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nor taipgi prane- lėtų 
puikiai įrengtus kitų 
Fronto apkasus, iš Ji

I

Rooseveltas R e ik a 1 ausiąs 
Uždraust Karo Reikmenų 

Išvežimą Vokietijon

PREZIDENTO R O OS 
VELTO KALBA 

KONGRESE

Skubinasi Užkirst Kelią Iš
vežimui Užsakytų Lėktuvų 

Ispanijos Valdžiai

žymus Amerikos Komunistas R. Minor Praneša apie 
Liaudiečių Karinius Gabumus ir Įsidrūtinimus

Vėl susieisime, vėl pasitarsi
me savo bendrais reikalais. Kal
bu apie “Laisvės” koresponden
tus. Redakcija nutarė ir šiemet 
šaukti mūsų korespondentų 
konferenciją balandžio 10 d., iš
vakarėse bendrovės šėrininkų 
suvažiavimo. Pernai buvo nu
tarta korespondentų konferen
cijas padaryti metinėmis. Taip 
ir darysime.

Naziai Atiduosią Fašistam 
Užgrobtus Ispanijos Respu

blikos Laivus

s

Pripažįsta, kad Gavus Pa- 
gelbos iš Sovietų ‘ Sąjungos 

prieš Fašistus

aM
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KRISLAI
Mūsų korespondentams. 
20 milionų aukų. 
Pradžia gera. 
Ateivių reikalai. 
Drg. Simpson.

Rašo A. B.

Daktarai metė nemalonia 
bombą į Amerikos žmones. Jie 
pasakė, kad šiandien Jungtinėse 
Valstijose yra dvidešimt milio- 
nų sifilistų, arba šešiolika nuo
šimčių visų žmonių. Tikrai bai- , 
si skaitlinė. O dar paimta visi 
žmonės, net ir tik gimę vaikai, 
kurie, žinoma, lytinėmis ligo
mis neserga. Jeigu paimsime 
vien suaugusius žmones, būtent, 
nuo kokios 18 metų amžiaus, tai 
ve kokį vaizdą gausime: iš kiek
vienų 85 sifiliu serga 20! :

O su kapitalistinės civilizaci
jos merdėjimu šis visuomeninis 
blogas tebeauga, lytinių ligų 
aukos didėja. Tą pripažįsta tie 
patys daktarai.

Gerojon pusėn pakrypo daly
kai ir Anglijos darbo pasauly
je. šiaip-taip pavyko susieiti

• trims partijoms z ir sudaryti 
bendrą frontą. Sakomh, kad su
vienytai pradėjo darbuotis An
glijos Komunistų Partija, Ne
priklausomoji Darbo Partija ir 
Socialistinė Federacija.

Ar tai blogas dalykas? Ne, 
tai labai puikus dalykas. Šita 
žiniay turėtų pradžiuginti kiek
vieną fašizmo priešą, kiekvie
ną darbininkų klasės vienybės 
šalininką. Betgi ji tiktai gailias 

• ir karčias ašaras ištrėškė iš 
akių angliško dešiniųjų socia-

• listų organo “The New Leader” 
redaktoriaus . James Oneal ir 
mūsiškių “Naujienų” Pijaus 
Grigaičio. Jiems baisiai nepa
tinka ta trijų partijų vienybė. 
Ir Vienas ir kitas piktai barasi 
ir pranašauja tikrai baįsią atei
tį tam bendram frontui, o ypač 
Anglijos darbininkams.

New Yorke šį sekmadienį 
įvyks labai svarbi ateivių teisių 
gynimo konferencija. Nereikė
tų daug nė kalbėti. Kiekvienam 
ateiviui jinai domėtina. Lai di
džiojo New Yorko ir apielinkės 
visos lietuvių organizacijos pri
siunčia delegatus. Tai mūsų pa
čių locnas reikalas.

Vietinėse žiniose rasite infor
macijas apie konferencijos lai
ką ir vietą.

Sugrįžo jūrininkas drg. Sim
pson, išbuvęs Vokietijos nazių 
kalėjime aštuonioliką mėnesių. 
Daug jisai kentėjo, daug jisai 
matė. Vienok gi jo dvasios fa
šistinė bastilija nepalaužė. Drg. 
Simpson sugrįžo kovotoju, ko
munistu! i

Tegul plėšikai pabandys pri
kišti nagus prie Sovietų Sąjun
gos; Jie juos nudegs.

O Sovietų valdžia pasimojo 
priruošti savo krašto apgyni
mui toO tūkstančių gerai lavin
tų orlaivininkų. Jie atliks savo 
darbą, jeigu fašistinė kiaulė pa
bandys savo snukį kišti į sovie
tinį daržą.

Lietuviai broliai, vargstanti 
automobilių pramonės fabrikuo
se! Išaušo jūsų diena. Visa pra
monė užsidegė unijizmo ir ko
vų dyasia. Nebūkite bešališki. 
Būkite pirmosiose kovotojų ei
lėse. Stokite į United Automo
bile Workers uniją. Gera, ko
vinga unija.

paskelbusieni

Sovietų Sąjungos Mokslų 
y Al&demija pradėjo ruošti spau

dai naują geografiją. Knyga su
sidės iš 36 tomų ir turės tūks-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Teisia Rio de Janeiro Majo
rą Kaip Sukilimo Rėmėją
Rio de Janeiro. — Brazi

lijos fašistinis “Saugumo 
Tribunolas” veda teismą 
prieš buvusį Pio de Janeiro 
miesto majorą P. W. Bapti
sta. Įrodinėja, kad jis rė
męs 1935 m. rudenį valstie
čių ir darbininkų sukilimą 
prieš imperialistus ir prieš 
Brazilijos valdžios fašistėji- 
mą.

