduliais, ^sunaikina reuma 
skausmus ir palengvina žmogui 
snio Galinga Mostis tūkstančian 
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. 
ANTUOJAM, kad, pavartojus 
sykius, aplaikysi palengvinimą 
nigus grąžinam.

Kaina 75c., 51.50 ir $3.00.
Aplaikom Šimtus laiškų su padėką- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio 
kuriems pagelbėjo. Klauskite 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti H^ - 
krą ją Deksnio Galingą Mostį ir P®- ' 
sėkmės, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklaupykite 
nei jokių kitų h^sidlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūfėkftę, kad būt užrašytą 
ĖEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingų 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKEN*S OINTMENT CO*

Hartford, Conti.

Trečiadienis, Sausio 6, 1937

Savaičių Atgal Q L. U. Svet- 
taihėje, 214 Northampton St.

Kalbėtojas buvo jaunuolis, 
bei žinojime politikos—senis, 
jo prakalba publikai labai 
patiko. Jis kalbėjo: “Kodėl 
užsimota tiek daug atleisti
tiuo viešųjų darbų darbinin
kų? Čhdmber of Cortimerce 
Įtikino prezidentą Rooseveltą, 
kad jie pakėlė darbus ant 
tiek, jog suimšią visus darbi- 
tiinkus atgal į privatiškuš dar
bus. Rooseveltas jiems patikė
jo. O jų tikslas, kad su pagel- 
ba bedarbių didelės armijos 
galėtų kapot darbininkų algas, 
o ypatingai daužyti unijas. Iš 
ko jie sau didžiausią pavojų 
mato; Esant didelei armijai 
bedarbių, unijom būtų augti 
neghiittih, net imtoms pačioms 
išsilaikyti. Kad šį savo skymą 
geriau užslėpti, paleido dar
ban spaudą ir radio. Būstyda-
tai, kad darbai gerėja, biznis 
gerėja, ant pašalpos darbinin
kų sumažėjo, Kaip sumažėjo? 
Surado, kad/ vienas iš šeimy- 
hdš dirba i/uždirba sulig pa
šalpos. Pašalpa sulaikoma, bei 
nuo viešųjų darbų fraleidžia- 
mas. Kaip bedarbę panaikins? 
Štai kaip: privatiškuose dar
buose neleis daugiau dirbti, 
kaip Vienam nariui iš šeimy
nos.”

Kalbėtojas sakė, kad jau 
• dabar daugel vietų yra tas vy
kdoma gyvenimam Toliau jis 
šakė: Rooseveltas eina vidu
riu kelio — kapitalistai pastu
mia į dešinę—jis pasisuka jų 
rusfen, o kai darbininkai, tai 

kairę. Kad nepalenkti jį į 
ę, darbininkai turi visi 
organizuoti į darbo uni- 
ir bedarbių Workers 

Alliance. Ir tuomet pastatys 
Farmerių-Darbo partiją, kuri 
panaikins bedarbę.. Demokrat 
tų partija jos nepanaikins, 
nes ji yra kapitalistų partija. 
Ant tų žodžių 
kiai plojo.

Po prakalbų buvo pastatyti 
keli klausimai, į kuriuos kal
bėtojas tinkamai atsakė. Taip
gi parduota nemažai knygelių, 
Ant kurių yra pažymėta: “Tie 
pinigai yra uždirbti ant WPA 
darbų; Prašyk pas savo guber- 
natdrių ir šalies prezidentą, 
kad palaikytų tuos darbus ant 
toliau.” Minėtą khygelę ds- 
įhuo nusipirkęs, eidamas bile 
ką įpirkti, atplėšęs vieną lakš
tą,, .paduoda sykiu su pinigais.

