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Metams

šioje vietoje buvau prisimi
nęs, kad smetoninė “Vienybė” 
labai nuskriaudė Susivieniji
mą Lietuvių Amerikoje, nesu
grąžindama jam- 25 tūkstan
čių dolerių paskolos. Už tai 
labai įsižeidė ne tik Juozas 
Tysliava, kuris dabar giriasi, 
kad jo gazieta turinti pinigų 
kaip šieno, tačiau neatsiteisia 
SLA., bet ir kreivos sąžinės A. 
B. Strimaitis. Šis tėvynainis, 
su savo darbais daugiausia 
nusidėjęs visiems lietuviams, 
visiems Lietuvos žmonėms ir 
lietuvių , tautai, mane labai 
smarkiai iškolioja, išvadinda
mas melagiam.

Tiek to, sakau, jeigu tik 
man tektų. Bet ponas Strimai
tis ve ką pareiškia:

“Aš būdamas Vienybės di
rektorius ir SLA narys, gerai 
žinau, kad Vienybė Susivieni
jimui nėra skolinga ne tik 
$25,000, bet net nė $25.” 
(Vienybė, sausio 5 d.)

No. 6.

' Da vieną titulą ponas Stri
maitis pamiršo pasisavint, bū
tent, Atstatymo Bendrovės 
graboriaus. Nežinau, ar pa
miršo, ar nedrįso.

Taigi, Strimaičio, Tysliavos 
ir kitų “Vienybės” bosų sąži
nė ir rami ir čysta. Jie nė vie
nu nikeliu nė kaip nenuskriau
dė SLA., neigi jie jam yra 
skalni. O kiek buvo prikal
bėta apie tą tėvynainių Susi
vienijimui skolą ir skriaudą— 
ir seimuose ginčytasi, ir virši
ninkų raportai užpildyta bė
domis su ta didele paskola, ir 
laikraščiuose galionai rašalo 
išeikvota berašant. Dabar, su
žinome, viskas lygu ir gražu. 
Mat, Susivienijimui jie prime
tė laužą, prie kurio Susivieni
jimas turėjo pridėti dar daug 
tūkstančių dolerių ir šiandien 
neturi kur jį dėti. Šitie vyrai, 
šitaip apmovę tą didelę pašal- 
pinę draugiją, skelbiasi didvy
riais ir kitus melagiais vadina.

Gal aiškiau bus apie šį 
“Vienybės” bosų nekaltumą, 
jeigu aš pasakysiu liūdną isto
riją apie save. Trys metai at
gal buvo šitaip: Aš jieškojau 
medžiagos naujam siūtui. O 

* labai mažai tenusimaniau apie 
audeklo kokybę.

Einu gatve. Stovi gražus 
trokutis ir jame du jauni vai
kinai. Kelioms moterėlėms 
rodo audeklo rietimus. Viena 
kita pasipirko. Sustojau ir aš. 
Jie pakišo man didoką kaval- 
ką labai gražaus audeklo— 
kaip tokio, kokio aš jieškau. 
Sako, “kaip tik del dviejų siū
tų”. Jau pavakarys, jie skubi
nasi. Man neteko nė apsižiū
rėti. Užmokėjau pluoštą dole
rių ir einu sau švilpaudamas, 
“pasiūsiu du geru, nauju siū
tu.”

Rodau savo frentam audek- 
lą, džiaugiuosi ir giriuosi. Jie 
man sako: Kvailas esi, ir ga
na.’ Šis audeklas niekam ti
kęs, visai neapsimoka siūti 
siūtą. Išvyniojame ir atranda
me, kad vos, vos vienam siū
tui užtektų.

Pasijutau apskustu! Manau 
sau, “jeigu tie rup.. . pasi
maišytų!” Well, bet jie nepa
simaišė. Jie niekados neišdrįs 
prieš mane akis parodyti. Nei
gi, manau, jie jaučiasi, kad 
jų sąžinė švari ir rami.

Bet, žinoma, “legališkai” 
tie žulikučiai man neskalni. 
Už pinigus jie man davė regso 
kavalką. Jie tik mane puikiai 
pamokino.

Pripažinsiu, kad mūsų broo- 
klyniškiai smetonininkai daug 
drąsesni už tuos vaikėzus. Jie 
sau viešai didžiuojasi, kad jų

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

težius, o Islaimėsit 
Pasaulj!
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Didžioji Sovietų Gy
ventojų Dauguma Yra 

Bedieviai ir Jauni
Surašinejant Gyventojus, Neklausiama, iš Kokios Klasės 

Yra Kuris Kilęs, o Tik—Kas Jis Dabar Yra?
Maskva.—Nuo naujų me

tų prasidėjo surašinėjimas 
visų Sovietų Sąjungos gy
ventojų. Darbuojasi 1,000,- 
000 surašinėtojų. Iš skait
linių surinktų iki sausio 6

Amerikos PrieŠkarinė-Priešfašistine Sąjunga
Išstoja Kovon prieš Uždraudimą Karo Reikmeną

Išvežimo Ispanijos Respublikai iš Šios Šalies
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongresas, pkgal 
prezidento RooseveltO rei
kalavimą, sausio 6 d. taip 
“pataisė” Amerikos bepu-

Surašinejant gyventojus, siškumo įstatymą, kad už- 
yra uždrausta klaust, iš ko- (draudė iš šios šalies gabent 
kios klasės žmogus yra ki- bet kokius karo reikmenis

d. sprendžiama, kad dabar
tinis žmonių skaičius Sovie
tuose sieksiąs 180,000,000.

43 iš kiekvieno 100 gyven- 
tojij yra jaunuoliai, gimę po 
bolševikiškos revoliucijos. 
Sovietų statistikai skaitliųo- 
ja, kad per 25 metus Sovie- 
tija turėsianti 300,000,000 
gyventojų.

Vienatinis carų laikais vi
sų gyventojų surašinėjimas 
buvo padarytas 1897 me
tais, ir surasta 125,000,000 
žmonių visoj Rusijoj, nors 
tada jai dar priklausė Len
kija, Lietuva, Estija ir Fi- 
nija, kurios dabar yra ne- 
prigulmingos šalys.

Darant dabartinį visuoti
ną Sovietijos gyventojų su
rašinėjimą, yra statoma to
kie klausimai: ar esi tikin
tis ar, bedievis? moki skai
tyt, rašyt ar esi beraštis? 
kokį mokslą išėjęs? kokį 
darbą dirbi? kokios profesi
jos žmogus esi? vedęs ar 
pavienis? dvasiškis ar pa-i kuris pilnai užtikrina reli- 
saulietis? I 'gijos laisvę.

lęs (iš kapitalistų, dvarinin- pilietiniams karams užsie- 
kų, valdininkų, valstiečių niuose. Tas pataisymas tie- 
ar kt.). sioginiai atkreiptas prieš

praleidimą apsigynimo reiJ. Stalin, perstatydamas 
naująją konstituciją, pareiš-akmenų Ispanijos respubli- 
kė, jog klasių kova Sovie-jkai. Jam priešinosi tiktai 
tuose yra apskritai užbaig- farmerys-darbietis kongres-- 
ta. Todėl jau nesvarbu, iš 
kurios klasės žmogus paei
na. Svarbu tik — kas jis yra. 
dabar ir kaip elgiasi. Štai' 
kodėl ir Šiame gyventojų 
surašinėjime praleidžiama 
klausimas apie socialę žmo
gaus kilmę.

Iš surinktų iki šiol sąra
šų davinių i pasirodo, kad 
milžiniška gyventojų dau
guma yra laisvamaniai.

Įvairių tikybų kunigai 
grūmojo išbraukt žmones iš 
savo parapijų, jeigu jie pa
sisakys esą bedieviai. Kuni- 

nčiuosips, 
___________ įdarysią baž
nyčias, jeigu kur daugelis 
pasisakys esą bedieviai. So
vietų vyriausybė, todėl, įsa
kė gyventojų surašinėto
jams rodyti ir aiškinti nau
josios konstitucijos skyrių,

Nepaspėjo Sulaikyt Laivo 
Su Lėktuvais Ispanijai

kia .. gąsdino, tikini 
'būk Sovietai ūždary

Brooklyn, N. Y. — Ispa
nijos laivas “Mar Cantabri
co” su aštuoniais ameriki
niais lėktuvais ir kitais ka
ro reikmenimis paspruko 
sausio 6 d., 1:47 vai. po pie
tų, iš Brooklyno prieplau
kos pirmiau, negu šalies 
kongresas priėmė “bepusiš- 
kumo pataisyma,” drau
džiantį išvežimą karo įran
kių Ispanijai. - n L <

Už 2 minučių pirm, .laivui 
išplaukiant, teisėjas G. M. 
Moscowitz buvo išdavęs įsa
kymą sustabdyt “Mar Can
tabrico,” pagal reikalavimą 
dviejų iš Ispanijos grįžtan
čių amerikiečių lakūnų, B. 
Acostos ir? G. K./Berry’o. 
Jiedu reikalavo <užareštuot 
laivą neva todėl, kad Ispa-

manas John T. Bernard, iš 
Minnesotos valstijos.

New York. —-iAmerikie
čių Sąjunga Kovai prieš 
Karą ir Fašizmą sausio 6
d. išleido pareiškimą, ku- 
riuom smerkia tokį bepusiš- 
kumo “pataisymą,” atkreip
tą prieš Ispanijos demokra
tiją. Šaukia milionus ameri
kiečių kovon, idant tas pa-
taisymas būtų panaikintas, 
ir reikalauja laisvai' pralei
sti Ispanijos respublikai ap
sigynimo įrankius.

Turkijos-Francijos Ginčas 
Del Alexandrettos Srities

Istanbul, Turkija. — Vife 
dar tęsiasi ginčas tarp Tur
kijos ir Franci jos valdžių 
del Alexandrettos srities 
šiaur-vakariniame kampe 
Syrijos, kurią valdo Franci- 
ja. Turkija reikalauja at
skirt Alexandretta su isto
riniu Antiocho miestu nuo 
Šyrijos ir suteikt turkams, 
to ploto gyventojams, savi
valdybę. Franci jos valdžia 
sako, kad šį klausimą turi 
išspręsti Tautų Lyga; bet 
Turkijos vyriausybė nesiti
ki Lygoje laimėti. *

EXTRA!
Sovietai Suėmė Antrą Auto. Darbininku Uni-1 n.ijos ™ldžia nedamokėiusuv',vlu‘ yuvMBj, ***Inems $1200 algos. Valdis-1

Japonijos Šnipą jos Derybos su Bosais kas ginkluotas labukas bu 
r J J ■ vo pradėjęs vytis “Mar

Tokio. — Sovietų vyriau
sybė Vladivostoke, Sibire,

Detroit, Mich., saus. 7. — 
General Motors automobi- 

areštavo kaipo Japonijos lių korparacijos viršininkai 
šnipą Daiji Takagį, vedėją sausio 6 d. buvo nutraukę 
Japonų Laivininkų Sąjun- derybas su vadais Jungtinės 
gos skyriaus. Japonija pro- Automobilių 
testuoja ir reikalauja pa
leist savo agentą.

Kiek pirmiau buvo nu- 
smerktas mirti Kai. Naka, 
Japonijos šnipas* prieš So
vietus. Bet paskui mirties 
bausmė tapo jam pakeista 
10 metų kalėjimo. u 
Naziai Konfiskavo 52 Už

sieninius Laikraščius.
Berlynas. — Nazių polici

ja konfiskavo atėjusias iš 
užsienių laidas 52 įvairių 
laikraščių. Nes tuose laik
raščiuose skirtingai rašoma 
apie Ispanijos naminio karo 
įvykius, negu kad Hitleris 
norėtų.

j Darbininkų 
Unijos. Bet, pagal reikalavi
mą valdiško taikytojo J. F. 
Dewey, sutiko sausio 7 d. 
vėl panaujinti derybas.

Automobilių Darbininkų 
Unijos... prezidentas Homer 
Martin . pasiuntė reikalavi
mą Jungtinių Valstijų kon
greso atstovų rūmui, kad iš
mestų iš tėisėjo vietos Ė. 
D. Blacką. Nes šis teisėjas, 
savininkas $219,000 vertės 
General Motors Šerų, išda
vė indžionkšiną - drausmę 
prieš darbininkus, streikuo
jančius sėdėjimu dviejose 
tos korporacijos dirbtuvėse 
(Fisher Body). Unijos pre
zidentas nurodo, kad tuomi

Cantabrico,” bet susiprato, 
kad neturi teisės del tokio 
skundo užgrobti Ispanijos 
laivą.

“Mar Cantabrico.” apart 
lėktuvų ir orlaivinių moto
rų, išvežė daug maskų prieš 
karo dujas, karo lauko vir
tuvių ir įvairių kitų reikme
nų — už apie <$2,000,000 iš 
viso.

Jungtinių Valstijų kong-

Madrid, sąus. 7. — Fašis
tai, neatlaidžiai bombarduo
dami Madridą kanuolėmis 
ir savo lėktuvų bombomis, 
vėl išžudę šimtus nekariš- 
kių gyventojų.

Bilbao, Ispanija, saus. 7. 
—Keli Ispanijos laivai pra- 
silaužė pro fašistų blokadą 
ir atvežė daugį ginklų ir 
amunicijos į šį respublikos 
uostą, šiaurėje.

Madrid, saus. 7—Atplau
kė kėli'laivai1 su tūkstan- 

rese padaryta klaida sutru^ Į čiais savanorių ' kaipo Ispa- 
kdė uždraudimą išvežimų į nijos respublikos talkininkų 

ir didėlė' dadgybė ginklų ir 
amuniėijds' Išpanijoš vai-' 
džiai.2 * a J

Ispanij ą dar 24 valandoms. 
^Senatas užmiršo įgaliot sa
vo pirmininką Garnerį tuoj 
pasirašyt uždraudimą. Q be 
tokio įgaliojimo turi praeit 
24 vai. laiko, iki nutarimas 
įeina galion.

Naujas Anglų Būrys Išvyksta 
Talkon Ispanų Respublikai

Paryžius, saus. 7.—Fran
cija siunčia 30,000 armijos, 
idant neleistų Turkijai įsi
veržti į Syriją bei užimti 
Alexandretta sritį.

Lenkijos Sutartis su 
Francija tai Didelis 

Smūgis Hitleriui
Naziai Stato Eilę Tvirtovių Lenkijos Pasienyj; Uždraudžia 

Civiliam Lakūnam Skraidyti Virš Rytį Ploto

Varšava. — Lenkijos val
džia sausio 6 d. panaujino 
senąją savo sutartį su Fran
cija dar glaudesniais ry
šiais, negu bet kada pir
miau. Sykiu Lenkija gauna 
stambią paskolą iš Franci- 
jos.

Kadangi Francija ir Če- 
choslovakija turi tarpsavi- 
nes pagelbos sutartis su So
vietų Sąjunga, tai yra su
prantama, jog Hitleri-s ne
galėsiąs panaudot Lenkiją 
kaipo talkininke savo pla
nuojamam karui prieš So
vietus bei Čechoslovakiją.

Pranešama, kad Sovietu 
I Sąjunga veda du ilgu vieš
keliu iki Lenkijos sienų, o 
vieškelių tąsa būsianti pra
vesta per Lenkiją iki Vokie
tijos rubežių.