Ispanija Atmeta Nazių 
Grūmojimą

Beri ynas. — Vokietijos 
valdžia per savo karo laivo 
“Koenigsberg” admirolą, Is
panijos vandenyse, sausio 5 
d. pasiuntė Ispanijos respu
blikai tokį grūmojimą-rei- 
kalavimą:

Ispanijos valdžia turi iki 
sausio 8 d. atiduot Vokieti
jai medžiagas, kurias užgro
bė nuo nazių prekybos lai
vo “Palos,” ir paliuosuot is
paną fašistą, kurį suėmė 
nuo “Palos.” O jeigu Ispa
nijos vyriausybė nepaten
kins šių reikalavimų iki pa
skirtos dienos, tai Vokietija 
panaudos du savo užgrobtus 
Ispanų respublikos laivus 
“sąskaiton su Ispanijos fa
šistų “valdžia,” kurią naziai 
pripažįsta, arba, atviriau 
kalbant, atiduos tuodu laivu 
Ispanijos fašistam.

Valencia, Ispanija.—Ispa
nijos valdžia atsisako su
grąžint Vokietijai medžia
gas, užgrobtas nuo nazių 
laivo ‘Palos,” nes tai yra ka
ro medžiagos, kurios buvo 
gabenamos Ispanijos fašis
tam; taingi atsisako paleist 
ispaną fašistą, suimtą nuo 
to nazių laivo. Sykiu Ispa
nijos valdžia įspėja nazius 
“labai rimtomis pasėkomis,” 
jeigu >jų karo laivai ir to
liau grobs ar trukdys Ispa
nijos respublikos laivus.
Holandų Konduktorius At
sisako Griežt Nazių Himną

Haaga, .Holandija.—Gar
sus Holandijos orkestrų 
konduktorius Van Anrooy 
atsisako griežt Vokietijos 
nazių himną, “Horst Wes
sel Giesmę” per šį ketvirta
dienį įvykstančias vedybas 
Holandijos karalaitės Julia
nos su vokiečiu kunigaikš
čiu B. Lippe-Biesterfeldu.

Roosevelto Žmona įstojo į 
Laikraštininkų Gildijų

Washington. — Preziden
to Rooseveltp žmona saus. 5 
d. prisipažino, kad jinai 10 
dienų atgal įstojo į Ameri
kos Laikraščių Rašytojų 
Gildiją (uniją), New Yorke.

(Tos Gildijos nariai yra 
ir “Laisvės” redakcijos dar
bininkai.) I

tantį šešius šimtus puslapių. 
Joje, kaip veidrodyje atspindys 
visi platūs Sovietų žemes kam
pai su savo turtais ir išvaizdo
mis.

Puikiai Išsilavinę Artileristai Madrido 
Gynėjai Darbininkai, Mokytojai, Studentai

Madrid. — Amerikos Ko
munistų Partijos Centro 
Komiteto narys Robert Mi
nor, “Daily Workerio” ko
respondentas, praneša, kad 
fašistų kanuolės Madrido 
fronte paleidžia daugiau šū
vių, negu liaudiečių kanuo
lės; bet liaudiečių šūviai ge
riau pataiko į tikslą. Sako, 
darbininkai, mokytojai ir 
studentai respublikos gynė
jų eilėse taip gerai išmoks
ta nutaikyt kanuolės į prie
šų pozicijas, kad neužsilei- 
džia ir Hitlerio atsiųstiems 
artileristams.

Drg. Mipor taipgi prane 
ša apie ;
Liaudies

Ispanija Pati gaminasi 
Lėktuvus ir Amuniciją

Paryžius. Ispanijos am
basadorius Franci j ai, Luis 
Araquistain sausio 5 d. pa
reiškė, kad Ispanijos respu
blika pradėjo pati sau pasi- 
gamint gana lėktuvų, amu
nicijos ir ginklų. Jais, sako, 
mes galėtume laimėt karą 
prieš fašistus net, jeigu vie
niems ir kitiems būtų su
stabdyta karo reikmenų įve
žimas iš užsienių. “Be abe
jo, mes gavome ,ir gauname 
pagelbos iš Rusijos,” jis pri
dūrė. ‘

Jeigu Vokietijos karo lai
vai , dar bandys užpuldinėt 
Ispanijos laivus šiauriniame 
pakraštyje, tai Ispanijos ka
ro laivai panaudos torpedas 
prieš nazių karinius laivus, 
sako Ispanijos ambasado
rius. Jis yra įsitikinęs, jog 
fašistai net. su pagelba tal
kininkų iš Italijos ir Vokie
tijos niekad negalėsią paim
ti Madrido.

Ispanų Fašistų Pranešimai 
Apie Savo Laimėjimus

Fašistų štabas, Madrido 
Fronte.— Fašistai praneša, 
kad jie nukovę 200 liaudies 
milicininkų Maja dahonda 
mūšyje, o susikirtimuose del 
Las Rozas likę užmušta 400 
iš abiejų pusių. Užėmę Las 
Rozas, 10 mylių į šiaurių 
vakarus nuo Madrido, fašis
tai sakosi galėsią kontro- 
liuot kelią tarp Madrido, 
Escorialo ir Guadarrama 
kalnų.

FAŠISTŲ BOMBOS UŽ
MUŠĖ 150 MALAGOJE 
Madrid, saus. 6. — Lėktu

vų bombomis fašistai užmu
šė 150 žmonių Malagoj, Is
panijos respublikos prie
plaukos mieste, pietuose. 
Pranešama, kad už tai res- 
l^įįikiečiai sušaudė 150 fa
šistinių imtinių.

kuriuos prilygina tvirto
vėms.

Kada atėjo , žinia, jog 
Jungtinių Valstijų užsieni
nė ministerija davė leidimą 
Cuse’ui gabenti lėktuvus į 
Ispanijos respubliką, žmo
nių minios širdingai sveiki
no Amerikos vėliavą, kur 
tik ją pamatė. 1 Džiaugėsi, 
kad Amerikos demokratija, 
pagaliaus, pritaria Ispanijos 
demokratijai.

(Bet Roosevelto valdžia 
jau skubinasi “pataisyt” be- 
pusiškumo įstatymą, kad Is
panijos demokratija nega
lėtų gauti nei lėktuvų nei 

l apsigynimo reikmenų
Jungtinių Valstijų.)

Taiso Amerikos Bepu- 
siškumą prieš Ispaniją

Washington, saus. 6. — 
Senato užsieninių santikių 
komisijos pirmininkas Key 
Pittman padarė įnešimą 
Jungtinių Valstijų kongre
sui “oataisyt” Amerikos be- 
pusiškumo įstatymą taip, 
kad būtų uždrausta išvežt 
karo reikmenis ne tik skir
tingoms ^kariaujančioms 
valstybėms, bet ir pilieti
niams karams toj pačioj 
valstybėj.