Publikos nebuvo tiek, kiek 
o laukta, sulig išgarsinimų, 

au^bjiš bijojo eiti

O. Būtirienė, O. Bagdonienė, 
O. Stasiulevičienė, P. žikienė, 
A. Mockaitis, J. Gurklis, Įlo- 
zienė, V. Ivanauskas, B. Sle- 
kienė, Kirstukas, K. Krirsokid- 
nė, T. Kripiene, D. Litvaitiš, 
O. Bagdonienė, K. S. Mazan, 
žikienė, J. Rakickiėriė, J. V. 
Petrauskas, Vasiliauskas, Šū
snis, Dulskienė, Dineikienė, 

Sadauskienė,

Kalėdos Waterbury buvo ga
na šiltos, seni žmonės pasakoja, 
kad mažai pamena tokių šiltų 
kalėdų. Kalėdos buvo tik ne vi
siems vienodos—vieni smagiai 
giedojo sau “Gloria, gloria,” bet 
kiti, atvirkščiai, turėjo maldau
ti puoduko juodos kavos.

atvežė, atgal į fabriką. Jam 
pasakė bosas fabriko: “Th 
būk čionai, ir tu gausi pilną 
algą mokėti.” Darbininkas ke
lias pėdės gavo pilnai apmo
kėtas. Bet vėliau ėmė jam 
algą mažinti laipsniškai, iki 
pagalios nieko.

Nazarete, Pa., Cemento fa
brike darbininką sužeidė, vi
sai nieko negavo. Bethleheme, Paltanavičienė, 
Pa. stilworke taip pat nukir- J. Jankauskienė, D. Bauža, V. 
to pirštus darbininkui, tai šis česnulis, J. Mažeika, P. De- 
per teismą gavo 300 dol. O jišlreška, 
galėjo gauti po 900 dolerių ■ Juška, 
už kiekvieną pirštą. ■ )

I.C.O; brganizatofiūs mums 
pasakė, kad mainieriai 
unijos advokatus gauna 
900 Už prarastą pirštą. O 
privatiškuš dažnai nieko 
gauna.

Jei visi darbininkai būtų 
organizuoti, priklausytų jirie 
unijų, to nebūtų. Tuomet jie 
Priverstų ir Steito valdžią iš
leisti tinkarhesnius įstatymus 
darbininkams. Pavyzdžiui, fa
brike dirbdamas gavai k'okią 
ligą nuo kokių chemikalų ar 
limparhą. Ir Už tai hieko iš fa
brikante negali gauti; Arba 
pasirandavojai stubą, pasira
šei lifetą. Jei savininkui nešu- 
inokėjai randos laiku, jei jis 
nori, tai jis gali išparduoti ir 
paskutines paduškas. Taip 
pat ir sd rakandais, nupirktais 
ant išmokesčio. Gali tik trūk
ti kelių dolerių, iki išmokėji
mui ir visa suma įmokėta žūs
ta; jei krautuvininkas pano
rės. Taip pat ir su stuba.

Dar apie sužeidimūs fabri
kuose. Jei žmogui nulaužtų 
abi kojas, tai sulig Perinsylva- 
nijos valstijos įstatymų, augš- 
čiausia, ką gali gauti, 500 sa
vaičių po 15 dolerių algą. 
Ypač, jei darbininkas dar jau- 
has, po ne pilnų 10 metų, jis 
palieka be jokios finansinės 
pagelbos. Aš virš minėtų teisių 
neišlaužiau iš piršto. Muriis 
apie tai priįirisakojo advokatas 
joe Levine susikibkime. Orga
nizuoti darbininkai 

I reikalauti, kad šie 
būtų panaikinti ir 
resni'.

J. Bogužis, Karson, 
Noreika, Noreikiene, 

Valaika, ir Paltanavičius.
L i g o n i h i—A. Baniulis ir 

G. Skleris, draugėm aukų rin
kėjom it tiem draugam ir 
draugėm; kurie ligonius at- 
jausdami aukavote, taria vi
siem nuoširdų ačiū.' rX,

Kalėdų dienoje hieko beveik 
negalima buvo naudingo girdėti 
per radio; apart “Gloria.” Tai 
vis dar yra žmonių, kurie gar
bina tą, ko nemato ir tikrų ži
nių neturi, o tiki, ką nugirsta 
iš lūpų į lūpas. /Tai tikras “ka
tino pirkimas maiše.” Bet reik 
tikėtis, kad su laiku tas savai
me išnyks.