Lenkijos valdžia buvo pa
darius artimą sutartį su 
Hitleriu. Bet kad naziai 
pradėjo tokią plėšrumo ir 
persekiojimo politiką prieš 
lenkus Danzigo krašte ir 
kadangi Lenkijos valdovai 
nerado, jokios sau ekonomi
nės nei politinės naudos iš 
sėbravimo su fašizuota Vo
kietija, todėl jie vėl susitarė 
su Francija. Lenkijos politi
kai įžiūrėjo ir grobikiškus 
Hitlerio planus prieš pačią

Lenkiją.
Berlynas.—V o k i e t i j a 

pradėjo budavotis eilę nau- 
jų tvirtovių Lenkijos pasie
nyj ir statydintis karinių 
lėktuvų stovyklas toj srityj. 
Hitlerio orlaivyno ministe
rija griežtai uždraudė ne- 
kariškiams lakūnams skrai
dyti virš tūkstančių kilome
trų ploto Lenkijos pasienyj 
ir virš ištisos srities tarp 
Warthe ir Oder upių.

JAPONŲ MINISTERIS
UžGIRIA S U T A R T Į SU

NAZIAIS PRIEŠ SSRS

Tokio. — Japonijos užsie
nių reikalų ministeris Ha- 
hiro Arita pen radio saus. 5 
d. teisino ir gynė Japonijos 
sutartį su Hitleriu “prieš 
Komunistų Internacionalą.” 
Nenorėjo atvirai pasakyt, 
jog t&i yra karinė sutartis 
prieš Sovietų Sąjungą.

Seville, Ispanija, saus. 6. 
— Fašistų žiniomis, Ispani
jos valdžia jau sutikus ati
duot Vokietijai karines me
džiagas, kurias buvo užgro
bus nuo nazių laivo “Palos.” 
Bet šiam pranešimui dar 
trūksta patvirtinimo.

25,000 Nariu, Italą Ka- Fašistai Pasivarę Ar- 
rią prieš Ispaną Liaudį čiau Linkui Madrido

sąžinė rami ir švari, kad jie 
nieko nenuskriaudė ir niekam 
niekuo nekalti—viskas išėjo 
“legališkai”, mat,' už didelę 
krūvą Susivienijimo narių su
dėtų dolerių jie organizacijai 
primetė laužą.

Gali tuomi savo “gudrumu” 
didžiuotis .Juozas Tysliava ir 
A. B. Strimaitis, bet visai ki
taip apie juos mano Susivieni
jimo nariai ir visa lietuviška 
visuomenė. Nesinori tikėti, 
kad jie to nežinotų. Bet, ot, 
nesvietiškai geras akis turi...

teisėjas Black pasielgė sa 
vanaudiškai ir nepadoriai.

studenčių sėdėjimo
STREIKAS

Cleveland. Ohio. — Sėdė
jimu sustreikavo 34 studen
tės No. Olmsted High 
Schoolėj. Protestuoja prieš 
viršininkų brukamus joms 
pirkti netikusius" žiedus, 
kaipo savo ketvirtos klasės 
ženklus.

London, v— Nepriklauso
mos Anglų Darbo Partijos 
sekretorius F. Brockwav 
saus. 6 d. pranešė, kad iš 
Anglijos išvyksta naujas sa
vanorių būrvs į Ispaniją ka
riaut prieš fašistus. Visi šie 
savanoriai turį pirmesnio 
karinio patyrimo. Anglijos 
valdžia norėtų- sulaikyt sa
vanorių važiavimą Ispani-

KAS GAVO DIDŽIAUSIAS
ALGAS

Washington. — Judamų
jų paveikslų aktorė Mae 
West 1936 m. gavo $480,833 
algos; o Marlene Dietrich, 
vokietė, $368,000. General 
Motors korporacijos prezi
dentas A. P. Sloan pasiėmė 
$374,000 algos, o vice-prezi- 
dentas Knudsen $325,869.

London. — Associated 
Press žiniomis, j a u 15,000 
Italijos fašistų ir 10,000 Vo
kietijos nazių kariauja po 
Ispanijos fašistu vėliava 
prieš Liaudies Fronto val
džią. O kiek rusų ir francu- 
zų taikau j a liaudiečiams, tai 
Associated Press neturinti 
jokių tikresnių žinių.’ 

, .. . ..... t ■

Caro Laiką Tamsybe
• > I . . ’

Maskva. —.Pagal carinės 
Rusijos visuotiną gyventojų 
surašinėjimą 1897 m., šaly
je buvo 300,000 kunigų ir 
vienuolių, ir 17,000 burtinin
kų,; “gydžiusių” žmones už
kalbinę j imais ir visokiais 
monais. Visoj milžiniškoj 
valstybėj tada tebuvo tik 
17,000 daktarų ir 70,000 mo

kytojų. Ir tik 5 žmonės iš 
kiekvieno šimto buvo raštiš
ki.

Dabartinis gi Sovietų Są
jungos gyventojų surašinė
jimas parodo, jog 90 žmonių 
iš kiekvieno, šimto tarp 8 ir 
50 metų amžiaus ntoka skai
tyti ir rašyti.

Madrid, sausio 7. — Ispa
nų respublikos milicininkai 
palengva traukiasi nuo ata
kuojančių fašistų link Ma* 
drido. Pranešama, kad res- 
publikiečiai tatai daro stra
teginiais sumetimais. Nes 
pasitraukę galės įsidrūtinti 
stipresnėse ir saugesnėse 
pozicijose.

Fašistų štabas Madrido 
Fronte, saus. 7. — Fašistai 
praneša, kad jų armija pa
sivarius 7 mylias pirmyn iš 
šiaurinio šono linkui Mad
rido ir keturias mylias iš 
rytinio ir vakarinio šonų.

Madrid, saus. 7. — 5,000 
fašistų, daugiausia nazių, ' 
buvo šturmu užėmę Las Ro
zas priemiestį, bet Madrido 
gynėjai juos iš ten atgal iš
mušė.

Las Rozas mūšyje žuvo ir 
Guido Picelli, vadas italų 
savanorių būrio, kariaujan
čių po respublikos vėliava 
prieš fašistus. .

j on, bet dar neturinti įsta- Fašistinių laikraščių leidė- 
tymo, pagal kurį galėtų ta- jas W. R. Hearst pasikUbpė 
tai uždrausti. $500,000 “algos” per metus.

Berlynas, saus. 6. — Hit
leris rengiasi pasiųst dau
giau karo laivų į Ispanijos 
vandenis.

Mexico City. — Meksikos 
vyriausybė uždraudė savo 
šalies darbininkam be pas- 
portų keliauti į Jungtines 
Valstijas, kur dar tebėra 
milionai bedarbių, ir todėl 
ateiviai iš Meksikos dažnai 
papuola į didžiausią vargą.
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Puslapis Antras

75-tam Kongresui Susirinkus
Šią savaitę pradėjo savo darbus 

75-tasis USA kongresas, t. y., senatas ir 
žemesnysis atstovų butas. Jis turės po
sėdžiauti keletą mėnesių, kol apdirbs 
bent daugumą tų darbų, kurie dabar yra 
numatomi. Tūli mano, kad šis kongre
sas būsiąs vienu svarbiausiųjų mūsų ša
lies istorijoj. ____

Vienas pažymėtina: 75-tajam kongre-. 
se prezidentas Rooseveltas turės milžiniš
ką daugumą atstovų savo pusėje. Sena
te demokratų bus 76, republikonų 16, 
Farmerių-Darbo Partijos du, vienas pro- 
gresyvis ir vienas nepartinis. Žemesnia
jam bute demokratų yra 335 atstovai, re
publikonų 88. Keletas demokratų yra 
gan liberališki žmonės, todėl jie su Far- 
merių Darbo Partijos atstovais sudarys 
progresyvį bloką, kuris nebus didelis, bet 
gan reikšmingas.

Taigi Rooseveltas, kaip matome, turės 
užtikrintą daugumą atstovų abiejuose 
butuose ir jis, be abejo, galės pravaryti 
savo sumanymus gan sklandžiai. Tiesa, 
menama, kad jam teks ne kartą susikirs
ti su savo partijos žmonėmis vienu ar ki
tu klausimu, bet atrodo, kad iš tokios 
daugumos atstovų nebus prezidentui sun
ku surinkti reikiamąjį skaičių šalininkų.

75-tajam kongrese gal būt kils patai
symas USA konstitucijos. Pažangieji 
Amerikos žmonės to reikalaus. Kiekvie
nam aišku, kad pataisymas būtinai rei
kalingas, jei norima sklandžiai ir gerai 
pataisyti tuos trūkumus, kuriuos atne
šė nauja gadynė. Turi būti suvaržyta 

L augščiausiojo teismo gale. Turi būti su
teikta didesnė gale USA kongresui. Kon
gresas. turi turėti teisę kontroliuoti al
gas, darbo valandas, darbo sąlygų nu
statymą ir panaikinimą jaunamečių 
darbą.

Įvedimas 30 vai. darbo savaitės, darbi
ninkų algų minimumas ir kiti dalykai 
yra būtini, jei norima sumažinti bedar
bę ir palaikyti augštesnę Amerikos dar- 

, bo žmonių gyvenimo lygmalą.
• Bedarbiams pinigų skyrimas, padary
mas WPA nuolatine įstaiga ir kiti daly
kai, surišti su plačiųjų darbo žmonių, pa
tekusių į nedarbą, likimu, turės būti iš
rišti, nes masės to reikalaus, jos netylės. 
Štai ir šiuo tarpu Workers* Alliance, be
darbių organizacija, reikalauja USA kon
greso paskirti WPA darbam’s ne mažiau 
pusantro biliono dolerių. Tam ir kitiems 
tikslams pabrėžti minėta organizacija 
šaukia suvažiavimą Washingtone 15 d. 
šio mėnesio.

Be to, farmerių reikalai prisieis rišti 
gręit, nes ir ten judėjimas didėja, kadan
gi milionų farmerių padėtis yra nepaken
čiamai sunki.

Tarptautiniai reikalai taipgi kasdien 
darosi opesni ir nors USA valdžia bando 
laikytis nuo europinių reikalų nuošaliai, 
vienok kiekvienas jaučia, kad, jei Euro
poj karas iškiltų, Amerika negalėtų išsi
laikyti neutrališkai.

Suminėtieji ir nesuminėtieji dalykai 
prisieis svarstyti ir tarti 75-tajam kong
resui. Kaip iki šiol, taip ir ateityj kon
gresas, norės ak ne, turės skaitytis su vi
suomenės opinija, su opinija plačiųjų 
darbo žmonių masių.

Dėlto mums svarbu, kad pažangiųjų 
žmonių judėjimas augtų. Komunistai, jų * 
pritarėjai ir visi darbo žmonės privalo 
stiprinti tąjį judėjimą ir reikalauti iš 
75-to j o kongreso tarimų, naudingų pla
čiųjų darbo žmonių masių interesams.

»

Žurnalistas d. Pablo Toriente
Nesenai Ispanijos kovose žuvo Pablo 

de la Toriente, kubietis, žurnalistas ir 
bendradarbis amerikietiško savaitraščio 

Y. “New Masses” ir Meksikos Komunistų 

Partijos organo “El Machete.” '
Drg. Toriente buvo nuvykęs Ispanijon 

aprašyti einamąsias žmonių prieš fašis
tus kovas. Iš karto jis tik rašė, stebėda
mas dalykų eiseną. Bet paskui, kaipo > 
kovotojas, d. Toriente pareiškė, negalįs 
ilgiau nuošaliai stovėti, bet turįs eiti į 
kovą drauge su šimtais tūkstančių kitų 
anti-fašistų kovotojų. Ten jis ir pa’guldė 
savo galvą.

Machado viešpatavimo laikais d., To
riente smarkiai kovojo prieš tąjį režimą, 
buvo policijos sužeistas, o paskui per du 
metus įkalintas. Dabar jis paguldė savo 
galvą kovodamas už Ispanijos ir viso pa
saulio darbo , žmonių laisvę.

Šitaip miršta kovotojai, komunistai!

Prezidento Kongreso Atidarymo, 
Proga Pasakyta Kalba

Prezidentas Roosevelt, savo kongreso 
atidarymui kalboj, šaky to j trečiadienį 
USA atstovų ir senato butų bendram po
sėdy j, palietė visą eilę svarbių dalykų, 
kurie jo manymu turėtų būti įvykinti gy- 
veniman, kad užtikrinus Amerikos de
mokratijos gyvavimą.

Be kitų dalykų, p. prezidentas palietė 
bedarbių šalpos problemą, panaikinimo 
prakaitinių darbų (sweat-shop) sistemos, 
suvaldymą teismų, kad jie tarnautų žino-* 
nėmš, progresui, o ne reakcijai, nuomi
ninkų farmerių ir apskritai farmerių bū
klės pagerinimo klausimą ir eilę kitųj 
klausimų. Tiesa, jis nieko nepasakė kon
krečiai, o tik bendrai lietė eilę svarbiųjų 
klausimų, kurie 75-tam kongresui teks 
apdirbti.

75-tasis kongresas, be abejo, turės pil
nas rankas darbo per kelis mėnesius 
svarstymui daugumos tų dalykų, kurie 
stovi jo darbų programoj.

Mūsų ’ nuomone, prezidentas būtinai 
turėjo pasisakyti aiškiau dėl augščiausio 
teismo suvaldymo. Jis teisingai nurodė, 
jog šalies konstitucija leidžia kongresui 
reguliuoti visą visuomenišką šalies gy
venimą, betgi augščiausias šalies teismas, 
neatsižiūrėdamas į tai, išstoja prieš kon
greso tarimus ir juos padaro “neįstąty- 
miškais!” t

Męs nieku būdu nesutinkam, su p. pre
zidento užsienine politika ten, kur jis 
stoja už nepraleidimą Ispanijos liaudies 
valdžiai ginklų ir ^itokių daiktų, nupirk
tų Jungtinėse Valstijose. Čia nieku bū
du nėra neutralybės dalykas. Juk Ispa
nijos valdžia nėra kare, su jokiu išlauki
niu priešu, jokia kita šalimi. Ji kovoja 
su gąivalais, pasirįžusiais užsmaugti res
publiką ir įsteigti fašizmą, reakciją Ibe- 
rijos Pussalio šalyj. Jeigu p. Roosevel
tas trokšta demokratijai triumfo, laimė
jimo pasaulyj, tai jo ir visų mūsų parei
ga turi būti ne atėmimas Ispanijos res
publikai teisės pirktis čionai ginklus, bet 
davimas tam tikslui didžiausių progų.

Bendrai, p. plezidentas savo kalboj su
minėjo svarbių dalykų. Jų gyveniman 
įkūnijimas, aišku, priklausys nuo pačių 
Amerikos žmonių masių. Jei jos griež
tai to reikalaus, už tai kovos, tai ir šalies 
kongresas su tuo turės skaitytis. O kad 
jos už tai kovos, rodosi, abejoti netenka. .

t

(Iš “Kuntaplio”)

r y t o j, a u s Šaipokienė 
atleido, o pati, žiovau- 
apsiverkusi, nuėjo pa-

Šaipoko Generąlis 
Sekretorius.

...... ............................................................ ..... ....................
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“Daily Worker” Trylikos Metą
Sekmadienį New Yorke (St. Nicholas 

Palace) įvyks didelis masinis žmonių su
ėjimas paminėjimui 13-kos metų sukak
ties nuo įsikūrimo angliško diehrašČio 
“Daily Worker.” Tai bus, ištikrųjų, svar
bus minėjimas. “Daily Worker” šiuo 
tarpu patapo tikru masiniu dienraščiu, 
populiarišku, įdomiu.