Šis sumanymas yra tiesio
giniai atkreiptas prieš lėk
tuvų ir kitų karo reikmenų 
praleidimą į Ispanijos res
publiką. Senato ir kongreso 
atstovų rūmo vadai tuomi 
stengiasi ypač užkirsti kelią 
amunicijos kontraktoriui 
Cuse’ui, kad jis nepaspetų 
išvežt 2,770,000 vertės an- 
trarankių lėktuvų ir moto
rų bei kitų oriai vinių da
lių Ispanijos valdžiai.

iįaudies 
is ka
il pen-

Ispanijos Liaudiečiai Nušovė 
Penkius Nazių Lakūnus

Bilbao, Ispan. — ] 
frontiečiai šūviais 
nuolių nukirto žem 
kis fašistų lėktuvus su Vo
kietijos armijos lakūnais, 
kaip pranešta sausio 5 d. 
Šeštas nazių lakūnas su pa
rašiutu nusileido žemyn ir 
tapo paimtas nelaisvėn.

$14,000,000,000 KARO TIK
SLAM 1936 M.

Berlynas, saus. 6. — Vo
kieti jos Biznio Tyrinėjimo 
Biuras skaitliuoja, kad 1936 
metais visame pasaulyje 
buvo išleista $14,000,000,000 
kariniams prisirengimams, 
tai yra 10 bilionų dolerių 
daugiau negu 1913 metais, 
pasaulinio karo išvakarėse.

Paryžius. — Policija ne
leido skalbyklose pasilikti 
skalbėjams, 
streiką.

Liaudies Milicininkai Nukovė 
500 Fašistu. Šiaurėje 

.........................."

Madrid.—Pranešama, kad 
Ispanijos milicininkai, at
mušdami fašistų ataką ties 
Mirador de Epinosa, šiau
rėje, nukovė 500 priešų ir 
nelaisvėn paėmė 27.

El Grado, Oviedo apylin
kėj, dar nepaimtas, bet res
publikos artilerija smarkiai 
bombarduoja tą miestelį. 
Atimta iš fašistų Naranco 
kalnas/ Oviedo apygardoj.

Naziai Negausią Karo 
Medžiagų iš Amerikos?

. Berlynas. — Gauta pra
nešimai iš Washington©, 
kad prezidentas Rooseveltas 
planuoja! sustabdyt karo 
medžiagų išvežimą ne tik į 
Ispaniją, bet ir į Vokietiją. 
Jis suprantąs, kad jau yra 
faktinas karo stovis tarp 
Vokietijos ir Ispanijon.

Šie pranešimai nesmagiai 
nustebino nazių valdžią. Vo
kietijos karo ministeris gen. 
Blomberg ir orlaivyno mi
nisteris W. Goeripg, todėl, 
sausio 5 d. patarė Hitleriui 
daugiau negrobt Ispanijos 
laivu. O jeigu Ispanijos 
valdžia ir nesugrąžins na- 
ziams jų laivo “Palos” me
džiagas ir to laivo “svečia” 
ispaną fašistą, tai tik ati
duot ispanu fašistam du už
grobtus Ispanijos laivus 
(“Ara^on” ir “Marta Jun- 
quera”), ir tuomi baigti da
bartinį kivirčą su Ispanijos 
valdžia.

EXTRA! 
e z 

............. .............« i-------------------------------------------------------------------------- 

FAŠISTAI VĖL SULAIKĖ 
SOVIETŲ LAIVA

Gibraltar, saus. 6. — Is
panijos fašistų ginkluotas 
laivukas sulaikė Sovietų 
garlaivį “Belomorkanal” ir 
nusivarė jį į fašistų prie
plauką Ceutą, Ispaniškoj 
Morokkoj.
Ispanija Siunčia Savo Karo 

Laivus Prieš Nazių 
Karinius Laivus

Bayonne, Franc., saus. 6. 
— Ispanijos valdžia skubo
tai pasiuntė submarinus ir 
du karo laivu į Biscay ma
rių įlanką saugoti Ispanijos 

 

žvfejų laivus nuo Vokietijos 

 

kaj^ laivų.

/ Geneva, saus. 6. — Ispani
jos respublika įteikė Tautų 
Lygai protestus prieš Itali
jos ir Vokietijos karių siun
timą talkon ispanų fašis
tams ir prieš nazių karinius 
laivus, kurie grobė Ispani
jos prekybos laivus.

Madrid. — Ispanijos val
džia skaitliuoja, kad fašistai 
savo lėktuvų bombomis iki 
sausio 5 d. užmušė virš 
2,000 madridiečių.

General Motors Bosai
Priversti Derėtis su

’ 1

Auto. Darbo Unija
Teisėjas, Išdavęs Indžionkšiną prieš Auto. Darbininkų Strei 

ką, Turi $219,000 Šerų General Motors Korporacijos

rbininkų Unijos, 
darbininkų at-

Detroit, Mich., sausio 6.— 
General Motors automobilių 
korporacijos prezidentas 
Alf. P. Sloan užvakar buvo 
smarkiai užreiškęs, kad 
korporacija niekad nepri- 
pažinsįanti Jungtinės Auto
mobili 
kaipo 
stovės. Bet sausio 5 d. Gene
ral Motors vice-prezidentas 
W. S. Knudsen jau sutiko 
eiti į derybas su tos unijos 
atstovais, tarpininkaujant 
taikytojams iš valdžios pu
sės. Taip greit korporacija 
persitikrino industrinės uni
jos galybe ir pasiryžimu ko
voti už unijos pripažinimą, 
už 30 valandų darbo savaitę 
ir kitus pagerinimus darbi
ninkams.