AtikA Sergantiem Dr&ilgaih.
Pei* pasidarbavimą draugės 

fe. ŠKlerienės, O. Jasiūniėhėš 
iV fe. Laurušaitienes, tapo šu- 
$elbti serganti draugai. 
Baniais ir G. Skleris, 
'daufr metų kaip serga, 
sveiki būdami prigulėjo
darbininkiškų organizacijų ir 
matė Reikalą darbuotis clArbi- 

į tokias ninku dailės organizacijose ir 
prakalbas, nes jie buvo'įbau- remti darbininkų judėjimą, 
ginti W. P. A. formanų. Draugės sumanė parinkti

Buvo atšitikitaų, kad forma-' aukų. Draugėm pasidarbavus 
liai su pagelba Cbūnty virši-' abylinkeš darbininkiškų drau- 
hinkų iškeldavo, ant kitą pro- giją ir kuopų susirinkimuose, 
jeįctų; į:ur reikėdavo važinėti taip pat ir nuo šiaip atjaučian- 
į darbą savais, kaštais, jie bū-' čiiį draugų ir draugių surink
to perkeliami už tai, kad jie ta $53.50. Pinigai priduoti per 
fcgitūddavo stoti į bedarbių drauges E. Sklerienę ir O. Ja-
liniją. Arba paduodavo skūn-> 
faus aht formaną County vir
šininkams, už \ laužymą fede- 
ValSs valdžios patvarkymą, 
[r iki tiek toli jie buvo nuėję, 
cad Viešąją darbą Rdtainistra- 
orius Harry Hopkins išsiun- 
inėjo lAst'riiidyviūs laiškūs 
knt W. P.A. dirbantiems. Ant 
tą laišką nurodytos teisės for- 
ihhny ir darbininkų. Unijos 
klausimą aiškiai, pasakyta, 
kad darblRiilkRi gali priklau
syki prie unijos, jei jie nori. 
Arba gali turėti savo kOtaite- 
1K3_* Arba bile unijos atsto- 

išriši-
tris.
vūs, jų nesusipratimų 
rn’ui. Taipgi gali priklausyti 
prie bile politinės partijas. Ir 
Už priklausymą prie minėtų 
organizacijų, jei darbininkai 
ar darbininkas bus diskrimi- 
n u o j a m i, bei paliuosuoti,— 
už tokį pasielgimą pats forma- 
nas neteks darbo tuojaus.

Dar kalbant apie uniją: 
“Diksi Kap” dirbant vienam 
darbininkui nukirto keliūs 
rankos pirštus. Tuoj jį nuve
žė į ligoninę. Aprišo ranką ir

vi

įvyks sausio 10 d., 2-rą vai. po pietų. 
1252 Providence R'd., Bulls Head. 
Visi draugai ir draugės malonėkite 
dalyvauti.

‘ Org. A. Ruseckas.
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WILKES-BARRE, PA.
Nurodymas ALDLD 43-čioš kuo

pos išrinktai knygų peržiūrėjimo ko
misijai. Vienas iš komisijos narys 
nueikite pas kuopos finansų sekr. A. 
Pietariūtę ir pareikala.ukit del per
žiūrėjimo finansų knygos ir siųstų 
mokesčių į Centrą kopijos lakštų 
1935 ir 1936 m., tas būtinai reika
linga del patikrinimo.

Taipgi kitas iš komisijas nueikite 
pas kuopos buvusį iždininką, V. Dau
girdą (1936) ir pareikalaukit nuo 
jo išmokėtų visų bilų ir mokesčių pa
kvitavimų ūž 1936 m. Paskui komi
sijos nariai susirinkite sausio 8 d,, 
2-rą vai. po pietų pas J. Bennett, 47 
E. Market St. Aš taipgi pristatysiu 
prot. knygą.

kp. sekr. J. V. S.
(4-6)

BINGHAMTON, N. Y.
Draugų Ukrainiečių, 9 d. sausio 

(Jan.), Lietuvių Svet., bus lošiama 
4 veiksmų drama “Brother Against 
Brother”. (Brolis prieš Brolį). Ti- 
kielų kaina 35c. perkant iš anksto. 
Prie durų 40c. Įsigykite tikietus iš 
anksto, šį perstatymą rengia du sky
riai, Ukrąinų T. O. ir Ehdicott 
Branch of IWO. Po Vaidininio bus 
šokiai. “L.” KorespondėHte.