Trylika metų atgal, kai kęmumstinis 
judėjimas, palyginti, buvo daugiau atei- 
viškas, o ne amerikoniškas, kai šalis gy-

I vend t. v. “prosperity” laikotarpį, tū- • 
liems atrodė svajone pasirįžimas išleisti 
anglišką dienraštį, kuris kovingai gintų 
darbo žmonių interesus. Komunistų Par
tija tuomet buvo pasidalinusi į apie 18- 
ką kalbinių federacijų, kurių kiekviena'' 
turėjo savo problemas, savo spaudą, sa
vo rūpesčius. Sukėlimui pinigų išleidi
mui angliško dienraščio buvo kreiptasi į 
tas federacijas ir jos smarkiai tam dar
bavosi. Vien Lietuvių Komunistų Fede
racija sukėlė tam tikslui virš $7,000.
'Šiandien paveikslas pasikeitė. Parti

ja tapo suvienyta, ji patapo amerikoniš
ka, nęs dešimtys tūkstančių čiagimių j on 
įstojo. Bendrai, revoliucinis judėjimas 
išsirituliavo iš sektantiško lukšto ir pa
tapo stiprus, didelis ir rijntas. “Daily

Worker” puikiai atvaizduoja tąjį judėji
mą.

Tiesa, angliškas darbininkiškas dien
raštis dar nebegali ir šiuo tarpu gyvuoti 
be aukų, be darbininkų-^ūpesnio. Kas 
metai esti vedamas vajus už sukėlimą 
tam tikros Sumos pinigų dienraščio palai
kymui. šiemet nustatyta surinkti ne 
mažiau $100,000 fondas palaikymui ir ge
rinimui ‘/Daily Workerio” ir “Sunday 
Workerio”—savaitraščio. Mūsų pareigą 
prisidėti prie sukėlimo reikiamos sumos 
ir užtikrinimo abiem laikraščiam juo di
desnio pasiekimo naujų masių žmonių. 
Sukelti minėtoji suma geriausia prenu
meratomis. Reikia gauti kuodaugiausiai 
naujų skaitytojų, įtraukti • į angliško
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SU NAUJAIS METAIS NAUJAI 
RŪPINKIMĖS APŠVIETA

/ 
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tus apsisukome be trūkumo, 
galas su galu susisiekė.

Naujus metus pradėkime 
taip-pat rūpestingai ir darb
ščiai. Jieškokime naujų bū
dų platinimui dienraščio, 
prisidėkime ir su dovanom; 
jo išlaikimui. Dar yra dau
gelis draugų ir draugių, ku
rie netur “Laisvės” Sidabri
nio Jubilėjąus Certifikatų. 
Įsigykite tuojau.

Su naujais metais Certi- 
fikatus išrašėme: ALDLD. 
198 kp., Oakland, Calif. $10; 
Ą. Balčiūnas, ji., Brooklyn,

Pereitais metais mūsų 
dienrašti^—“Laisvė” išsilai
kė stipriai/ Visą gegužės 
mėnesį ėjo astuonių pusi, 
kasdien ir per ištisus metus 
penktadieniais išleidome aš- 
tonių puslapių. Pereiti me
tai buvo geriausi iš visų nuo 
pradžios • krizio gavimui 
naujų skaitytojų. Dienraš
čio cirkuliacija pakilo, pla
tesnes Ulases' Amerikos lie
tuvių pasiekėme su apšvie- 
ta. Tai gražu!

Galime pasidžiaugti ir 
tuom, jog 1936 metais ir 
turiniu mūsų dienraštis 
daug pagerėjo. Nuo skai
tytojų gauname pagyrimų 
už įvedimą skyriaus iš įvai
rių mokslo sričių, sveikina 
mūsų dienraštį netik ‘darbi
ninkai, bet profesionalai ir 
smulkūs biznieriai už plėti
mą liaudies fronto idėjos. 
Pernai metais daug pažen
gėme prię savo pasibriežto j iyE

IŠ PO ŠAIPOKO PASTOGĖS
Su didžiausia širdgėla pra

nešu, jog Šaipoką apsėdo ko
kia tai kvaraba. Nieko ne
valgo, į šaipokienę žiūrėda
mas nesišypso, o akys—nori

Šiemet žengkime dar toliau.
Dėka darbštiems “Lais

vės” platintojams ir širgin- 
giems rėmėjams materialiai, 
pirkusiems Jubilėjinius Cer- 
tifikatus ir aukojusiems 
dienraščio palaikimui, me-
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dienraščio draugę naujų žmonių. Per 
šias sukaktuves privalome kuo daugiau 
pasidarbuoti.

New Yorko ir apielinkės darbininkai 
kviečiami dalyvauti ‘Daily Workerio” su
kaktuvių koncerte sekmadienį, St. Ni
cholas Palociuj. Pasidžiaugkime visi 
drauge tais laimėjimais, kuriuos dien
raštis padarė laike 13-kos metų. Parem- 
kim dienraštį.

“Laisvė” siunčia širdingiausius broliš
kus linkėjimus “Daily Workeriui” jo sii- 
kaktuvių proga.

Tegyvuoja jis ir teruošia Jungtinių 
Valstijų angliškai kalbančius darbo žmo
nes kovai už bendrus darbo žmonių rei
kalus, prieš karo ir fašizmo pavojų, už 
naujų visuomenę, socializmą!

lie-

dar 
pa- I 

i

N. Y. $5:00; V. Petraitis, 
New York City, $2.50; J. 
Ginaitis, Detroit, Mich., $2; 
K. Žukauskiene, E. Orange, 
N. J. $2:00; Juozapas ir 
Kastancia Yankauskas, Ber
keley, Calif., $2:00. Po $1.00 
sekanti: Mikas Bagdonas, 
New York City; J. Kibildis, 
Haverhill, Mass.; Mikolas 
Stakoff, Brooklyn, N. Y.; J. 
Margaitis, Hartford, Conn.; 
ir Charles Mockus, Brook-
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Širdingai dėkavojame 
draugam,kurių vardai augš- 
čiau pažymėti už gausią pa
ramą dienraščiui ir linkime, 
kad kiti dienraščio skaityto
jai jus pasektų.

P. Buknys.

Penktadienis, Sausio 8, 1937
.......... . j ' 1 - 1 ", j 

ti ant oro; būti lauke ir.. .
—Bet, daktare. . .
—Jokio čia “bet” negali 

būti. Daugiau lauke, daugiau 
ant oro. . .

Bet, daktare, aš esu vy
riausias mano pono žemiausio 
užveizdos pagelbininkas. Tar
nauju prie kelių budavojimo 
ir ištisas devynias valandas 
būnu ant oro, ragindamas dar
bininkus greičiau dirbti. ..

—O-o. .. Parodyk vėl 
žuvį.

Šį sykį šaipokas liežuvį 
labiau iškišo. Daktaras
žiūrėjo, galva palingavo, ir 
pradėjo klausinėti:

—O kas p. šaipokui skau
da? >

—Ogi kaklą ir kaklo maz
gą, tai yra, kaip paprastai va
dina, galvą.

—O kaip viduriai?. ..
—Nežinau; an.tr a diena, 

kaip apie juos nieko nežinau.
—Suprantu. .. štai, va, re

ceptas; viena bonka ricinos; 
imt į vidų; nekenkia paėmus 
ir daugiau. Gulėk, neėik iš 
lovos, kol pasveiksi.

Daktaras išėjo. Aš greit 
parnešiau vaistus ir suverčiau 
Šaipokui pusėtiną dožą;

Kiek pagulėjęs, šaipokas 
pradėjo nerimauti : tai jis iš
lipa iš lovos ir paskubomis ei- 
na kur tai, tai jis grįžęs vėl 
rangosi į lovą, ir vėl eina.

—Daktaras sakė gulėti ra
miai, ponas šaipoke,—įspėjau 
jį.

šaipokas nieko į tai neatsa
kė, ale savo ekskursijų neper
traukė.

Negalėdamas pats jo pri
verst lovoje būt,—pašaukiau 
registruotą slaugę.

Slaugė Čia. Nusimetę ploš- 
čių ir, visa balta, nelyginant 

į pieno bonka, atsistojo' prie 
’šaipoko lovos, šaipokas ant
sy k pakitėjo: suretino savo 
“up and down”, veidas nušvi
to, o akys lyt nustojo ir malo
niai apžiūrinėjo patogią slau
gės figūrą.
, Kur. buvus, kur nebuvus ir 
šaipokienė prisistatė. Ji, me
tusi žvilgsnį į slaugės riestą 
figūrą, o sykiu pastebėjusi Šai
poko kaž-kokį malonų nusitei
kimą, apsiblausė. . . Pasitrau
kusi minkštą krėsę, nusėdo. 
Norėdama nuslėpt savo susi
rūpinimą, pradėjo kalbinti 
slaugę.

—Tamsta, slaugute, gražiai 
atrodai, ir, matomai, turi ro- 
mansistės ypatybių.

—Oh, taip, poniute, aš esu 
labai daug sykių suvilta mei
lėje.

—TAi tamsta dar. mergina, 
a?

—Ne. šis pastarasis mane 
suvylusis vyras buvo devintas > 
iš eilės. . .

Ant 
slaugę 
dama, 
silsėti.

—Ir kokis reikalas daboti 
vyrą, kuomet ten pat per visą 
naktį sėdėjo prityrusi slaugė? 
—-pastebėjau p. šaipokienei.

—Taigi, taigi. .. Užtai ir 
dabojau,—prakošė moteriškė, 
ir nuėjo pasilsėti

Kas dėsis toliau,—pranešiu 
vėliau. -

i
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ŠYPSENOS
siblaško. Štai kokius atsaky
mus p. šaipokas davė į jo se-|n]-/ 
kyetoriaus paklausimus:

—Kuom sergi,, p. šaipoke?
—Liga... oi. . .
—Ką skauda?
—Ma-ne. . .
Nieko nelaukęs, pašaukiau 

visųgeriausįą višą ligų specia-

Motyvuotas Prašymas
Kauno m. savivaldybė krei- 

peši į atatinkamas įstaigas pra
šydama prie miškų eksploata
cijos darbų priimti per darbo 
biržą inteligentus bedarbius. 
Prašymas motyvuojamas tuo, 
kad savivaldybė tikinti, jog 
inteligentai bedarbiai miškuose 
paklysiu ir atgal kelio į Kauno 
darbo biržą neberasią.

Stiliaus Valymus
Statybos komisija nutarusi ir 

Vyr. statybos inspekcija nuta
rimą patvirtinusi nugriauti Me
tropolio namų bokštą, nes Me
tropolis kianti ne bažnyčią, bet 
karčiama ir todėl bokštas prieš
taraująs karčiamų architektū
rai.

I j

. Būdamas jo j privatišku se-
kretorium nub 'to laiko, kuo- listą, kuris net ir nuo cholieros 
met jis apsivedė (kol buvo ne- apsiima išgydyti.
vedęs — sekretorkas laikyda
vo), skaitau didžiausia parei
ga duoti jums smulkmenišką 
oficialį pareiškimą.

Daktaras užkamandavo Šai
poką išsižioti net iki ausų, lie
žuvį iškišti ir laikyti, kol bus 
paliepta įtraukti. Metęs rim- 

Šaipokas rimtai serga. Guli, tą-žvilgsnį, daktaras pareiškė:
kai rąstagalis, nesispardo, ne- i “Tamsta privalai dažniau bū-



PRASTA ATMINTIS!
\

PHILADELPHIA
Daugelis nusiskundžia, “ne

turiu pometies,” “mano atmin
tis prasta.” Bet jie patys save 
nustebintų, kiek daug jie gali 
atsimint, jeigu gerai tėmytų 
įdomius sau dalykus ir tikrai 
bandytų juos atsimint. Dėmesio, 
atydos lavinimas yra svarbiau
sias atminties sekretas.

Kai kurie per kelis metus ra
šo laikraščiam korespondencijas 
ir daro tas pačias gramatikos 
klaidas, nes netėmija redakci
jos pataisymų. Bet žiūrėk, kaip 
žmogus gerai atsimena savo 
darbo smulkmenas bei gyveni
mui reikalingus dalykus.

“Popular Science Monthly” 
paduoda, kaipo pavyzdį, vieną 
pieno išvežiotoją su vidutine at- 
minčia. Jis norėjo geriau ap
mokamo darbo — pavaduot bi
le vieną iš dešimties pienvežių, 
kada kuris turi liuosą dieną ar
ba negali darban ateiti. Ir šis 
būsimas pavaduotojas įsitėmijo 
3,000 vardų pavardžių ir adresų 
pieno ėmėjų, gyvenančių dešim
tyje skirtingų miesto dalių.

Greitesni už Mašinas 
Skaičiuotojai

Kitas pavyzdys tai profeso
rius Salo Finkelstein iš Lenki
jos. Viena Amerikos radio kom
panija 1932 m. pasisamdė jį 
sudėt prezidento rinkimų pasė
kas, kaip tik telegramos atneš 
skaičių balsų, kiek jų gavo Roo- 
seveltas bei Hooveris vienoj ar 
kitoj vietoj. Jis savo galvoj 
skaičiavo greičiau negu grei
čiausia skaitliavimo mašina. 
Bet jis nebuvo su tokiu gabu
mu apsigimęs, o tik išsilavinęs.

Apie tą patį laiką buvo Ame
rikon atvykęs ir vienas'^Kauno 
Universiteto matematikos pro
fesorius, žydų tautos pusiau- 
amžis žmogus. Jam buvo su
rengtas skaičiavimo kontestas 
Columbijos Universitete. Išla
vinti mašinistai dirbo skaičia
vimo mašinomis, Columbijos 
profesoriai ir studentai paiše
liais ant popieros. Bet Kauno 
profesorius vien tik “iš galvos,” 
atmintinai, visus juos pralenkė 
skaitliavimo greitumu ir teisin
gumu! Iš sykio atrodo lyg koks 
stebūklas; bet jo nėra. Panašūs 
atsižymėjimai ir kitiems priei
nami.
Ką Gali Vidutinis Studentas

Profesorius S. Finkelstein 
per 4 sekundas ir 43 šimtada- 
lius atmintinai išmokdavo to
kią skaitlinę, kaip 6247068459- 
86193261832. Bet Ohio Valstijos 
Universitete psichologijos pro
fesoriai specialiai palavino vie
ną studentą H. W., ir jis lygiai 
tokio ilgio skaitlines paskui iš
mokdavo per 4 ir 37 šimtada- 
lius,’ reiškia, greičiau negu 
prof. Finkelstein. Kitus stud, 
tiek pat palavinus, jie taipgi 
pasiekė panašių rekordų. O tūli 
jų pirmiau skųsdavosi, kad turį 
“nekokias atmintis.”
Įvairūs Atsiminimo Būdai

Vieni žmonės atsimena, lyg 
akyse matydami vaizdus, rai
des, žodžius bei numerius; ki
tiems “ausyse skamba” garsai; 
dar kitiems liežuvio ar burnos 
muskulai primena jų tartus da
lykus, kuriuos jie bandė atsi
minti. Bet ar atmintis būtų 
vaizdinė, ar garsinė, ar musku- 
linė, jinai gali būt išlavinta pa
gal tam tikras taisykles.

Pats atsiminimas turi tūlas iš
bandytas ir patikrintas taisyk
les. Pavyzdžiui, jūs norite at
mintinai išmokt eilėraštį kokių 
24 eilučių. Jūs veikiausiai ma
note, mokysiuos šitaip: iš pra
džios keturias eilutes, paskui 
pridėsiu dar keturias, po to vėl 
keturias, ir tt., iki dalimis iš
moksiu visą tą eilėraštį; tai 
greičiausia išmoksiu, gal vienu 
pradėjimu, pašventęs tam kokį 
yakarą.