Washington. — Industri
nių Unijų Organizavimo 
Komitetas numato, kad, tur
būt, įvyks 275,000 automo
bilių darbininkų visuotinas 
streikas prieš General Mo
tors korporaciją, turinčią 
69 fabrikus keturiolikoje 
valstijų. Spėjama, kad ir 
Fordo ir Chryslerio auto
mobiliu kompanijos planuo
ja prisidėt prie General Mo
tors kovos prieš Auto. Dar
bininkų Uniją. Gal visos 
trys paskelbsiančios lokau
tą prieš darbininkus, ir lai
kinai visai uždarysiančios i ***** j > a - J- ■

. . . - , (kiekviena sau veiktų, tai nė-duris visų savo fabrikų. j pasiekti tokių
Flint, Mich. — Ho.mer lų nei apriboti monopolinio 

Martin, prezidentas Jungti- kapitalo. sauvalios.
— A j TA L* • 1 11 * Jnes Automobilių Darbinin

kų Unijos, sausio 5 d., paro
dė, kad apskričio teisėjas, 
unijos (priešas Ed. D. Black 
turi 3,365 Šerus General Mo
tors korporacijos; jie verti 
$219.000. Tai buvo viena iš 
priežasčių, kodėl tas teisė
jas išdavė indžionkšiną- 
drausmę prieš darbininkus, 
sėdėjimu streikuojančius 
dviejose Fisher (auto.) Bo
dy dirbtuvėse, kurios pri
klauso General Motors kor
poracijai. A
Auga Automobilių Dalių 

Darbininkų Streikai.
Philadelphia, Pa. — Jau 

trečią dieną sėdėjimu strei
kuoja 1,800 darbininkų Exi- 
de Battery fabrike, gami
nančiame elektros ba tarėjai 
automobiliams, o

St. Louis, Missouri. — 
4,000 auto, darbininkų yra 
pasirengę sustreikuot, kaip 
tik gaus pašaukimą.
Streikuoja jau 53,000 Auto

mobilių Darbininkų
Detroit, Mich. — Negau

dama reikalingų automobi
liams dalių iš dirbtuvių, kur 
jau streikuoja 53,000 darbi
ninkų, General Motors kor
poracija laikinai uždaro 15

savo fabrikų N. Y., Indiana, 
Georgia, Maryland, Mich., 
N. J., Connecticut, Ohio, 
Wisconsin, Calif., ir keliose 
kitose valstijose.

Iki šios savaitės galo, 
kaip skaičiuojama, streikuo
sią bei iš darbo būsią išmes
ta jau iki 135,000 General 
Motors darbininkų.

Streikas, be to, priversiąs 
užsidaryt ir tūlas plieno 
dirbtuves.

<*
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Washington, sausio 6. — 
Jungtinių Valstijų preziden
tas Rooseveltas, kalbėdamas 
bendram kongreso posėdy
je, pareiškė, kad reikėsią 
papildyt Amerikos bepusiš- 
kumo įstatymą, ir kad kon- 
grėšas turėtų sandarbinin- 
kattti su prezidentu tokiuose 
reikaluose kaip: išleidimas

■
u ‘

’i

bei parėmimas įstatyčių 
prieš prakaitinį darbininkų 
išnaudojimą, už kolektyves 
(bendras) darbininkų dery
bas su samdytojais, už rei
kiamas bedarbiams pašal
pas, už socialės apsaugąs 
(apdraudos) įstatymo vyk
dymą ir jo gerinimą patai
symais. Jis nurodė, jog 48 
valstijos, jeigu tik pačios 

Roosevelt tvirtino, kad 
N RA atliko gerą darbą ko
voj prieš krizį ir gerinime 
žmonėm būklės; bet, girdi, 
Vyriausias Teismas užmušė 
N RA, bet tuom neišrišo
klausimų, kuriems atsakyt 
jinai buvo įvesta.

Prezidentas taipgi nuro
dė, kad Jungtinių Valstijų 
konstitucija tikrumoj ne
duoda Vyriausiam Teismui 
tokios sauvalios — naikint 
kongreso išleidžiamus įsta
tymus ir jo teises. Sako, 
teisminės įstaigos jau ture- ; 
tų suprasti, kad žmonės rei
kalauja, idant teismai ne
trukdytų demokratijos dar
bą, vedamą abelnai gyven
tojų naudai.

A
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IŠPLAUKĖ LĖKTUVAI
ISPANŲ VALDŽIAI

Brooklyn, N. Y., sausio 6. 
—Prieš pat pradedant prez. 
Rooseveltui kalbą Jungt. 
Valstijų kongrese, išplaukė 
laivas “Mar-Cantabrico” su 
lėktuvų ir motorų kroviniu 
Ispanijos respublikai Taigi 
kongresas dąr nepaspėjo už
kirst tam kelio.

t
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Įdomu
Skaitytojai matė vakar dienos “Lais

vėje” iš Kauno žinią, kad Lietuvos Ka
talikų Centras, savo pastarajame suva
žiavime, priėmęs rezoliuciją už suvisuo- 
meninimą dvasiški jai priklausančių dva
rų. Girdi, Lietuvos kunigija turi pasi
mokinti iš Ispanijos įvykių, kur katali
kų bažnyčia sumindžiojo socialį teisin
gumą.

Toliau pranešimas kalba ir apie tai, 
kad Lietuvos vyskupai, kurių tūli patys 
stambūs kapitalistai, tai rezoliucijai 
smarkiai prieštaravo, bet jaunesnieji ka
talikai jų prieštaravimus nugalėję ir, bū
dami suvažiavimo daugumoje, laimėję 
veikiantįjį komitetą.

Ištikrų jų,'šitie dalykai yra įdomūs. Jie 
parodo tam tikro bruzdėjimo pačiose ka
talikų viršūnėse, tam tikro susirūpinimo 
ateitimi. Podraug toji rezoliucija, ne
tiesioginiai, pasmerkia ir Ispanijos kata-; 
likų bažnyčią ir pateisina žmones, kurie" 
prieš augštąją dvasiškiją kovoja. Tai 
būtų visiškai skirtingas nusistatymas 
nuo to, kurį parodė Ispanijos klausimu 
Amerikos lietuviški kunigai ir jų spauda.

Kad Lietuvos žmonės yra nusistatę 
prieš dvasiškiją, tai aišku. Jie mato dva
siškiją sirpstant puošniame gyvenime, 
turint dvarus, puikius ūkius, apsikrovu
sius pinigais, kuomet liaudis vargsta -ne
pakenčiamam skurde. Jei šiandien Lie
tuvoj įvyktų didesnis žmonių , bruzdėji
mas, tai, be abejo, visa augšfesnėji ir 
turtingesnėj i dvasiškiją atsistotų prieš 
žmones, su fašistais, panašiai, kaip Ispa
nijoj.