(3-5)

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai. Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti MeŠįažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau- 

[smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciątica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški ReumatiŠki 
keblumai, Nosies. .Gerkles, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligoš Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite"'' manęs su pasįtikėpimu, 
Ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. KratHo Tyrimai, Šlapimo 
Analyzė, X-Špinduliai Senimų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ŽINS
Virš 25 Metų Praktikos

HO East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Ave. it Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME UETUVTAKAD

Kai kurie biznieriai Waterbu
ry sako, nors darbininkams ir 
kiek pakėlė algas, bet mes ne
jaučiame nei kiek, kad mūsų 
biznis eitų geriau. Mūsų laimė 
buvo kiek kalėdos, bet tiek vis- 
tiek neišpardavėm, kiek mes ti
kėjomės, o po kalėdų tai bus 
blogiau. Tai štai kaip.

Juozelis.
Gruodžio 20 įvyko Lietuvos 

I Demokratijai Astfeigti New 
Jersey apskričio komiteto su
sirinkimas. Reikia priminti, 
kad, kaipo į pirmą bo konfe
rencijos susirinkimą, ne visi iš
rinkti komiteto nariai atsilan
kė. Įvyko nesusipratimas — 
vieni manė, kad susirinkimas 
neįvyks, kiti atvyko anksti ry
te. Bet kiekvienas komiteto 
narys tūri įsitėmyti, kad susi
rinkimai turi įvykti kiekvięhą 
mėnesį, trečią sekmadienį, ant
rą valandą dieną.

Šiame susirinkime padaryta 
peržvalga konferencijos tari
mų. Atkreipta atyda į draugi
jų pastabas, kad konferencijos 
protokolas nėra tilpęs spaudo
je. Įgaliota pirmininkas ir Se
kretorius, kad kreiptųsi prie 
konferėncijbs sekretoriaus ir 
sutvarkę jsrOtokolą patalpin
tų spaudoje. Konferencijos se
kretoriaus šiuo atžvilgiu elge
sys riėra tikęs.

Šiame susirihkime padaryta 
peržvalga delegatų raportų, 
kuriuos išdavę delegatai, daly
vavę konferencijoj sav'o drau
gijom. Pasirodė, kad kiekvie
na draugija pasiliko prie pa
stovėtos kdhiitetb. Kitds šį 
klausimą svarstys savo meti- 

|hiuose susirinkimuose ir esa
me linkę manyti, kad pilnai 
palaikys savo atstovybę prie 
apskričio.

* Nutarta parašyti platų laiš
ką Nacionaliam komitetui 
Chicago)' feu tulėis nurodymais 
iš prėėitieš darbą ir apie atei
ties veikimą.

btutarta surinkti kiekvienos 
draugijos, bei kuopos šioje 
valstijoje sekretorių antrašus 
ir, reikaltoi prisiėjus, kreiptis 
laišku ar su atstovu tiesiai į 
'susirinkimą. Tuo klausimu bus 
kreiptasi prie kiekvenos kol6r 
Rijos a'tsakdmihgų draugų, 
kad parūpiritų tokius antra
šus, vietas ir laiką susirinkimų.

Kiekviena draugija, kuri 
priklauso prie Lietuvos Demo
kratijai Atsteigt New Jersey 
Apskričio, aplaikys po laišką 
su tūlais nurodymais ir kitais I 
dalykais. Tie laiškai, kuriuos 
draugijų sekretoriai aplaikys, 
turėtų būt \skaitomi susirinki
muose ■ ir diskusuojami, jiį 
gerosios ir, jeigu surastumėt, 
blogosios pusės. Būtų malonu, 
kad draugijos patiektų savo 
tarimus, bei duotų iniciatyvą 
Apskričio Komitetui delei sek- 
mingesnio toje linkmėje dar
bo.