Bet čia jūs truputį klystate. 
Nes štai kas yra tikrai patirta: 
eilėraščiai arba šiaip raštai yra 
sėkmingiau išmokstami, jeigu 
žmogus su atyda skaito ištisą 
dalyką vienu pradėjimu nuo 
pradžios iki galo, nekapodamas 
jo į gabaliukus.

Gal jums kas sakė, jog, pav., 
24 eilučių poemą žmogus su vi
dutiniai pralavinta atminčia 
gali išmokt, perskaitęs 14 sy
kių. Jūs atsisėdate ir tuo pačiu 
pradėjimu, urminiai perskaito
te ją 14 sykių, o vis dar kliūva, 
užsikerta bei šlubuoja. Bet jei
gu būtumėte ją skaitę tik po 
du sykiu per vakarą kasdien 
eigoje vienos savaitės, tai daug 
geriau atsimintumėte, nors taip
gi būtų perskaityta tik 14 sy
kių išviso.

Kai kurie mokinasi perkarš- 
tai, lyg su “strioku,” kala, “zu- 
brija,” kaip kad rusai sako. 
Toks karščiavimasis kenkia at
siminimui.

Tūli bando atsimint skaitli
nes, įsivaizduodami, kad vienas 
numeris jiems yra vienos spal
vos, kitas skirtingos, trečias 
dar skirtingos varsos. Bet tie 
įsivaizdavimai netarnauja grei
tam ir geram įsitemijimui.

Jeigu žmogus myli numerius, 
tai jie patys jam sudaro savo 
vaizdukus, figūras. O jei kokia 
skaitlinė atrodo perilga, tai ga
lima ją akimis paskirstyti į tre
jeto numerių grupes ir taip len
gviau atsiminti, lyg tai būtų ko
kie trijų raidžių žodžiai, kaip 
kad daro ir profesorius Finkel
stein.

Geriausias Atminčiai 
Laikas

Dabar gi viena praktiška pa
staba tiems, kurie nori atminti
nai išmokti -trumpas prakalbė
jęs, deklamacijas arba savo ro
les vaidinimuose. Visa eilė ban- 
dymų su universitetų ir kolegi
jų studentais parodė, jog ge
riausiai atsimena t i e dalykai, 
kuriuos žmogus perskaito prieš 

į pat eidamas gult. “Lovos” ar
ba “prieš-guolio” atmintis 20 

I iki 30 nuošimčių geresnė negu 
bet kurio kito laiko. Paskui, pa-
ties miego metu dalykas giliau 
šaknis įleidžia į smegeninę. Bet 
jeigu praleidžiama pora va
landų nuo bandymo ką įsitėmy- 
ti iki ėjimo gult, tai jau dings
ta šį 20-30 nuošimčių nauda.

Bile kas gali pagerinti savo 
atmintį, jeigu seks mokslines 
tam taisykles,, ir jeigu turės 
kantrybės reguliariai ją lavinti, 
—tokia yra bendroji tyrinėtojų 
išvada. Ji C. K.

Sunkiausiai Dirbantis 
Kūno Organas

• 11’ I

Joks kitas kūno organas 
nedirba tokio sunkaus nuo
latinio darbo kaip širdis.

Ištieskite, pavyzdžiui, 
ranką, sugniaužkite pirštus 
į kumštį. Biskį atliuosuoki- 
te pirštus; paskui juos labai 
stipriai sugniaužkit. Įsivaiz
duokite, kad jus turite Šį 
veiksmą pakartoti po 70 sy
kių kas minutą, be atlaidos, 
valanda iš valandos, diena iš 
dienos, visą savo amžių; 
taipgi atsiminkite, kad šir
dis veikė dar pirm jums už- 
gemant.

Panašų darbą be sustoji
mo dirba širdis, nuo pirm 
gemant iki numirštant. O 
tai palyginti nedidelis orga
nas — daug maž kaip jūsų 
kumštis, ir vidutiniai sveria 
apie $ uncijas, galima saky
ti, pusę svaro. L. D.

Ispanijos liaudies valdžios 
kovotojai pereina į ofensy- 
vą ir atakuoja fašistus vi
suose frontuose, šis vaizdą^ 
nutrauktas Madrido fronte.

Žmonių Trumpėjimas therly Love.

Kaip žmogus Sutrumpėjo 
10 ir Pusę Colių.

13 metų atgal Hans Nel
son, Minnesotos valstijoj, 
buvo 5 pėdų ir 10 ir pusės 
olių augššio ir svėrė 190 
svarų. Dabar gi, sulaukęs 
52 metų amžiaus, jis teturi 
jau tik 5 pėdas augščio iš 
viso ir tesveria 155 svarus. 
Taigi per 13 metų jis su
trumpėjo pusvienuolikto co
lio.

Kas atsitiko? Del nežino
mos priežasties nustojo vei
kusios mažytės parathyroi- 
dinės liaukos (gliandsukai) 
.Hanso kakle.

Tų liaukų yra keturios; 
kiekviena apie kviečio grū
do dydžio. Jos lyg priaugu
sios prie stambiosios kakli- 
nės (thyroidinės) liaukos.

Nežiūrint, kad parathy- 
roidinės liaukutės yra to
kios mažos, bet jeigu jos blo
gai veikia, tai negali būt 
sveikas ir visas kūnas. O 
kai jos nustoja veikusios ir 
nebeleidžia savo syvų į 
kraują, tai kaulai nepriima 
kalkių iš maisto; ir jie ta-
da pradeda minkštėti, trum
pėti ir plonėti. Žmogus ima 
eiti mažyn; nuolat jaučiasi 
pavargęs, menkėja ir silp
nėja. Šią ligą gydytojai va
dina osteomalacia.

Tačiaus ir šitokioj keistoj 
ligoj tinkamai parinkti val
giai yra sykiu ir vaistas ir 
maistas. Todėl, kai gydyto-

Kiek Elektros iš Oro 
Gauna Jūsų Radio

Kada būna gera radio 
programa,’jos klausosi žmo
nės per 12,000,000 priimtu
vų Jungtinėse Valstijose,— 
skaitliuoja O. H. Caldwell, 
buvęs federalis radio komi- 
sionierius. Tuo laiku radio 
stotys, skleisdamos progra
mą, paleidžia oran milionus 
wattų elektros jėgos. O kiek 
tos jėgos “pagauna” savo 
vielomis-“ūsais” 12 milionų 
radio priimtuvų? — Tiktai 
pusę watto iš viso! kaip at
randa O. H. Caldwell.

Tokia milžiniška elektros 
jėga eikvojama, o visi 12,- 
000,000 “radio set’ų” tegau
na jos iš oro tiėk, kiek yra 
pusėje vieno watto kišeninės 
lemputės.

Daug dar turės būt pa
daryta pagerinimų kaip ra
dio stotyse, taip ir nami
niuose priimtuvuose.

l. a z 

jai nustatė Hansui maitintis 
tik vaisiais, daržovėmis, pie
nu ir mėsos raumenimis, 
pridedant dar žuvų aliejaus 
su vitaminu D, tai per vieną 
savaitę smarkiai pasitaisė 
jo sveikata; jis įgijo 15 sva
rų daugiau svorio; jaučiasi 
vėl miklus ir automobiliu 
pats važinėja į darbą ir at
gal.

Galimas daiktas, kad pri
taikytas maistas pataisė 
Hansui ir parathyroidinių 
liaukų veikimą. Tiesa, nei 
jis pats, nei gydytojai nesi
tiki, kad jis išnaujo pradė
tų augti. Bet gana gerai, 
kad žmogui sugrąžinta nor
malė sveikata ir gyvumas.

Medicinos mokslininkai, 
tačiaus, daro bandymus, 
kaip galima būtų pridėti 
augščio ir subrendusiems 
“neūžaugoms;” ir jau yra 
užrekorduota atsitikimų, 
kur 30-40 metu amžiaus 
žmogus dar paaugintas 
dviem-trim coliais. N. M.

RETAS RADINYS
I

Kolektyvietis ūkininkas 
P. L Kozlovas, Mogiliovo 
srityj, Sovietuose, bekasant 
kanalą vandentraukiui, ra
do seną molinį puodą ir nu
nešė vyriausybei. Atidarius 
gi puodą, rado jame 476 se
nus Belgijos ir Danijos auk
sinius pinigus. Tie pinigai 
buvo nukalti 200-300 metų 
atgal.

Tai nepaprastas radinys, 
nes joks muzejus pasaulyje 
neturi tokio didelio skai
čiaus tų amžių aukso pini
gų-

Baltarusijos Liaudies Ko
misarų Taryba apdovanojo7 
Kozlovą 3,000 rublių už tą 
radinį. ' R. A.

Galingas Grąžtukas

Mašinerijos parodoj 
Grand Central Palace, New 
Yorke, buvo rodoma ir nau
jai išrastas mažiukas elek- 
trikinis grąžtas. 'Jis tokio 
dydžio kaip vidutinis revol
veris, ir panašaus pavidalo. 
Bet jis taip galingas, kad 
juom galima grąžyti plieną 
lygiai, kaip dideliu senuoju 
grąžtu, }r dar lengviau.

N. M.

Švedijoj išrasta tokie “pa
kartotini degtukai”: įsibrė
žei degtuką; užsidegei kas 
reikia; užgesinai degtuką, 
įsidėjai į kišenių, o paskui, 
reikiant, ir vėl įsibrėžei.

Philadelphia yra trečias mies-Į Philadelphia turi didelį Pair
tas savo dydžiu Jungtinėse Vai- mount Parką, kurį pusiau per- 
stijose ir turi veik 2 milionus skiria Schuylkill upė. Parkas 
(1,950,961) gyventojų. Phila- turi 1,956 ketvirtainių akrų že- 
delphia yra apie 100 mylių nuo mes plotą. Prie to, dar jo kita 
Atlanto vandenyno, ant galiu-j dalis tęsiasi Wissahickon upelio 
gos Deląware upės krašto ir pakraščiu, kur taipgi yra 1,010 
todėl turi dideles prieplaukas, i ketvirtainių akrų plotas. Sako-

Philadelphia senovėje dar bu- 'ma, kad tai didžiausias parkas 
vo žinoma vardu “City of Bro
therly Love” (Miestas Broliškos 
Meilės) ir “Quaker City”) 
(Kveikerių Miestas).

Pirmieji balti žmonės ten ap
sigyveno vadovystėje švedų 
1636 metais, ir tada tą vietą va-1 
dino Wicaco. 1681 metais ten 
atvyko nauji ponai — angiai, I 
pasiųsti Williamo Penno su ka- | 
pitonu William Markham prie-1 
šakyje ir įsteigė savo koloniją, 
kurią ir pavadino “City of Bro- tūrinių centrų, kaip tai: Girard 

1685 metais at- kolegija, Pennsylvanijos Uni- 
vyko grupė vokiečių ir jie ap- versitetas, Temple Universite- 
sigyveno ant kalvos, kurią pa--tas; Jefferson, Hahnemann ir 
vadino Germantowm kuris da-1 Moterų Medicinos kolegijos.1 
bar yra dalimi Phila^&phijos. Ten yra Penu. Dailės Akademi-

Anglams vadovystėje William I ja ir Drexel Institutas, o prie- 
Penno geriau sekėsi, ir jie 17011 miestyje Bryn Mawr mergaičių 
metais išgavo miestui čarterį, I kolegija. Nuo senai gyvuoja 
1683 metais ten buvo įsteigta ir (Phila. Akademija Gamtamoks-*’ 
pirmoji anglų mokykla. 1723 
metais atvyko Benjamin Frank
lin, kuris turėjo didelės įtakos 
ir padarė nemažai išradimų.

Philadelphia suvaidino ne
mažą rolę Amerikos pasiliuosa- 
vime nuo Anglijos, čia įvyko 
jos apylinkėj, Valley Forge ir 
kitur dideli mūšiai. Prieš ang
lus išstojimai prasidėjo dar 
1763 metais. Philadelphijoj 
1774 ir 1775 metais įvyko pir
mieji Amerikos Kontinento 
Kongresai. Čia buvo paskelbta 
ir Jungtinių Valstijų nepri
klausomybe ’, o 1787 metais susi
rinkę laisvų valstijų atstovai, 
17 d. rugsėjo, priėmė Jungtinių 
Valstijų Konstituciją.

Miestas ir Parkai 
♦

Philadelphia, kaip ir dauge
lis kitų Amerikos miestų, yra 
bizniškais sumetimais pabuda- 
vota. Į miesto vidurį sueina iš 
visų pusių gelžkeliai, o šalimai 
jų pribudavota visokių fabrikų 
ir dirbtuvių, kurie smarkiai 
teršia orą.

Aristokratija gyvena Ger
mantown, Chestnut Hill, White
marsh, Ambler, Fort Washing
ton ir Jenkintown miesto daly
se bei priemiesčiuose. Philadel
phia iš pietų pusės (nuo Lai
vyno stoties) iki Willow Grove 
Parko turi veik 25 mylias, apie 
tiek ir iš rytų į vakarus. Phi
ladelphijoj yla požeminiai ir 
oro (elevated) geležinkeliai.

SNIEGO NAMU KOLONIJA
107 užstrigę Sovietų piliečiai 

jau buvo pasirengę per žiemą 
gyventi būdose, kurias jie pasi
statė iš sniego Karagino saloj, 
Beringo jūroj, į ‘ rytus nuo 
Kamčatkos pusiausalio. Ir jie 
tose snieginėse “stubose” buvo 
jau dvi savaites išgyvenę, iki jų 
laimei pasitaikė sovietinis gar
laivis “Sachalin” ir išgelbėjo 
juos iš tos sniegų ir ledų dy
kumos.

O į tą šaltąją pustynę jie štai 
kaip pateko. Jie plaukė laivu 
“Kamo,” bet audra gruodžio 9 
d. nulaužė “Kamo” vairą, už
metė laivą ant pojūrinės uolos, 
ir dar ten jį blaškė ir laipsniš
kai laužė į skeveldras. Bet jū
rininkai žinojo savo pareigas. 
Jie taip gąbiai ir pasišventusiai 
darbavosi, kad visus keleivius 
išgelbėjo ir išsodino juos ant 
sniegų kranto. Ale kur čia dėtis 
pyškančiame šaltyje?

lįgai dvejot ir mąstyt nebuvo 
galima. Todėl sovietinis kapito
nas patvarkė visiem lipti augš- 
tyn, ant skardaus 165 pėdų 
augščio kalno. Nes priekalnėn 
gali netikėtai nugriūti žemyn go “namus-sandėlius.

pasaulyj.
Philadelphijos miesto rotušė 

(City Hali) yra viena iš di
džiausių Amerikoj, ' francūziš- 

jkos architektūros. Jos išbuda- 
.vojimas atsiėjo $25,000,000; 
jos augštis 548 pėdos, kur ant 
bokšto stovi William Penno 
statula. Netoli yra Nepriklau
somybės Paskelbimo Svetainė.

Philadelphijoj yra daug kul- 

Cam- 
1926 
kuris 
tiltas

lėšavo

lių, Amerikos Politinė Akade
mija, Istorijos Akademija ir 
Wagnerio Institutas. Ten yra 
eilė dar ir kitų mokslo, bei kul
tūros įstaigų: Pennsylvania 
Muzėjus, žvėrinČius ir tt.