Mes labai abejojame, ar toji rezoliuci
ja, kurją Lietuvos Katalikų Centras pri
ėmė, bus pradėta vykinti gyveniman. 
Mums rodo, kad tai bus paprastas kunir 
gijos “blofas,” kuriuo nori apgauti žmo
nes. Niekur pasaulyj dar nebuvo tokio 
įvykio, kur dvasiškiją (bile tikybos) sa
vanoriškai išsižadėtų turtų. Žadėdama 
savo pasekėjams dangų po mirties, pati 
dvasiškiją visais galais bando pasidaryti 
sau dangų ant žemės.

Dirk De Jonge Bylos Sprendimas 
Augščiausiam Teisme

1934 metais komunistas Dirk De Jonge 
tapo nusmerktas 7 metams kalėti Port
land mieste, Oregon valstijoj, dėl to, kad 
jis nusikalto valstijoj anti-sindikalisti- 
niam įstatymui, kuris jau senai Oregone 
veikia. Kaip jis nusikalto? Ogi daly-' 
vap^afiias'Ynasiniam mitinge, suruoštarn 
Komunistų Partijos, ir jame sakydamas

Kitais žodžiais, d. Dirk De Jonge buvo 
nusmerktas ne už tai, ką jis kalbėjo, rie 
už savo kalbos turinį, bet už dalyvavimą 
ramiam masiniam mitinge.

Kai Tarptautinis Darbininkų Apsigy
nimas, kuris vedė d. De Jonge bylą, ape
liavo į valstijos augščiausį teismą, tai pk-

Skaitytojų Balsai
Ką Mum žada Nauji 

1937,Metai?
Kiek viso Californijos valsti

joj įvyko streikų 1936 metais, 
kol kas slaptybe. San Francisco4 
ir Oąklando apylinkėj vienu

starasis užgyrė žemesniojo nuosprendį. 
Tuomet neliko nieko daugiau daryti, kaip 
kreiptis į augščiausį šalies teismą Wa
shingtone.

Pereitą mėnesį ši byla buvo ten nagri
nėjama. De Jonge pusę gynė adv. Fra- 
ėnkelis, įrodinėdamas, kad tasai Oregon 
valstijos anti-sindikalistinis įstatymas 
yra nekonstitucinis. Ir štai dabar augš- 
čiausias šalies teismas išpešė sprendimą, 
pareiškiantį, jog d. De Jonge nusmerktas 
neteisėtai, kad už dalyvavimą ramiuose 
mitinguose negalima žmogaus areštuoti 
ir bausti, nepaisant, jei tie mitingai bū
tų suruošti ir Komunistų Partijos.

Tiesa, einant šiuo tarimu, Oregono val
stijos anti-sindikalistinis įstatymas ne
pasilieka nekonstituciniu, bet vistiek šį 
tarimą reikia priskaityti prie laimėjimų. 
Randasi visa eilė valstijų su panašiais 
įstatymais, kurie turėtų būti visiškai nu
galėti.

Matyt, pereitieji prezidentiniai rinki
mai gerokai paveikė ir į devynis senius, 
sėdinčius Washingtone ir dėvinčius augš- 
čiausių teisėjų ploščiais. Bet tie seniai 
dar vis kalba ne tuo tonu, kurio reika
lauja Amerikos liaudis. Pastaroji priva^ 
lo ir toliau griežtai reikalauti, kad toki 
anti-sindikalistiniai įstatymai, kaip Ore
gono, turi būti aiškiai ir atvirai padėti į 
muziejų!

Smetonininkai įsileistų Valdžion 
Klerikalus?

“N-nų” bendradarbis iš Lietuvos pra
neša, kad eina rimtų gandų, jog smeto
nininkai mano įsileisti valdžion ir kuni
ginių žmonių, t. y., krikščionių-demokra
tų. Tuo tikslu, matyti, bus pasitraukę 
(arba tapo išstumti) iš valdžios trys sme
tonininkai: vidaus reikalų, “teisingumo” 
ir žemės ūkio ministeriai.

“Dabar klerikalams gera dirva savo 
veikimo akciją stiprinti,” rašo tas bend
radarbis, “mat, jie esą lyg kankiniai. Jų 
vyriausias veikimo štabas pavidale krik
ščionių demokratų partijos uždarytas. 
Šitas faktas šiaip gyvenime didelės reikš
mės neturi, nes dėl šito jų veikimas ne
susilpnėjo, bet tik stiprėja. Klerikalai, 
sakysime, prilipę prie vyriąusybės vaį- 
ro, kankinio ar nukentėjusio rolės nega
lėtų vaidinti, tai gal net kaip ką praras
tų. Bet užtat atviriau galėtų varyti Lie
tuvoje klerikalinimo darbą.”

Drg. Lawrence Simpson
Sugrįžo iš Vokietijos kalėjimo vienas 

žymus anti-fašistas kovotojas d. Law
rence Simpson. Jis išbuvo Hitlerio ka
lėjime 18-ką mėnesių. Naziai jį 'buvo 
suėmę ir nusmerkė kalėjiman dėl plati
nimo Vokietijoj anti-fašistinės literatū
ros, kurią fašistai radę kajutoj laivo, ku
riame Simpsonas kaipo jūreivis dirbo.

Visu savo kalėjime buvimo laiku (ir 
bazių teisme) d. Simpson augštai išlaikė 
kovos prieš fašizmą vėliavą. Jis pasiro
dė geru komunistu, pasišventusiu kovo
toju prieš fašizmą. Jam nebaisus kalė
jimas, nebaisus buvo nazių teismas. Tei
singai Earl Browder vadina jį ameriko
nišku Dimitrovu—draugu, kuris tęsė Di- 
mitrovo tradiciją, nors jo teismas, žino- 
ma, buvo ant mažesnės skalės, negu Di- 
mitrbvo teismas.