SIENINIAI KALENDORIAI
1937 METAM

“Laisvė” turi puikų pasirinkimų sieninių 
kalendorių 1937 metams. Yra labai gražūs 

spalvuoti paveikslai iš gamtos vaizdų, 
vandenys, miškai, kalnai ir« tt.

Didžio: 15 colių pločio ir 20 colių ilgio. Kaina 20c
Tie patys paveikslai mažesnių:

12 colių pločio ir 16 colių ilgio. Kaina 15c
Pasiunčiame ir į kitus miesths už tą pačią kainą. 
Reikalaudami į kitus miestupimalonėkite iš kalno 

prisiųsti užmokestį pašto stampomis.
Padarėme su lietuviškais kalendoriais, kur 

yra pažymėta Lietuvos oficialūs šventės 
ir katalikiškos šventės.

Daugelis siunčia iš Amerikos sieninius kalendorius 
j Lietuvą anglų kalboje su amerikoniškomis švento
mis. Lietuvoje tokie kalendoriai mažai naudingi. 
‘Laisvė” turi prirengusi lietuviškus kalendorius, ku
rie tinka Lietuvoje. Tad norintieji pasiųsti į Lietuvą 
kalendorius Užsisakykite iš “Laisvės”.

NASHUA, N. H., LIETUVIAM

JOSEPH SIMUTIS
v

Komiteto Narys.

&

■ • ■

Drauges sumanė parinkti

Waterbury, Cohn.

siūriienę abiem ligoniam po 
$26.75.

A. Kuzminka aukavo $2; 
po $1: A. Grinius, F. Skleris, 
O. Rubienė, J. Mikalojunas, 
J. Dilis, P. Armulaučius, V. 
Žinkevičius, P. Kurulis, A. Žu
kas, A. JAsiūnas, A. Bekevi- 
čius, A. Augustinas, M. Ar- 
mulaučis, E. Laurušaitienė, 
žvinis, M. Masilionis, J. Alek
na, Kirstukas, J. žebris, Plun- 
gis, Klivington, A. Samuolis,
A. Kliaugienė, J. Stripeika, F. 
MudrAuska's, M. Preidis, O. 
Lesnikauskienė, J. Janukaitis. 
Po 50c: A. Valin, J. Valin, V. 
Jazaponis, A. Rudokas, žagu- 
nis, Jakaitis, P. Dagis, A. Pe- 
singas, Valiulienė, Martinaitis, 
V. Banišaūskas, P. Radgers, J. 
Poška, J. Januška, C. ArmOl; 
N. J. Petronis 35c; S. Saimons 
30c. Po 25c: J. Klikiunas, V. 
Valin, A.^Bazilienė, Bene Da
rė, Nellie Baziliutė, J. Diže- 
riėkis, A. Kutka, A. Pakalnis, 
Silickas, J. Grigas, J. Ivanaus
kas,. M. Lapenas, A. Bubulis,
B. Kliaugienė, O. Petriškienė,

1937 m. sausio 10 d., 2 vai. po 
pietų, rusų svetainėje Cherry 
St., bus svarbios prakalbos. Kal
bės svarbūs kalbėtojai šių dienų 
svarbiausiais bei gyviausiais 
darbininkų reikalais bei ekono
mijos klausimais. Kalbės ir 
apie Ispaniją bei padarys viso 
pasaulio trumpą apžvalgą. Tad 
reik būtinai visiems ten į rusų 
Puošiamas prakalbas nuvykti, o 
ypatingai . tiertis būtiniausiai, 
kurie supranta rusiškai. •

čia Parodoma DAlis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių; čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh raisin duona. 
Taipgi kepama toliai ir bandukės? Puikiausias pasirinkimai 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cfieese Cake, Coffee Cake,, Butter Cake, Bunkė ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, PaSteries, Applė Turnovers 
ir Jelly Rolls...
Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 

, ^Ąnt^įūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį Ir kainas, 

- Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y

Prašome įsitėmyti antrašą:
35 HIGH STREET NASHUA, N. H.