Tarpe Philadelphijos ir 
den, per Delaware upę, 
metais išbudavotas tiltas, 
atsiėjo $28,871,000. Kitas 
išbudavotas ties Palmyra--Ta- 
cony 1929 metais, kuris 
$4,690,000.

Philadelphijoj yra 
prieplauka. 1927 metais 
perplaukė 12,086 laivai su 41,- 
290,482 tonais krovinių. Phila
delphijoj yra visokių išdirbys- 
čių.

Philadelphijoj, sakoma, gyve
na apie 15,000 lietuvių, keliose 
miesto dalyse. Philadelphia il
gai buvo lietuvių revoliucinio 
judėjimo centras. Ten ėjo “Ko
va,” žurnalas “Naujoji Gady
nė,” “Moterų Balsas,” “Mūsų 
Tiesa” ir kiti leidiniai. Ir da
bar Philadelphia turi daug kai
riojo nusistatymo lietuvių, daug 
mūsų organizacijų kuopų, vietos 
pašalpos draugijų ir kliubų. 
Yra dvi lietuvių svetainės ir ke
li jų užlaikomi namai.

Philadelphijoj “Laisvė” daug 
turi skaitytojų, ir kiekvienais 
metais jos lietuviai surengia 
“Laisvei” vieną iš pačių di
džiausių piknikų rytuose ir vie
ną žieminį parengimą.

D. M. Š.

didelė 
per ją

sniegynas ir visus gyvus palai
dot.

Užlipus ant pirmojo kalno, 
keleiviai ir laivo įgula tuoj pa
sistato laikinas būdas—iš snie
go, nes kitokios medžiagos ne
buvo. Bet ir Čia tik ant rytojaus 
sniegai iš augštesnės vietos ima 
ir palaidoja būdas. žmonės, 
laimingai išlikę gyvi, tada kasa
si tolyn į salą, brisdami, nars- 
tydamiesi po sniegą. • Prieina, 
pagaliaus saugesnę lygumą, ap
sistoja ir pasistato sau sniegi
nių būdų “kaimą.”

Bet jūrininkams yar dar ki
to darbo. Jie turi išnešti iš ban
gų daužomo laivo krovinį bran
gių sabalio ir mėlynųjų lapių 
kailių ir maisto produktus. To
dėl jie atveju atvejais per snie
gus, per plūduriuojančius van
denyj ledus eina, velka ir tem
pia tuos daiktus iš triuškinamo 
laivo. Juk be maisto ir be kai
lių jie patys ir visi keleiviai tu
rėtų žūti jei ne nuo bado, tai 
nuo šalčio.

Galų gale, sunkusis darbas 
atliktas. Viskas sunešta į snie-

Kapito-

A!«o Kokios Muzikos 
Stimpa Vabaliukai 

Japonas gamtininkas Yo- 
shimasa Yagi šiurkščia mu
zika užmuša parazitiškus 
vabaliukus, gyvenančius 
kaštais naudingų šilkvaba- 
lių. Kaip tik ima griežti 
džiazzo muziką, tuojaus tie 
parazitai skverbiasi pasi
slėpti į šilkvabalio kūną; o 
sulindę giliau kūnan, ten ir 
užtrokšta.

Kaip Veikia Liaukos 
Svetimame Kūne

Vienas 48 metų amžiaus 
vyras Baltimore! kritiškai 
sirgo todėl, kad įvairios jo 
kūno liaukos nustojo dirbu
sios syvus (hormones). Tū
las nusmerktas pakart jau
nas kriminalistas Maryland 
kalėjime sutiko, kad, po 
mirties nuosprendžio įvyk
dymui, jo liaukos būtų išim
tos ir panaudotos tam ligo? 
niui.

Kaip tik kriminalistas li
ko pakartas, tuoj gydytojai 
išpjovė jo liaukas ir įsiuvo 

jąsias ligoniui. Ir per dve
jus metus po to, žmogus bu
vo sveikas ir visai gerai jau
tėsi. Bet liaukų medžiaga 
laipsniškai susigėrė į krau
ją, ir žmogus vėl “suiro”.

Štai kodėl dar iki šiol ne
pasisekė Dr. Voronovui ir 
kitiems “jaunintojams” pa
stoviai atjaunint žmones, 
įdedant jiem jaunų beždžio
nių lytines liaukas—jos po 
kiek laiko susigeria į krau
ją, ir žmogus vėl praranda 
laikinai panaujintą gyvumą 
ir pajaunėsimą. N. M.

Dujos Pervaromos Per 3
Colių Plieno Plytą

panaudojant 600,000 svą- 
rų spaudimą ant ketvirtai
nio colio ploto, galima per- 
varyt hydrogeno (vandeny- 
lio) dujas per trijų colių 
storio plieno plvta, kaip įro
dė Armour Technologijos 
Instituto profesorius Th. C. 
Poulter.

Didelė bangžuvė (whale) 
sveria tiek, kaip 1,500 stam
bių vyrų. Jinai per dieną 
suryja apie 180 svarų smul
kesnių vandens gyvių.

nas ’ V. Snitko apskaitliuoja, 
kad maisto galėtų šiaip taip už
tekti šešiems mėnesiams; bet 
jis turi būt rūpestingai apskai
čiuotas, kad nepritrūktų iki pa
vasario. Todėl kapitonas pas
kirsto, kiek gali kiekvienas ly
giai gauti maisto kasdien per 
šešis mėnesius. Bet kuro čia 
taipgi trūksta. Todėl prisieina 
brangiais kailiais iškloti būdų 
“grindis” ir kiek galima “ste
nąs.”

Taip visi ir apsigyvena, nesi
tikėdami, kad juos iš čia kas iš
gelbės iki pavasario. Viena pi
lietė šioj “kolonijoj” pagimdo 
ir dukrelę ant ledo “lovos,” ap
klotos kailiais.

Bet po dviejų savaičių tokio 
gyvenimo, kaip baltųjų meškų, 
jūrininkai žiūri ir mato ką tai 
atplaukiant linkui Karagino sa
los. Tai Sovietų garlaivis “Sa
chalin.” Koks džiaugsmAs!, Jū
ra, tačiaus, tokia audringa, kad 
dar praeina trys dienos, iki “Sa
chalin” juos visus, pagaliaus, iš
gelbėja. -J

Ne dyvai, kad “Kamo” kelei
viai vadina jo jūrininkus did
vyriais ir su pasigėrėjimu pie- 
šia-pasakoja apie jų nugalėtus 
pavojus ir atliktus narsius gel
bėjimo darbus. S. G,
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Štai ženklyvi komandierio miai sumažėjo vargas ačių 
žodžiai besirengiant prie I valdžios rūpesčiam apie pa

vargėlius. Niekuomet isto
rijoj Madride nebuvo taip 
rūpinamasi apie vaikus. Tuo 
laiku, kai mes, — sako Pit
cairn,—žaidėme su vaikais, 
tai 63 užsienio fašistų lėk
tuvai buvo kelyje į Sevillę. 
Jie greitai pradėjo bombar- 
duot Madridą.

' Respublikos valdžia deda 
dideles pastangas idant ap
saugot visas dailės verty
bes. Vienuolynuose ir pabė
gusių aristokratų namuose 
buvo atrasta daugybė dailės 
vertybių. Visi istoriniai na
mai ir dailės turtai yra sau
gojami. Liaudis, atsidūrus 
sunkiausiose kovos aplinky
bėse, parodo žmoniškumą, 
idealumą ir kultūringumą. 
Tuo laiku kai fašistų lėktu
vai bombarduoja ramius gy
ventojus, ligonbučius ir vai
kų namus, tai valdžios ka
reiviai susilaiko nuo bom
bardavimo apgyventų vietų. 
Taip buvo paimant Oviedo. 
Valdžia nepavelijo bombar- 
duot Sevillę. Nebuvo bom
barduojama nė Cordoba, nė 
Granada.

Frank Pitcairn’o knyga 
parodo , kurioj pusėj karžy- 
giškumas, kultūra, idealu
mas, ir kurioj — barbariš
kumas ir piktas pavojus 
žmonijai. V. R.

(Iš “Izv.”)

Maištininkai pasišaukė pa- 
gelbon morokkiečius, vokie
čių ir italų fašistus. Ispani
jos liaudis pradėjo ginkluo
tis tada, kai priešas jau bu
vo pilnai prisirengęs. Važi
nėdamas "po kaimus, auto
rius matė valstiečius, kurie 
saugojo kelius ir savo kai
mus. Ant vienuolikos žmo
nių — dvi medžipklės dubel- 
taukos. Jis kalbėjo su moti
na, išleidusia devynis savo 
sūnus į frontą. “Gal būt jie 
žus. Gal būt mes visi žūsim. 
Bet Katalonija nebus fašis
tinė,” — pasakė jinai.

Madrido gatvėj fašistai, 
persirėdę į respublikos mili
cininkus, pagriebė komunis
tą Miguelį ir nusivežė auto
mobily. Bet jis nenorėjo 
taip lengvai pasiduot. Kada 
automobilis važiavo pro 
liaudies milicijos sargybą, 
jis tyčiomis suriko: “Šalin 
demokratija!” Milicininkų 
urmo šūviai suvarstė auto- Į 
mobilį. Miguel’is žuvo kartu 
su fašistais, bet jis atliko 
savo pareigą.

Liaudies milicijon
daugybės liuosnorių. Kovo
tojai pasistengia greitai iš-Ii----------—- —r—.,—-----.
mokt karo technika ir eina i dies svajonė apie geresnį 
į frontą. Jie prisiekia tėvy-1 gyvenimą, už kurį jinai ko- 
nei:

“Aš, liaudies sūnus, Is
panijos respublikos pilie-,dies fronto valdžios jau da- 
tis, liuosnoriai įstoju mi-,vė savo vaisius. Autorius 
licijon. Aš prižadu Ispani-1 nurodo, jog Ispanijoj žy-

tuvų “Junkers”, kur pasi- 
; nesprogu

sias bombas su vokiškų fir- 
smų markėmis.

Pirmą sykį jis pakliuvo į 
šūvių ugnį Aragone, kada 
italų lėktuvas bombardavo 
milicininkus. Ir tuomet 
“pirmą kartą,—rašo auto
rius, — nekantriai tėmyda- 
mas į mėlyną dangų aš pra
dėjau suprast, jog maištas 
nebuvo sukeltas vien ispanų 
generolų lėšomis. Tarptau
tinis fašizmas parodė savo 
ranką.”

Ypatingai įdomus apra
šymas yra, kur autorius pa
sakoja apie Anglijos diplo
matinius atstovus Ispanijoj. 
Anglijos konsulas Barcelo
noj, sugrįžęs iš Londono, 
kur jis buvo nuvykęs del 
pasitarimo su užsienio mi
nisterija, įsakė visiems An
glijos piliečiams išvažiuot iš 
miesto. Anglijos ambasa
dorius Madride taipgi rei
kalavo anglų piliečių apleist 
Madridą, prižadėdamas dar
bą tėvynėje. Kada buvo nu
muštas žemėn pirmutinis 
“Junkeris”, Pitcairn atsi
kreipė į Anglijos konsulą, 
paragindamas persitikrinti, 
jog tai vokiečių karo bom- 
barduotojas. Anglijos kon
sulas atsakė, jog jis “netu
ri laiko.” Į žurnalisto klau
simą ar Anglijos užsienių 
ministerija žino apie šiuos 
faktus, konsulas atsakė pa
tvirtinančiai. Į klausimą, ar 
užsienio ministerija mano 
ką nors daryt šiuo klausi
mu, konsulas atsakė: “O, ne, 
aš nemanau.”

Šitoks atsinešimas Angli
jos diplomatų parodo neabe
jotiną pritarimą sukilėlių 
pusei.

♦ TZ z tuvų Junkers ,spamios Kovos<7 J sias bombas su v

Dokumentai
L Bespalov.

faktų. Beveik kiekvieną die
ną būdavo atrasta slapta 
fašistų radio stotis. Tuo lai
ku kai Caballero ir del Vayo 
buvo fronte, tai fašistų lėk
tuvas atsilankė su speciale 
“misija”: jis numetė kelias 
bombas netoli tos vietos, 
kur radosi liaudies fronto 
vadai. Aišku, kad tai buvo 
darbas išdaviko, kuris įsek- 
mui nurodė vietą ir laiką, 
kur radosi Caballero ir del 
Vayo. Klausinėjant paimtus 
nelaisvius Sierra Guader- 
ramos fronte, paaiškėjo, jog 
fašistų oficieriai davė smul
kmeniškas informacijas sa
vo kareiviams apie būsimas 
respublikiečių atakas ir 
ap^irt to, dar daug anksčiau 
negu respublikos generalis 
štabas gaudavo instrukcijas 
iš karo ministerijos. Ataka, 
planuota užduot netikėtą 
"smūgį, pasibaigdavo nepasi
sekimu. Laike fašistų lėktu
vų užpuolimo viename aero
drome (lėktuvų plečiuj) la
kūnams buvo įsakyta būti 
kareivinėse netoli bombų 
sandėlio. Aerodromas tapo 
aiškiai apšviestas fašistų 
naudai. Išdavikas tapo su
rastas ir sušaudytas.

Respublikos gvnėjams 
prisieina vesti sunkią kovą 
su pasislėpusiu priešu, su 
šnipinėjimu ir išdavyste. 
Atsakymui į fašistų šmeiž
tus ir išmislus Pitcairn pa
siūlo pasiklausyt maištinin
kų radio, kurie šaukia į ko
vą už atgaivinimą yergijos 
ir varo propagandą prieš 
demokratiją ir progresą. Jis 
priveda faktus žvėriško 
kankinimo liaudies fronto 
kovotojų Sevillėj, kur pa
imti nelaisvėn demokratijos 
gynėjai tapo žiauriai nu
kankinti, o kiti gyvi sude
ginti. Knygoje paduodama 
sekamas c h a r a k t ėringas 
įvykis. Villefranco kaime vi
si galinti vartoti ginklus 
valstiečiai išėjo į kalnus, ap-

Nesenai išėjo iš spaudos 
anglų kalba knyga vardu 
“Reporteris Ispanijoj” 
(“Reporter in Spain”), pa
rašyta Frank Pitcairn. 
Knyga yra pašvęsta Ispa
nijos liaudies kovai už sa
vo nepriklausomybę ir lais- 
svę pri’eš jungtines viduji
nės ir išlaukinės fašistų re
akcijos jėgas. Tai nėra pa
stabos nuošaliai stovinčio 
žmogaus ir paviršutiniai už-

• registruojančio faktus. Tai 
yra kovos dokumentas, aiš-

• j kus ir pilnas faktų. Frank 
' Pitcairn atvažiavo Ispani-

• jon viduryj liepos mėnesio 
- (1936 m.), išvakarėse fašis- 
; tų sukilimo ir jis buvo liū- 
; dininku pirmutinių susikir- 
; timų respublikiečių su mai- 
Z štininkais. Jis apvažinėjo 
7 visą eilę provincijų tuo lai- 
; ku, kai žmonės organizavo-
• si atmušimui priešo. Jis įs- 

.* tojo į respublikiečių Plie-
• ninio Bataliono 5-tą pulką
• ir kovojo fronte. Autorius 

smulkmeningai aprašo kovų 
scenas, paduoda pasikalbėji
mus, kuriuos jis turėjo žmo
nėm, pasakojo apie karžy-

•: .giškumą Ispanijos liaudies, 
apie žiaurumą fašistų, apie 
vokiečių ir italų intervenci
ją. Jo knyga išsklaido 
šmeižtų ir melų rūkus, ku
riuos skleidžia fašistinė 
spauda; joje yra įkvėptas 
jausmas didžio susirūpini
mo del demokratijos liki
mo.