Visas anti-fašistinįs judėjimas, visi lai
svę mylį žmonės didžiuojasi šiuo ameri
kiečiu kovotoju, padėjusiu Vokietijos 
žmonėms išsilaisvinti iš po bestijos Hit
lerio priespaudos!

Svarbu tai, kad d. Simpson, kai tik su
grįžo iš Vokietijos, tuojau pareiškė sto
siąs į kovojančių jūreivių eiles ir jiems 
padėsiąs laimėti • streiką.

maži fabrikantai savo loska 
darbininkam pridėjo nuo 5 iki 
20 nuoš., bet toks pridėčkas toli 
nepadengia kilimą pragyveni
mo. Visa darbininko atspara 
yra organizacijoj ir streike. Tai 
vienatinis jo ginklas ir tik tuo 
keliu jis gąli rasti išeitį į švie
sesnę ateitį ir genesnį gyveni
mą. Darbininkui be to įnagio

tarpu buvo užregistruota 15 reiškia pražūtį. Pav. Salinas 
streikų, 10 iš jų žengia į 1937 darbininkai daržovių sveikų 
metus. Jau dabar numatoma, ir pralaimėjo, tai pasireiškė di- 
iam yra rimta priežastis, kad 'džiausią diskriminacija: penki 
bu sausio mėnesiu kiekis streikų I šimtai pažymėti į juodą knygą 

/ padidės ir gal pasireikš banga 
. generalių streikų: laivakrovių, 

’ geležkelių, plieno, automobilių 
ir kitų didžiųjų industrijų. Per 
visą šalį, kaip didieji, taip ir

, Cąlifornijoj prie WPA darbų 
buvo 104,450 darbininkų, dabar 
ketvirtu procentu žemiau nor
mos turi darbus. Tūkstančiai 
darbininkų be darbo. Dabar 
svarstoma .valstijos biudžetas 
193.7-38 metam del bedarbių. 
1937 metam skirią $30,0,00,000, 
o 1938 metam $48,000,000. Pa
gal darbo, kategoriją alga yra 
$77.00 ir $94.00 per mėnesį, bet 
abelna darbininko alga $53.00 
per mėnesį, išskyrus WPA vir
šininkų algas, kurios siekia nuo 
$50.00 iki $125.00 per savaitę.

LIETU VOS ŽINIOS
KLAIPĖDOS KRONIKA

Klaipėdoje 1852 Bedarbiai
šiuo metu Klaipėdos darbo 

birža yra įregistravusi 1852 be
darbius, kurių tąrpe 321 moterį. 
Užpereitą savaitę bedarbių bu
vo užregistruota 1700. Tuo būdu 
per vieną savaitę bedarbių pa
daugėjo 152 asmenimis. Perei
tais metais tuo pačiu laiku re
gistruotų bedarbių buvo 1930, 

•• reiškia, 78 bedarbiais mažiau.
Prie viešųjų darbų pereitais 

metąis dirbo .96 bedarbiai, o šie
met tik 32. Pašalpų mokama 
734 asmenims; pereitą savaitę 
išmokėta' 7,175 lt.

Jūra Siaučia ; '
Pastaromis dienomis jūroje 

siaučia nemaža audra. Vėjo 
smarkumas siekia 5—10 balų. 
Audra sukliudė.ir be to jau su
mažėjusiai j laivininkystei. Eilė 
laivų, turėjusių įplaukti uostan, 
po ištisą, dieną turėjo išbūti at
viroje jūroje.;

Kontrabandininkai Nemėg
stu šviesos

Įvedus uostan elektros šviesą, 
uostąs per . kiaurą naktį gerai 
apšviečiamas, šviesa nepaten
kinti kontrabandininkai, ku
riems ji labai apsunkina nelega
lų prekių gabenimą iš laivų.

Nevalomos Gatves
Nors didelė Klaipėdos gatvių 

dąlis kaip ir neturi šaligatviu, 
jei neskaityti žvyruotų takų, ta
čiau ir tie patys nevalomi. Pa
blogėjus orui, šaligatviais pasi
darė sunku, ii’ pavojinga vaikš
čioti, tiek juose purvo. Be to,

\ Norwood, Mass.
“Socialistas” Daro Gedą 

Sociąlistams
čia yra žmogus, kuris save 

vadina socialistu per dvidešimts 
metų ir dabar priklauso LSS 
133 kp. Nieko stebėtino, kad 
žmogus yra socialistu per dvi
dešimt metų. Bet stebėtina tas, 
kad per dvidešimt metų jis ne
galėjo išmokt ir suprast socia
listinių pareigų, kaįp socializ
mui pasidarbuoti. Gudrusis pa
rapijos vargonininkas prieš pat 
kalėdas, pasiėmė su savim tą 
seną dvidešimties metų socialis
tą, kad padėtų jam kalėdų plot
meles išnešioti po lietuvių far- 
pierių stubeles.

žingeidu būtų sužinoti, kokioj 
socialistų programoj jis sura
do, kad socializmą reikia pla
tinti, ne su spauda, bet su ka
talikiškomis plotkelėmis?

Dabar kaikurie "LSS 133 kp. 
nariai už tokį socialistų vardo 
pažeminimą rengiasi mest tą 
žmogų iš kuopos. Aš gi patar
čiau jo iš organizacijos nemest,' 
nes tas jo nepamokins, nė ap
švies. Geriau jūs, draugai, su
teikit jam tinkamos literatūros 
pasiskaityt, iš kp. ižd. ar sudė
ję keli draUgąi užrašykite jam 
darbininkišką laikraštį. Jau jei
gu jis ir nesupras kaip socialis
tas turi elgtis, bet ir su plotkom 
sarmątysis vaikščioti.

Tokiu socialistu yra Petras 
Bičiūnas.

“Laisvės” Reporteris.

praeivius nuolat aptaško purvu 
pravažiuojantieji automobiliai. 
Kažin ar šią žiemų kas nors 
sirūpins gatvių valymu?