Po tam kai liaudies fron
tas laimėjo vasario rinki
mus, fašistai pradėjo reng
tis kovai prieš respubliką. • 

Liepos 12 d. įvyko “ispa
niškoji Sarajevo.” Fašistai 
nužudė vieną žymiausių 
respublikos gynėjų organi- 
zatori^-respublikinės gvar
dijos leitenantą Castillo. Vi
soj šalyj fašistai provokavo 
susikirtimus, šaudė į begin
klę n\inią, mėtė bombas, 
siuntinėjo drąsinančius laiš
kus liaudies fronto veikė- siginklavę senais medžiok

lių šautuvais. Jie negalėjo 
Barcelonos; jums yra duo- atsilaikvti prieš didelį bū
ta 24 valandos laiko; prie- rį maištininkų, apsiginkla

vusių kulkasvaidžiais. Kai- 
darbavoši kunigai ir davat- me pasiliko moterys, senu- 
kos. Jie vaikštinėjo po kai- kai ir vaikai. Maištininkų 
mus, dalino pinigus, verba
vo kovai prieš respubliką 

’ vagis, sukčius ir pabastas.
Bažnyčia yra stambus že
mės savininkas Ispanijoj; 
jinai užstatė savo turtus ir 
gautus pinigus vartojo or
ganizavimui suokalbio prieš 
žmones.

Reakcinė spauda kelia 
riksmą del “persekiojimo” 
bažnyčios. F. Pitcairn kny
ga paduoda labai svarbios 
medžiagos apie tikrąjį daly
kų stovį. Maištininkai var
tojo bažnyčias. kovai prieš 
respubliką. Tarpe nelaisvių, 
paimtų su ginklais ranko
se, buvo kunigų ir net mi- 
nyškų. Jie šaudė į žmones, 
pasislėpę už bažnytinių sie
nų. “Mes manome,—rašo 
anglų žurnalistas, — jeigu

jams: “Važiuokit lauk iš

šingai — mirtis.” Veikliai

%

■ “Mes manome, 
anglų žurnalistas, — 
bažnyčia pakelia savo ranką 
prieš žmones, tai žmonės 
turi tiesą apsigint'save net 
ir nuo dvasiškijos.”

Sukilę generolai ir oficie
riai bandė organizuot pla
čiausi šnipinėjimo tinklą 
respublikos • kariuomenėje. 
Buvo pagauti oficieriai, pri
žadėjusieji būti ištikimais, o 
ištikrųių teikę karo slapty
bes priešui. Autorius pa
duoda visą eilę šnipavinųo

būriui vadovavo kapitonas 
Munios. Užėmęs kaimą jis 
įsakė sušaudyt 103 žmones 
iš 400 gyventojų. Pedro 
Garcia, 22 metų jaunuolis, 
atsisakė apleist savo senus 
tėvelius, todėl buvo sušau
dytas čia pat matant tė
vams.

Faktai, kuriuos paduoda 
anglų žurnalistas, rodo su
žvėrėjimą ir žiaurumą re
akcijos, kuri gvoltavoja 
žmones, ginančius savo tė
vynę. Bailiai, nepajėgianti 
atsilaikyti prieš liaudies 
karžygiškumą ir entuziaz
mą nieku kitu, kaip tik ka
rinės technikos viršenybe, 
jie remiasi vien ant morro- 
kiečių ir ant karirįės pagel- 
bos iš Vokietijos ijĮ* Italijos, 
—“taip lygiai, kaip šimtas 
metų atgal francūzu aristo
kratai pardavė Franci ją 
jos priešam, išstodami prieš 
Franciios žmones.” Silpnai 
apginkluoti, bet padrąsinti 
augštų idėjų, narsūs ir pa
sišventę respublikos kovoto
jai atlaiko priešo užpuoli
mus ir kartais priverčia 
juos bėgt, užgriebdami jų 
ginklus vokiškos išdirbystės. 
Autorius ne kartą buvo pa
kliuvęs į ugnį vokiškų lėk-

eina

užpuolimo ant maištininkų: 
“Pergalė turi būt mūsų pu
sėj, net jeigu jų dusyk ar 
trissyk daugiau negu mūs. 
Mes turime tą, ko jie neturi, 
— mes kovojame už laisvę 
ir todėl pas mus yra augš- 
tesni reikalai ir augštesnės 
idėjos.”

Dan vienas svarbūs klau
simas yra nušviestas Pit- 
cairn’o knygoj. Autorius pa
sakoja apie motyvus, ku
riais vaduojasi respublikos 
kovotojai. Šoferis, kuris ve
žė žurnalistą per Aragoniją, 
rodydamas į dykumas (ty
rus), sakė:

“Jeigu šioj vietoj būtų 
vandens, jinai būtų der
lingiausia žemė visame 
pasauly. Bet dabar čia 
yra dykumos... Jeigu 
mes laimėsim karą — tęsė 
toliau šoferis, — pirmuti
niu mūsų darbu bus ap
rūpint šią žemę vandeniu, 
o jinai pavirs į sodną. 
Štai kel ko eina šitas ka
ras.”
Šiuose žodžiuose aiškiai 

perduodama Ispanijos liau-

nef gyvulius.
Nesenai vienas pil. pralošė 

savo žmonos dešimts litų. Bai
gus lošti, pralošęs banką pa
laukė namo einančio išlošusio 
ir užpuolęs pradėjo jį smaug
ti, kad atiduotų pinigui. Už
pultasis pradėjo šaukti/pagal
bos. Subėgę žmonės /jį atgy- 
nė.

Nusinuodijo Del šeimos 
Nesutikimų

Užuguostis, Trakų apskr.- 
Prieš tris savaites, Butkiškių 
k. ūkin. L. P. pastebėjo, kad 
pas jo žmoną lankosi meilužis. 
Jis norėjęs .nužudyti savo žmo
ną ir jos meilužį, tą sužinojusi 
žmona pabėgo iš šios apylin-; 
kės. Likęs su trim mažais vai
kais, L. P. norėjęs nusižudyti, 
bet kiti šeimos nariai neleidę 
jam to padaryti. Paskui L. P. 
išgėręs nuodų. Nuvežus pas 
gydytoją dar buvo atgaivin
tas, bet lapkričio 28 d. mirė.

Washington. — Ispanijos 
fašistų agentai skundžia 
Meksiką Amerikos valdžiai, 
būk Meksika perkamus iš 
Jungtinių Valstijų lėktuvus 
persiunčianti Ispanijos 
Liaudies Frontui.

voja.
Pirmieji mėnesiai liau-

jos žmonėms ir respubli
kos valdžiai, išrinktai pa- 
gelba liaudies fronto, sa
vo gyvastim ginti demo
kratines laisves, taikos ir Į 
progreso reikalą, ir gar-i 
bingai nešioti milicininko 
vardą...”
Plieninio Bataliono 5-tojo 

pulko milicininkai prisiekė

LIETUVOS ŽINIOS
KLAIPĖDA. tiksliai įvertinę kai kurių liu

dytojų paliudijimus ir kai ku
riuos dokumentus, pridėtus 

1V. o , TZ1 . 'prie bylos. Todėl Vyr. tribu- 
Gruodzio 3 d. įvyko I ai“inoias prašomas apel. rūmų 

pėdos kr. seimelio 2 sesijos 0 |Sprendimą šioje byloje panai- 
i kinti ir grąžinti bylą rūmams 

naujo spręsti.

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

Seimelio Posėdis.

tL-. »___- nepasitraukt be įsakymo. Iš posėdis, kuriame apsvarstyta!Ispanuos žmones rodo ,00 žmonių> išgjusių j fron. jst’tymų h, Direktorija ąt_ 
stebuklus drąsos, karžygiu paliko gyvais tik 18; kiti sakė į paklausimus. Pirmuo- 
kumo ir ištvermes. Scenos ir įap0 užmušti arba sužeisti, ju punktu buvo svarstomas 
faktai, Pitcairno aprašyti, Milicininkai eina i frontą istatvmas apie savarankiška
palieka neišdildomą įspūdį. 
Maištininkai, sako autorius, 
neįsivaizdavo “kaip narsūs 
ir ištvermingi yra žmonės, 
vieningai gindami'demokra
tiją ir liaudies teises.” Pir
muose susikirtimuose su 
priešu Madride, Barcelonoj 
ir Sevillėj respublikos gynė
jai, užpulti netikėtai, be 
ginklų arba apsiginklavę 
mažu skaičium kariškų ir 
medžioklės šautuvų, atmušė 
užpuolimą gerai apginkluo
tų kareivių.

Pusė tuzino žmonių apgy
nė telefono stotį Barcelo
noj. Trys milicininkai at
mušė grupės fašistų oficie- 
rių užpuolimą ant radio 
stoties. Komunistė Kari- 
dad Merkadet parodė ste
buklus narsumo, vadovau
dama nedidelei grupei vyrų 
ir moterų, apginkluotų ka
ro ir medžioklės šautuvais.

i v
Neįmanomas, prieštarau

jantis “visoms karo taisyk
lėms” pasipriešinimas, pasi
rodė galimu garsiai tautai.

Liaudis atmušė pirmuti
nes maištininkų atakas.

Milicininkai eina į frontą 
su dideliu entuziazmu. Ilgai 
neišnyks atmintis apie jau
ną vaikiną iš Albaseto, ku
ris vaikščiodamas Madrido 
gatvėmis šūkavo: “Lai gy
vuoja Ispanijos respublika! 
Lai gyvuoja liaudies armi
ja! Lai gyvuoju aš pats!” 
Jis neilgai gyveno. Greit jis 
žuvo nuo vokiškos bombos, 
“bet jis mirė, — sako auto
rius, — už respubliką, gar
bės mirtimi.”

Prastai apginkluoti ir 
menkai aprūpinti — po 15 
kulkų ant žmogaus, — mili
cininkai atlaiko užpuolimus 
vokiškų bombarduotojų, 
kulkasvaidžių ir artilerijos. 
Sunkiausiose aplinkybėse, 
kuomet atrodo neišvengia
ma mirtis, milicininkai dai
nuoja liaudies dainas, dai
nas apie meilę, tėvynę ir 
apie kovą su fašizmu.

Pitcąirn gyvai aprašo mi
licijos būrio veikimą, kuria
me jis pats tarnavo. Tas bū
rys darydavo užpuolimus, 
kurie “pagal karo taisyk
les”- atrodė beprotiški, bet 
jie turėdavo pasisekimo.

įstatymas apie savarankišką 
vertimąsi amatu. Įstatymo pro
jektas, nors jau buvo svarsto
mas trečiuoju skaitymu, dėl 
kažkurių priežasčių grąžintas 
į IV ir VII komisijas, 
trečiuoju skaitymu 
įstatymo projektas 
mokesčiui pakeisti, 
diskusijų sukėlė 
draudimo pertvarkymo įstaty
mo projektas. Iš ligonių kasų 
norima išskirti žemės ūkio 
darbininkų draudimą, kurį pa
vesti krašto Direktorijai. Prieš 
šį projektą pasisakė Kybrhn- 
cas. Vistik projektas antruo
ju skaitymu priimamas. To
liau buvo svarstomas įstaty
mas konvencijai del moterų 
nakties darbo vykdyti. Nors 
ši konvencija Lietuvoje jau 
paversta įstatymu prieš dvejus 
metus, tačiau Klaipėdos kraš
te dar nevykdoma. Įstatymo 
projektas perduodamas komi
sijoms. Gyvų ginčų sukėlė lie
tuvių atstovo Pranaičio pasiū
lymas sudaryti komisiją Smel- 
telės reguliavimo darbams 
peržiūrėti. Prieš šį pasiūlymą 
smarkiai pasisakė Direktorijos 
narys žygaudas ir atstovas 
Monien. Pasiūlymas atmestas. 
Posėdis užtruko apie 3 vai.

Toliau 
priimtas 

žyminiam 
Didesnių 

socialinio

iš

Iš Sindikatų Veiklos

Kaunas.—Aliejaus ir odos 
sindikatai pranešę savo tar
nautojams, kad visi tarnauto
jai nuo ateinančių metų sau
sio 1 d. yra atleidžiami.

Tabako sindikatas nuo atei
nančių metų atleidžiąs per 50 
tarnautojų.

1937 m. baigiasi alaus sin
dikato sutartis, kuri nebū
sianti pratęsta.

Suimtas Palangos 
Burmistras

Gruodžio 9 d. “Liet. Aidas” 
rašo, kad Palangos burm. VI. 
Kraujelis vid. reik, minister! o 
“atstatytas už netinkamą pa
reigų ėjimą”, o gruodžio 10 d. 
rytinėje laidoje “Liet. Aidas” 
vakarykščią žinią papildo ta 
prasme, kad Palangos burmis
tras VI. Kraujelis pasisavino 
30 tūkst. 97 lt. ir areštuotas.

Laisvamanio Kova Su* “Ti
kėjimo Gynėju” Utenos 

Teisme

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

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

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu.

Valgykite medų, kad 
nesirgtu mete.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Mongolijos Liaudies Respublika, cent rali nė s Azijos 
Šalis, per kurią Japonijos militaristam. būtų patogu 
užpulti Sovietų Sąjungą, smarkiai didina savo karinio 
orląivyno spėkas.. Paveikslėlyje matosi orlaivininkys- 
tės komaųdieyius Jamba savo orlaivyje.

Didelis Kasacijos Protestas 
“Maisto” Byloje

Monstavi- 
per Apel. 
tribunolui 
del rūmų 
Pranculio

Kaunas.—Iš tikrų šaltinių 
teko sužinoti, kad Apel. rūmų* 
prokuroro pad. p. 
čius, gruodžio 9 d. 
rūmus įteikė Vyr. 
kasacijos protestą 
sprendimo Lapenų,
ir Kubiliaus byloje. Kasacijos 
protestą sudaro 106 puslapiai 
mašinėle rašyto teksto.

Kartu padavė kasacijos 
skundus ir “Maisto” b-vės įga
liotiniai advokatai 'Z. Toliušis 
ir L. Indreika.

Kasacijos proteste ir kasą- 
cijos skunduose nurodoma vi
sa eilė atvejų, kad rūmai ne-

Gruodžio 4 d. Utenos apy
linkės teisme buvo nagrinėja
ma knygnešio Albino Oželio 
Degėzių dvaro, Daugailių vai., 
savininkui K. Snukiškiui už jo 
keistą sumušimą iškelta byla.

Teismas pripažino Snukiškį 
kaltu ir nubaudė 5 parom 
arešto.

Jeigu Oželis būtų mokėjęs 
teisme laikytis, būtų galėjęs 
bylą ryškiau pastatyti ir Snu- 
kiškis—“katalikybės apašta
las” būtų patyręs aštresnį at
pildą.

BERN. J. SHAWK0N1S 
(ASAKUNAS) 

NAUJAS.
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS 
LAISNI UOTAS 

New York ir New Jersey 
Valstijo «

Graborystės reikale visada jums 
mielai patarnaus pigiai.

306 John Street 
Harrison, N. J. 

Telefonas: Harrison 6-1693 *

Susipešė Del Praloštų 
Dešimts Litų

DIDELIS NUPIGINUSIAS
Dviejų dolerių vertės knygq 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskiibusi D-ro Robinsom- 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiua 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mtneslo 

vii bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

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

4

Užuguostis, Trakų aps. šio
je apylinkėj labai paplitęs lo
šimas kortomis iš pinigų. Pi
nigų lošėjai ne visuomet turi, 
tai pralošia kitus daiktus ir

f
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Vilijos Choras rengia gražų 
perstatymą, “žemės Rojus” ir 
šokius, sekmadienį, sausio 10; 
pradžia 6 :00 vai. vakare. Pa
rengimas įvyks 103 Green St., 
Lietuvių Svetainėje.