‘Willy” Parduotas
Gruodžio 2 d. įvyko trečios 

varžytinės parduoti pavasarį 
prie Palangos sulaikytam kon
trabandiniam laivui “Willy.” 
Per pirmas varžytines laivui vi
sai neatsirado pirkėjų, per an
trąsias buvo įsiūlytą 6000 lt. 
Nuo šios sumos ir prasidėjo 
trečiosios jvaržytinęs. šį kartą 
susidomėjimas laivu buvo dides
nis. Svarbiausieji varžovai bu
vo Gabryš-Remašauskas ir estas 
Liemann. Estui pasiūlius aukš
čiausią kainą — 29,900 lt. — 
laivas “Willy” jam ir atiteko.
Suimtas Pilietis iš Latvijos

Šiomis dienomis pasienio po
licija Smalininkuose suėmė 
įtartiną latvį, norėjusį persikel
ti per Nemuną Vokietijon. Ka
dangi latvių policija jau anks
čiau buvo paskelbusi, kad Lietu
voje gali būti pasislėpęs pikta- 
daris, išplėšęs kelias latvių ba
žnyčias, mūsų pasienio polici
ja ėmęsi žygių išaiškinti, ar su
laikytasis neturi ko bendro su 
Latvijoje padarytomis piktada
rybėmis. Pas suimtąjį rasti du 
automatiški revolveriai, nema
ža šovinių ir 5 nauji, misingi
niai raktai. Latvis pasisakė 
esąs rygietis Artur Reze. Lie
tuvon perbėgęs slapstydama
sis nuo latvių policijos už mė- 
.ginimą įvykdyti plėšimą. Jau 
dvejus metus išsėdėjęs kalėji
me.
Išvežta Melasos j Dancigą

Šiomis dienomis laivu “Meli
sa” išvežta 500 t. Lietuvos cuk
raus fabrikų melasos į Danci
gą. Numatoma artimiausiu lai
ku Dancigan išgabenti dar 500 
tonų melaso partiją. Melasa at
vežama vagonais-cisternomis, 
kurių tiesiai pilama laivan.

-------------------- --------------------- f

Laiškas iš Lietuvos

su-

iš

šj jdomų laišką pridavė vie-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

ne tik šioj valstijoj,“ bet net ir 
Arizonoj.

Sareike dalyvavęs darbinin
kas negali gauti darbo. Kas j (5 
laukia ir kigr jis turi dėtis?

Californijos valstija turi 6Į/2 
milionus - gyventojų. Per pasku
tinius du metus į,valstijos iždą 
įplaukė $330,000,000. Guberna
torius Rolph mirdamas paliko

Ty liūnui, So. Boston, Mass., 
Apie prakalbas. Lietuvoje de
mokratinės valdžięs nuverti
mą buvome gavę anksčiau 
nuo kito draugo, todėl jūsų 
korespondencijos negalėsime 
sunaudoti. Atlėisite./

skolos $21,00'0,000/ Gubernato
riaus Meri-iam viešpatavimas 
padarė skolų $1^000,000. CaH- 
fornijos valstija viso turi $48,- 
000,000 deficito. Ant kiekvieno 
gyventojo išpuola po 74 centus 
taksų ir po $1.07 skolų.. Kaip 
matome, 1937, metai darbinin
kam nieko gėlo nežada, apart 
dar didėsnių vargų ir bėdų.

Pacific.

imt, męs trokštame, bet neturi
me, jei nori mirk. Taigi, Stase
le, kuogreičiau pasakyk, ką tu
rime daryti, ar atgal grąžinti, 
nes mes išimti savo kaštu ne
galime, jei persiųstum pinigų 
del išėmimo, tai mes išimsim, o 
gal tau pigiau apsieis atgal juos 
grąžinti, juk ir tau dabar bai
siai daug kainuos. Tik jūs ne- 
užpykite, mes su tokia sarmata 
ir širdies skausmu rašome šį 
laišką. Jūs turite dovanoti. Rei
kėjo jums tuos naujus daiktus 
gerai apglamžyti, kad atrodytų 
seni, mažiau būtų reikėję mokė
ti, o dabar už naujus yra bai
sus muitas.

Tik tu, Stasele, greitai atra
šyk, nes paštas siuntimą telai
ko tik dvi savaites be mokesčio, 
o paskui paštui už kiekvieną 
dieną reikia mokėti po 25 cen
tus, taigi paskui, jeigu mes im- 
tumėm, reiktų mokėti daug dau
žau, o jei tu liepsi grąžinti at- 
įal vėl sumokėsi daug.

Sudiev 
tave..

Reikia 
bėti, kad 
navo tiktai $13, o jeigu reiktų 
jas išimti iš Lietuvos pašto, tai 
būtų reikėję sumokėti su vi
som pabaudom ii' tt. netoli 20 
amerikoniškų dolerių. S.

jinai parduoda Šėrus savo gi
minėm, ir kuomet jie tampyk 
šėrininkais, tai senus darbi
ninkus kompanija paliuosUo- 
ja iš darbo, įdėdama savo gi
mines ir kartu šėrininkus į 
pravarytų vietas.

Laiškas
Mūsų prabaŠčius, netik kad 

kalėdoja, bet prieš Kalėdas 
išsiuntinėjo visiems laiškus 
prašydamas, kad atneštų jam 
pinigų bažnyčion. Nežinau, 
kokios jisai tarmės: kalaku
tas, dzūkas, ar kapsas, bet 
porą sakinių paduosiu skaity
tojam iš jo laiško ir lai spren
džia patys skaitytojai, į kokią 
tarmę jisai priklauso, štai jie: 
“įvertintumite, palengvintumi- 
te. Pasirašo k. Stonis/

Prakalbos

brangioji, bučiuojame

I prie to laiško paste- 
siųstos dovanėles kai-

Jersey City, N. J.
Įvykiai

Jersey City mieste streikų 
klausimas nėra legalus pilnoj 
to žodžio prasmėj. Miesto gas- 
padorius Hague paskelbė ka
rą prieplaukų darbininkam. 
Jo argumentai toki, kad jisai 
nemanąs įsileisti komunistų iš 
New Yorko miesto, kurie ar
dytų ramumą, keldami strei
kus, kovodami už geresnes 
darbo sąlygas ir tt. Argi p. 
Hague argumentai atatinka 
teisybei? Nieko panašaus ir 
jeigu Dollar Line ir kitų prie
plaukų darbininkai kovoja už 
geresnes darbo sąlygas bend
rai su New Yorko prieplaukų 
darbininkais, ir jeigu jų rei
kalai skiriasi skirtingoj for
moj nuo parsidavusio prie
plaukų unijos prezidento p.1 T c 1 i pjauną unijos pieziaento p.

nas draugas iš Eastono, kurio Ryan< tai ne p. Hague daly.
kas.

Pavyzdžiui galima priminti, 
kad streikuojanti prieplaukų 
darbininkai turi kreiptis prie 
Civil Liberties Union, advoka
tai turi imtis legalių būdų, 
kad ramūs pikietai ir legalis 
streikas nebūtų trukdomas iš 
miesto administracijos pusės. 
Saliūnas, kurį užlaikė Charles 
Bauer, 571 ^2 Henderson St., 
St., policijos komisijonieriaus 
Walsh įsakymu, uždarytas, 
laisnės atšauktos. Argumentas 
esąs tokiš, kad tame saliūne 
susirenka visi komunistai, 
“hangout”, “valkatos”'. Gra
žūs komplimentai, ar ne?

Saliūno savininkas aiškina
si, kad jisai jų nepažįsta, ar 
jie e£ą komunistai ar nekomu- 
nis 
kuomet tie darbininkai dirba 
Dollar Line, tai jisai iš jų biz
nį daro, kuomet dabar nedir
ba, taiujisai daugeliui suteikia 
maistą.

giminės siuntė vaikučiui dova-' 
nų Lietuvon. Laiškas paduoda-j 
mas žodin žodin, kaip buvo pa
rašytas;

Lapk. 26, 1936 m.
Miela Sesute:1—

Liūdną ir skaudžią naujieną 
tau atrašau.
vienas pakietas ir 
mokėti 55 litus, o 
ra muitinėje ir jo 
duoda, reikia duoti 
sienįų prekybos ministeriui, kad 
duotų leidimą ir už jį reikės 
mokėti 80 litų, iš viso mums da
bar reikia sumokėti 135 litus.

Mes jų išimti jokiu būdu ne
galime, neturime tiek pinigų, o 
paskolinti pas mus tai gali ir 
mirti, negausi niekur nei de
šimtį litų.

Verkiame abidvi su mama, 
širdis plyšta iš skausmo, kad 
tokį turtą negalime gauti. Kaip 
labai buvome Nudžiugusios, kaip 
gavome laišką nuo tavęs, rašei 
pasiuntusi, daiktus, taip dabar 
esame liūdni, kad neturime tiek 
pinigų sumokėti paštui; mums 
liepia atgal grąžinti, bet mums 
baisiai iškada ir bijome, kad 
jūs neužpyktumėt ant mūsų, gal 
pamislysite, kad mes nenorime

Parėjo siuntinys 
už jį reikia 
antras tebė- 
iš ten neiš- 
prašymą už-

Jisai tik žino, kad

North Hudson Boulevard 
busų draiveriai ruošiasi į 
streiką. Jie daro užmetimui, 
kaltinimus kompanijai, kad

Sovietų laivas Kųbąn, prikrautas 2,500 tonų maisto 
Ispanijos liaudžiai, išplaukia iš Odessos į Ispaniją.

Sausio 10 d., 3:30 valandą 
dieną Ukrainą svetainėj įvyks 
svarbios prakalbos * Ispanijos 
klausimu. Kalbės D. M. šo- 
lomskas iš Brooklyn#?^ Mūsų 
mieste jau senai buvo prakal
bos. Tad “Laisvės” skaitytojus 
prašome atsilankyti ir garsin
ti šias prakalbas vietos lietu
vių tarpe.

Miesto gatvių valymui mies
to administracija suteikė kon
traktą Michael Scatuorehio. 
Už jo darbą miestas sumokės 
per 1937 metus $467,950.

K. Biuras.

ŠYPSENOS

Parodys, Keno žemė
Lietuvoje bežemis turėjo eiti 

darban į kitą kaimą, kuris bu
vo kitam šone dvaro laukų. 
Žmogelis, kad sutrumpint ke
lionę, patraukė tiesiai per dva- * 
ro laukus. Dvarponis, pamatęs 
jį einant, rąitas pasivijo žmo
gelį ir ėmė rėkti: •; -iMif ■’

“Niekše, kas tau pavėlino 
mindžioti mano žemę?!”

Bežemis sako: “Ta žemė pri
klauso tiek tau, kiek ir man. > 
Kas tau davė tą žemę?”

Dvarponis: “Man ją tėvas 
paliko.”

Bežemis: “O kur tavo tėvas 
gavo?”

Dvarp.: “Jam jo tėvas pali
ko.”

Bežemis: “O kur jo tėvas 
gavo ?”

Dvarponis: “Jo tėvas užka
riavo.” .

Bežemis tuoj nusimetė ser
mėgą ir sako: “Na, tai eikšia 
kariauti, o pamatysime, kam 
žemė priklauso!”

Dvarponis, kaip šimtą vilkų 
pamatęs, nupleškėjo, o bežemis 
sau švilpaudamas nuėjo, kur 
jam reikėjo.

- Surinko Saulėtekis.

Kauno Gyvenimo 
Prašmatnybės

Panašūs Atsitikimai
Kauno lombarde tūlas sen

bernis pirko vaikų vežimėlį, o 
paskui pradėjo j ieškoti žmonos.

Kauno savivaldybė pastatė 
puikius akmeninius laiptus ligo
ninis į žaliąjį kalną užlipti, o 
ligoninė bus pastatyta vėliau.

< 
_____________________________ i? ' -X

Kauno Kalinių Tikyba
Paskutinėmis žiniomis Kauno 

kalėjime pagal religiją kaliniai 
taip skiriasi: 1,125 katalikai, 
72 evangelikai, 80^ sentikių ir 
pravoslavų, 1 mahometonas, 1 
adventistas ir 119 tie tikybos.

Techniški Procentai
Nesijotos duonos kg. kaina 

nustatyta 20 et., o pardavinėja
ma visur už 25 et.

Kepėjai sako, kad 5 centai 
primokami už ‘sijotus miltus, 
kurie pabarstyti po kepalu, de
dant į pečių.

(Iš “Kuntaplio”)