Liet. Frakcijos Report.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Puslapis Penktas
■a a 

krito ant žemės ir ant vietoj 
užsimušė. s

Tai ve prie ko privedė pat 
triotizmas. Jeigu šis darbiniu* 
kas būtų skaitęs darbininkių 
kus laikraščius ir darbininkiŠs. 
ką literatūrą, tai būtų nuo sa« 
vęs ir nuo kitų prašalinęs pa
triotizmą ir alkoholizmą ir 
dar būtų gyvenęs ir kovojęs

M; I
“Gerai darai, kad gini savo 
kraštą,” ir paleido be jokios 
bausmės.

Na, ir kas gi su tuo elemen
tu toliaus atsitiko? Kadangi 
buvęs karo veteranas, tai jau 
manė, kad jis viską gali pa
daryti. Dar pabandė oru vaik-* 
ščiotų Išsitraukė gerai alko
holio ir pro langą atsistojo ant darbininkų reikalus, 
oro, bet oras jo nenulaikė,

laipsnio iki pereito lapkričio 
mėnesio suėmė 172,201 darbi
ninkų į darbą. Bet tai visgi 
dar yra 568,770 darbininkų, 
išmestų iš darbo, kuriems vil
ties nėra kada nors sugrįžti į 
darbą. Tas viskas parodo, kad 
augščiau minėtas pagerėjimas 
daug daugiau pagerėjo “bond- 
holderiams”, negu darbinin
kams.

aukščiau minėtą kompaniją. 
Kodėl ? Todėl, kad dabartinė 
sistema ir moderniška masine- l»,
rija priverčia vieną darbinin
ką padaryti daugiau darbo, 
negu du darbininkai padirb

ėdavo 10 ar daugiau metų tam 
' atgal.

Dabar Mt. Cląre šapoj dir
ba moderniškus geležinkelio 
vagonus, taip- vadinamus 
“Stream Line”, šitie vagonai 
panašūs į moderniškus busus, 
su rundinais viršais. Jie bus 
labai lengvi, nes dirbami iš 
lengvo materijolo ir labai da- 
likatni. Be to, šitie vagonai at
sieis kompanijai daug pigiau 
padaryti, negu senos mados, 
nes naujos mados vagonai ne
turi tiek daug “trimingų”, 
kaip senieji, todėl ima daug 
mažiau laiko padaryt 
žiau materijolo.

Kadangi kompanija 
planus tokius vagonus 
tai ji gali apsieiti tik su puse 

ouuMcį, u. darbininkų, ką turėjo 10 ar 
laikams,' daugiau metų tam atgal. Tai 

negalė d a-

Pašaliniui. — Nei naudos, 
nei reikalo nėra užvesti gene
ralines diskusijas apie New- 
arko biznišką bendrovę. Už
tenka, kad patys newarkieciai Į 
tuos reikalus apdiskusuoja. 
Todėl jūsų rašto nedėsime. 
Atleiskite.

%

ir

Binghamton, N. Y
Geležinkelio Darbininkas,Malden, Mass

ir ma-

fl

GF ‘LAISVES’ BAZARAS
Bus George Washington ir Abraham Lincoln Gimimo Dienosebusą

Vasario 12,13 ir 14. Vėliau 20,21 ir 22 February
Abington, Mass Baltimore, Md.

REIKIA DOVANŲ DAIKTAIS IR PINIGAIS

Šokiai Visom Dienom—Grieš Gera OrkestrąRep.

pasibaigė kada nors dirbti pas I lių kompanijos nuo žemiausio

po pietų, vakare

dalyvaukim tame

stubą ir

išdirba 
dirbti,

krei- 
jos 

ligo- 
kliu-

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

Bazarhs bus sėkmingas tik tada, jei dienraštį “Laisvę” remiančiosios 
gausiai pasirodys su dovanomis. Labai naudinga yra dovanos 

aujais daiktais, bet reikia ir piniginių dovanų, nes reikia bazarui 
pripirkti reikalingų daiktų.

mas

•fl

T
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Keli Patėmijimai

Gruodžio 26, 1936, L. P. 
K. Choras surengė balių 
koncertą, žmonių buvo ne
daug; kaip tokios didelės or
ganizacijos choro parengime, 
tai perdaug mažai. Girdėtis 
rūgonių ant choro organizuo- 
tojų nuo kliubo narių, kad nu
žemins kliubo vardą. Sudaina
vo nekaip. Dainavo kalėdų 
giesmes, žmonės sako: “tos 
giesmės bažnyčioj tai tiktų.” 
žinoma, choras mokinti, tai 
sunku. Panelė B. Rašimavi- 
čiutė, manoma, nesijaučia 
smagiai, po parengimo. Per
daug reikia ištvermės-kantry- 
bės.

Patėmyta, kad didesnės 
biznio įstaigos džiaugiasi di
deliais pelnais Kalėdų ir Nau
jų Metų švenčių laikotarpiu. 
Mat, kaip tik dirbtuvės dar 
tik pažadėjo pakelti 5% al
gos, tai viskas pabrango 10%, 
rendos pakilo kaip kuriame 
miesto daikte net 25%. O pa
prastai prieš Kalėdų šventes 
visuomet reikmenys pabrangs
ta. O jau tas mokėjimas vi
lioti iš žmonių, kad pirktų.

Popiežius sunkiai susirgo, 
suparaližiavo koją ir ranką. 
Tokia “gamtos rykštė” nieką 
nemaloni; būtų gerai, kad 
žmonija ligų galėtų išvengti. 
Bet jei taip suserga, arba su
sirgtų darbininkų revoliucinis 
vadas; na, kad pavyzdžiui, iš 
Komunistų Interna cionalo 
bent kuris, oi, kaip ir pats po
piežius ir kardinolai ir kuni
gai, sakytų: “tai dievas bau
džia blogus.”

Kita: popiežius šaukiasi 
geriausius daktarus, gal dar 
kokius bedievius, kad tik pa
ilgintų ant šios žemelės gyve
nimą. Telegrafavo seserims, 
kad melstųsi. Rodos, kam | 
jam bijotis mirties. Tas viskas 
rodo, kad popiežius netiki į 
užgrabinį gyvenimą, o tik ki
tiems rodo.

Rezoliucija Reikale Lietuvos 
Vidujinės Tvarkos

Kadangi mes, Amerikos lie
tuviai, gauname žinių, nuo sa
vo giminių Lietuvoj, kad nuo 
įsisteigimo tautininkų parti
jos diktatūros Lietuvoje, tapo 
panaikinta spaudos ir susirin
kimų laisvė;

Kadangi mes žinome, kad 
Lietuvoje yra šnipų sekamas 
kiekvienas pažangesnis žmo
gus. Tankiai tie šnipai sudaro 
provokacijas prieš jiems ne
patinkamus žmones, ir ačiū 
toms provokacijoms daug ne
kaltų žmonių pasiunčiama il
giems metams į kalėjimą;

Kadangi, pastaraisiais me
tais Lietuvoje karo teismas be 
atodairos už menkiausius pra
sikaltimus teisia Lietuvos ūki
ninkus sušaudymui ir ilgiems 
metams kalėti;

Tad Binghamtono lietuvių 
organizacijų atstovų konfe
rencija, atstovaudama devy
nias (9) vietos organizacijas, 
kurios turi 789 narius, savo 
konferencijoje, kuri įvyko 
gruodžio 20 d., 1936 m., Lie
tuvių Svetainėje, Binghamton, 
N. Y., griežtai, pasmerkia da
bartinę Lietuvos diktatorišką 
valdžią ir reikalauja, kad 
skubiausiai būtų atsteigta de
mokratinė tvarka Lietuvoje su 
plačiomis liaudies teisėmis, 
susirinkimų ir spaudos laisve.

Taipgi reikalaujame, kad 
visi Lietuvos politiniai kaliniai 
būtų paliuosuoti iš Lietuvos 
kalėjimų. 1

Taipgi pasižadame remti 
kiekvieną demokratinį judėji
mą del atsteigimo demokrati
nės santvarkos Lietuvoje.

Konferencijos vedėjai: 
Pirmininkas P. Adomaitis, 
Sekretorius J. A. Kaminskas.

ve kodėl darbininkai vaikščio
ja be darbo, ir ant šiukšlynų 
gyvena, o kompanijų pelnai 
nesvietiškai auga, žinoma, čia 
yra taisomi ir senieji vagonai, 
kurie yra išstovėję per depre
sijos laikus ir labai buvo ap
leisti. Kadangi dabar geležin
kelių transportacija padidėjo, 
tai kompanija skubiai juos 

darbininkus verčia, 
daugiausia jų sutai- 
darbininkų daugiau 

o tik tuos, kurie dir-

taiso ir 
kad'kuo 
sytų. Bet 
nesamdo,
ba, verčia prie skubinimo sis
temos, ir ardo nors jau 
mažai likusią darbininkų svei
katą, sakydami: “Jeigu turite 
darbą, tai dirbkite, arba jo 
neteksite.” Tokiu būdu darbi
ninkai, per daug metų išalkę 
darbo, iš kailio neriasi, kad 
tik patenkint bosus. O tuo pa
čiu kartu bosai sau krauna 
nesvietiškus pelnus iš tamsių 
ir nesusipratusių darbininkų. 
Darbininkai turėtų į bosą rim-

Serga Drg. A. Sebeika
Jau treti metai serga An

tanas Sebeika, kuris bedirbda
mas Converse Bobberinėj už
sigavo koją. Inšiurinso dakta
rai gydė du mėnesiu, apgydė 
biskį ir vertė, kad eiti] dirbti. 
Padirbus dvi savaites, koja 
vėl sutino. Šiuo kartu inšiurin
so daktarai pripažino, kad 
reumatas ir atsisako kompen
saciją mokėti.

Turėdamas savo 
šeimą, blogėjant 
dar prieš sirgimą,
mas apsimokėti į draugystes, 
Sebeika prasišalino iš jų. Sirg
damas ilgą laiką, visus pini
gus praleido. Tad dabar visa 
našta sukrauta ant jo moters 
rankų—šeimą užlaikyti ir už 
stuba užmokėti.

Dabar jau trys mėnesiai, 
kaip Sebeika negali iš lovos 
išlipti. Negalėdama ilgiau na
mų užlaikyti, moteriškė 
peši prie 'miesto, kad 
draugą paimtų į miesto 
ninę. Bet sutiko daug
čių. Pirma, kad Sebeika nepi- 
lietis, antra, kad stubos savi
ninkas, nors ta stuba po val
džios paskolų banku. Bet pa
galiau visgi priėmė ligoninėn, 
su ta išlyga, kad turės mokėti 
nors po vieną dolerį į dieną.

Taigi, drg. Sebeika dabar 
randasi Malden City Infirma
ry ant Forest St. Jeigu kas iš 
draugų ar pažįstamų norėtu
mėte aplankyti, tai lankymo 
valandos yra sekamos: antra-'tai pažiūrėti ir. jam drąsiai 
dieniais, ketvirtadieniais ir, atsakymą duot,(.o ne boso bi- 
sekmadieniais nuo 2 vai. iki 
4 vai. po pietų. Davažiavimas: 
reikia imti Foresdale 
nuo Malden Sq.

R.

Vienas Niekšas jau Pasišalino 
iš Darbininkų Tarpo

Mt. Clare šapoj dirbo pra
eito pasaulinio karo veteranas. 
Tai buvo žmogus, kurį buvo 
apgalėjęs patriotizmas ir al
koholis. Tas darbininkas dirbo 
tik tada? kada neturėjo už ką 
gerti, tada eidavo į “pentorių” 
šapą, ir gerdavo alkoholį, kurį 
“pentoriai” naudoja. Tas sut
vėrimas taip buvo prisigėręs 
patriotizmo, kad jam niekas1 
nieko negalėjo pasakyt priešai i 
Amerikos kapitalizmą. Tik už 
mažą dalykėlį jis vienam dar-1 
bininkui išmušė 'dantis ir su
laužė žando kaulą. Nors ša
poj neleistina muštis, bet bo
sai jam nieko nesakė, žinoma, 
kad būt kas kitas taip pada
ręs, tai bosai būtų jį iš darbo 
išviję arba būtų ir suareštavę.

Kitas atsitikimas buvo, ka
da minėtas elementas nuėjo 
į barbernę- ir ten su kitu žmo
gum susiginčino, taip pat už 
patriotizmą. Tą žmogelį taip- 
smarkiai apdaužė, kad jį rei
kėjo į ligoninę pasiųsti. O ka
da buvo už tą niekšišką dar
bą areštuotas, tai jis policijos 
stotyje pasakė: “Tas žmogus, 
mane įžeidė, kaipo pasaulinio 
karo veteraną.” Na, ir kas at
sitiko? Policija jam f pasakė:

SIENINIAI KALENDORIAI
1937 METAM

“Laisve” 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 colią pločio ir 16 colią ilgio. Kaina 15c
Pasiunčiame ir į kitus miestus už tą pačią kainą. 
Reikalaudami į kitus miestus malonėkite iš kalno 

prisiųsti užmokestį pašto stampomis.
Padarome su lietuviškais kalendoriais, kur 

yra pažymėta Lietuvos oficialės šventės 
ir katalikiškos šventės.

Daugelis siunčia iš Amerikos sieninius kalendorius 
į Lietuvą anglų kalboje su amerikoniškomis šventė
tais. Lietuvoje tokie kalendoriai mažai naudingi. 
^Laisvė” turi prirengusi lietuviškus kalendorius, ku
rie tinka Lietuvoje. Tad norintieji pasiųsti į Lietuvą 
kalendorius užsisakykite iš “Laisvės”.

* |

J. W. Jėnušaitis, buvęs “de
puty sheriff”, užėmė “asses
sor” vietą nuo republikonų 
partijos. Bet šiaip Jėnušaitis 
yra gero būdo žmogus, jei tik 
jis ką gali bile kam pagelbėti, 
jis nuoširdžiai pagelbsti.

Kurie automobilių savinin
kai praėjusį rudenį nevažiavo 
inspektyt savo mašinas, dabar 
nuo visų jų atima ženklus ir 
suspenduoja leidimus važinė
jimui.

Į Naugatuck, Conn., suva
žiuos, numatoma, apie 100 de
legatų roberinių darbininkų 
unijos, United Rubber Work
ers of America. Sausio 9, Lin
den lietuvių svetainėje, Nau
gatuck, laikys unijos distrikto 
taryba konferenciją-mitingą, 
mitingas įvyks subatoj po pie
tų. Rubber Workers Union 
susivienijus su C. L O. komi
tetu.

‘ Bus daromi planai del su
organizavimo visų gumos iš- 
dirbystėj darbininkų į uniją. 
John Brophy, iš Washington, 
D. C., direktorius Komiteto 
del Industrinės Organizacijos, 
bus principaliu kalbėtojumi, 
taipgi kalbės John J. Sheri
dan. Delegatai pribus iš Mass
achusetts, New Jersey, Rhode 
Island, New York, Pennsylva
nia ir Connecticut. O nuo. 
Connecticut kitų miestų, kaip 
New Haven, delegatai repre
zentuos Trades ir Labor coun
cil, spaustuvių uniją, United 
Radio ir Electrical Workers, 
ir United Mine and Smelter 
Workers, taip ir Brass darbi
ninkus. Masinis mitingas pra
sidės 1 vai.
šokiai.

Lietuviai,
mitinge.

Važiuoja į Miami, Floridą

Mūsų gerai žinomas biti
ninkas L. Končius, kuris gyve
na North Abington, Mass, ir 
verčiasi iš bitininkystės, apie 
sausio 9 d. išvažiuoja į Flori
dą. šiemet buvo labai sausa 
vasara, tai bitelės sunešė ma
žai medaus ir mūsų bitinin
kas per žiemą neturi ką veikt. 
Todėl jis važiuoja į Floridą 
mėginti augint per žiemą bi
tes, o pavasarį parveš jas at
gal..

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

Geležinkelių Pelnai Paaugo— 
Vienas Darbininkas Padirba

Už Du į

Baltimore and Ohio gele
žinkelio kompanijos Mt. Cla
re dirbtuvė išdirbo 11 mėne
sių į metus. Tai yra 1936 me
tais. Šita dirbtuvė nuo 1929 
metų, iki 1936 m. išdirbdavo 
tik po kelis mėnesius, o neku
rtais metais buvo visai užda
ryta. 'Dabar kurie darbinin
kai dirba, tie džiaugiasi, kad 
jau “prosperity” sugrįžo. Bet 
kaip su tais darbininkais, ku
rie nuo 1929 m. buvo paleisti 
nuo darbo, ir dar vis negauna 
žinios sugrįžt į darbą? Reiš
kia, tokių darbininkų viltis

jot. Jeigu bosai reikalauja 
daugiau darbo, tai darbinin
kai turi reikalaut daugiau al
gos. Tai tokis .turėtų būti bo
sui atsakymas.

Jeigu kompanijų pelnai pa
augo augščiau 1928 ar 1929 
metų, tai kodėl darbininkų al
gos nėra pakeliamos? Pagal 
prezidento J. Ji Pelley, of the 
Association of American Rail
roads, pranešimą, Amerikos 
geležinkelių kompanijoms liko 
gryno pelno $645,000,000 
1936 metais. Amerikos gele
žinkelių kompanijos 1920 me
tais turėjo du milionu darbi
ninkų ant “payrolls”, o 1929 
metais skaičius nupuolė iki 1,- 
660j000. O jau 1933 metais 
darbininkų skaičius nupuolė 
net iki 919,881.

Pagal Interstate ‘Commerce 
Commission pranešimą, Ame
rikos geležinkelių kompanijos 
padidino darbininkų skaičių : 
praeitą lapkričio mėnesį buvo 
jau 1,092,080 darbininkų ant 
“payroll”. Reiškia, geležinke- 

i 1111 komnaniins mm žnmiaiisin

Pennsylvanijos gubernatorius Earle (viduryje) Potlsvillės apylinkėje 
aplanko “butlegerių” anglių kasyklas, kuriomis tūkstančiai bedarbių 
šiaip taip užsidirba pragyvenimą

Visi dienraščio “Laisves” rėmėjai, visi 
apšvietą mylinti žmonės privalo rūpintis, 
kad šis bazaras pavyktų, kad “Laisve*’ 

turėtų iš jo materiales naudos.

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

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

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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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.
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kalbėt M. K. Su- 
Worcester, neat- 

St. Michelsonas 
dviem atvejais.

ku- 
be- 
net

įėjo:
Bar-

Taip ir turi būti!
J. K. Patrimpas.

Nepamirškite Sausio 10 
Dienos

Po programui, kurio publi
ka sėdėdama prie stalų aty- 
džiai išklausė, surinkta dar 
$5.93 aukų.

Paskui, stalus prašalinus,

Broadway, kaip 7:30 
Komunistų Partijos 

frakcija rengia gran- 
muzikalį vakarą.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

ir 
ne- 

namo 
savo

karštai, labai susijaudi- 
aplinkybės

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA
Čia užėję tikrai jausitės patekę | tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK-Al 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 18 KITUR ATVYKUSIUS
Tel. EVergreen 8-8520

Telephone! EVergreen 1-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

»
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*, ■

Penktadienis, Sausio 8, 1937 Puslapis šeštas

BOSTONO ŽINIOS
VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS

Gerbiamieji:
Šios savaitės programas bus 

\ sekantis.
Prašome užsistatyti savo 

radijus WHDH stoties (830 
kilocikliaus) Boston, Jtfass., šį 
sekmadienį, 9 :30 ryte.

1— Trijų lietuvių Trio iš S. 
Bostono.

2— Ona Navikiutė, daini
ninkė iš Cambridge.

3— šešios Birutės iš Bostono 
j po vadovyste V. Minkienės.

Prašome parašyt po progra- 
i mo laišką ar atvirutę į Station 

WHDH, Lithuanian program, 
pranešdami kaip patiko šio 
sekmadienio programas.

Steponas Minkus 
garsintojas.

spjaudytis: “Va, žiūrėkit, jie 
mūs nenori. Veikimą visą susi
grobę į savo rankas.”

------------ i (
Bereikalingai, draugai 

mūs draugais norite būti),
binėjatės ir prie mūsų kores
pondentų, jei mes retkarčiais 
jus prisimenam. Netiesa, kad 
Jonui nepatiko, kam jūs ren
gėte koncertą. Netiesa, kad 
jam nepatiko koncerto daly
viai. Jūs tokio nepasitenkini
mo “Laisvėje” nematėt, jei 
“Laisvę” skaitot. Renkite sau 
koncertus ir balius, nors ir kas 
nedėlia. Mums nuo to nei šil
ta, nei šalta.

, Vis Kabinėjasi
Kam ką skauda — apie tai 

tik ir kalba. Taip sako lietu
vių patarlė. Taip ištikrųjų ir 
yra.

Mūsų vadinamieji “skloki- 
ninkai” iš kailio neriasi, iš 
pykčio serga, kad So. Bostone 
labai pasekmingai veikia ben
dras frontas. Visur jam seka
si. Tą jie mato. Bendra drau
gijų konferencija ir prakalbos. 
27 gruodžio — pavyko gerai 
(apie anksčiau buvusių paren
gimų pasisekimą—mes jau se
nai žinom).

Jie mato ir pyksta. Kaip ne
pyksi? Jie rengė prakalbas 
p. Stilsonuį — išėjo “pišš.” 
Rengė koncertą — išėjo ne 
geriau. Norėtų, vyrai, pasiro
dyti visuomenei, kad, va, ir 
jie, kaipo organizacija egzis
tuoja, gyvuoja. Bet bendras 
draugijų veikimas jiems paki
šo koją. Pirmiau į jų paren
gimus atsilankydavo vienas 
kitas socialistas, ar šiaip pa
žangus žmogus. Dabar jie ne
mato reikalo ten lankytis. 
Kam? Juk visos pažangiosios 
draugijos susiprato veikti iš 
vien. Tam veikime gali daly
vauti ir vadinamieji “skloki- 
ninkai.” Bet jei jie to nenori 
—tai kaip sau nori. Tegul nei 
nepyksta, jei visuomenė' jų 
atskirai neremia.

Ironizuodami bendrojo 
fronto veikimą, jie .kalbėdami 
ir rašydami “Naujojoj Gady- 
nėj’? bendrąjį frontą vartoja 
evetimženkliuose (“”). To ne
daro net fašistinė spauda. Jie 
žino, kad bendras frontas — 
jvykęs faktas.

Nabagai, laukia, kurie ku
riuos bendram fronte “ap
maus.” Būkit ramūs, broliai. 
Nesirkit karštlige. Mes vei
kiam ir veiksim bendrai ne 
“apmovimui” ar “numovi- 
mui” (ar skloka turi galvoj 
kelnes?). Mūs veikimas jau 
pasirodė. Fašizmas — mūsų 
visų bendras priešas ir mes 
bendrai prieš jį kovojam ir 
kovosim. Jei jūs prie tos kovos 
neprisidedat, bet visais būdais 

4 stengiatės kenkti — atrodo, 
kad jūs mylit fašizmą ir jo 
naudai dirbat.

“Iškikino draugą Kručą”— 
skundžiasi mūs sklokininkai.

Kalba eina apie Bendro 
Fronto apskričio komitetą.

Kandidatus į tą komitetą 
. pasiūlė St. Michelsonas. Kon- 
| Yerencija galėjo irgi siūlyti. 

Bet nesiūlė. Nieks nesiūlė nei 
drg. Kručio. Kodėl “N. G.” ko- 

j respondentas, kuris, be abejo 
konferencijoj buvo, nepasiūlė 
jam artimo prie širdies žmo
gaus1? Sakysim, kad ir Kručio. 

> ' Bet aš pastebėjau, kad tie 
žmonės bendram veikime savo 

j žmonių nesiūlo, o jei juos pa
siūlo kiti, tai jie ųeapsiima, 

į atsisako.
Reiškia daro tai sąmonin

gai, kad paskui būtų proga

Truk juokais. Sklokos ko
respondentas “B o s t onietis,” 
kviečia “Laisvės” Redakcija į 
“betus” net iš $100. Jis sako
si, kad Worcesterio žinios 
“N. G.” rašomos ne Bostone.

Nu tai jos rašomos Kara
liaučiuje. Kas ten jus žino. 
Bet toki “betai”, tai Lietuvos 
piemenų darbas. Rimti žmo
nės tokiais niekais neužsiima. 
Neužsiims nei “Laisvės” Re
dakcija.

Mes jau rašėm, kad So. 
Bostone yra net du Vilniui 
vaduoti sąjungos skyriai: ka
talikų federacijos ir “mocki- 
nių.”

Antrąjį s kyrių. kunigų 
“Darbininkas” sutiko šaltai, 
bet nepuolė. Dabar, kuomet 
mockiniai parsikvietė Liet, 
gen. konsulą J. Budrį su pra
kalbom, kuomet šie turėjo po
kylį vienam viešbutyj, lankėsi 
pas gub. Curley ir majorą 
Mensfieldą, kuomet St. Moc
kus “Tėvynėj” giriasi, kad jis 
jau turi savo skyriuj 110 na
rių—tai “Darbininkas” ima 
jau kandžiotis. Širdis jiems są
la. Biznį gadina. Gardus kąs
nis pro nosį šliaužia.

Jis sako, kad mockiniai ne
norėjo kartu, su federacijos 
VVS veikti, kad jie nenuošir-

darbininkiškas judėjimas.
Vakarienė rengta parėmi

mui Ispanijos kovotojų prieš 
fašizmą.

Rimtos publikos turėjom'mūsų nenuilstamas drauges, 
pilną svetainę. Tiesa, jos ga- kurios ne tik šiandien, bet be-' 
Įėjo būti ir daugiau. Bet, ma-jveik visuose parengimuose pa- 
nome, truputį pakenkė lietus, deda daug darbo, energijos ir 
kurs lijo per visą dieną, antra, 
tai tie dažnus parengimai, 
rių, švenčių proga, buvo 
veik kasdien, o *kai kada 
ir po du.

Kaip ten nebūtų — vaka-1 
rienė mums pasisekė.

Baigiant vakarieniauti—mū- kus, Žukauskas, Dambrauskas 
sų gerų draugų ir veikėjų šve- ir kiti, 
dų dukrelė, June Swede, su ' ---------
savo drauge Anna Stasiak, pa-1 Smagu dar paminėti, kad 
šoko klasišką šokį. Juodvi šb- “buvę atsiskyrę” drg-ės Bar- 
ko dar ir tarpe prakalbų, šo- čienė, Čeikienė ir kitos-—vėl 
kikės (gal 8-9 metų) publikai lankosi Čia ir bendrai veikia, 
labai patiko. Visiems smagu, ; 
kad jau iš tokių jaunučių tu-1 
rim gražių pamarginimų mū
sų parengimuose. I

prie geros muzikos pasilinks
minta iki 12 vai.

laiko. Tai pirmoj eilėj drg. 
H. Tamašauskienė ir čiūber- 
kienė. Joms dar padėjo Šve
dienė, Šukienė, Krukonienė ir 
kitos.

Daug dirbo ir draugai: P. 
Kubiliūnas, Tamašauskas, Jan-

viško auklėjimo ir “rusiškos 
dvasios” neprisigėręs, kaip 
myli atestuot fašistai mus, 
Rusijos mokyklą baigusius.

Nežiūrint to, sakau, jauna
sis Kundrotą visai rimtai gal
voja apie Lietuvos fašistų ne
pakenčiamą režimą ir entu
ziastiškai džiaugiasi Amerikos 
žodžip laisve.

Kviestoji 
kackienė iš 
vyko, todėl 
kalbėjo net

Jo kalbos Čia neatpasako
siu. Gana priminti tai, kad 
Michelsonas moka . vykusiai 
kritikuoti Lietuvos ir abelnai 
fašistinę santvarką.

Nors Michelsonas ir neug- 
ningas kalbėtojas, bet publi
kai jis visuomet patinka, nes 
kalba populiariškai, supranta
mai.

demokratiją ir laisvę.”
Iksas.

Sutikom Naujus Metus

Visados sutikdami Naujus
Metus viliamės, kad jie bus 
geresni už praėjusius. Vilia
mės patys gero ir to pat linki
me savo draugams. Todėl ir 
yra4 paprotys susieiti į krūvą 
vienų minčių, vienų siekių 
draugam ir bendrai pradėti 
Naujuosius Metus.

šį metą mūs nors nedidelis 
būrelis draugų susirinko Liet. 
Pil. Kliube, 376 Broadway, ir 
prie geros muzikos pasitiko 
Naujuosius Metus.

Daug iermo-šumo buvo Lie
tuvių salėj, kur matėsi dauge
lis ir mūsų draugų. O Bostono 
Komunistų Partija N. Metų 
sutiktuves turėjo Convention 
Hall, 56 St. Botolph St.

Pyt.

Šokiai, Baliai
žiema — šokių, balių ir ki

tų salėse parengimų sezonas. 
Taigi visos draugijos ir sten
giasi šį sezoną išnaudoti, kad 
pasidarius kiek pinigų reika
lų reikaliukams.

Va, per Naujus Metus turė
jo labai pasekmingą balių 
mums artima Lietuvos Duktė- ■ 
rų ir Sūnų Draugija.

Sausio 2 dieną vėl 
vadinamos “Joninės.”

Ši pašalpinė draugija skai
to apie 800 narių. Tai katali
kiška draugija. Seniau ji vi
sus padengimus darydavo pa
rapijos salėje, ant 7th stryčio. 
Dabar jau kuris laikas jie sa
vo parengimus rengia pas “be
dievius” — Lietuvių Salėje, 
ant E ir Silver gatvių karppo. 
Sakoma, jie norį ir Lietuvių 
salę užgrobti. O kaip už
grobti ? Reikia stoti Liet. Pih 
Dr-jos nariais ir į valdybą 
pravesti savo žmones.

Daro gudriai. Reikėtų 
pažangiąjam elementui 
snausti: stoti nariais ir 
kontrolės nepaleisti iš 
rankų.

“Vytautinčj”

L. D. K. Vytauto Draugijoj 
šiais metais į valdybą įėjo šie: 
N. Jonuška, R. Pernickas, K. 
Savickas, J. Jankauskas, J. 
Sinkevičius, B. Stasys, J. Be
dalis, J. Brazaitis, V. Gegužis 
ir J. Matulevičius.

Taigi, visi pažangūs žmo
nės.

Pirmu kalbėtoju į dalyvius 
prabilo nuo Komunistų Parti
jos, drg. Weles. Jis trumpai, 
bet aiškioj formoj nurodė, 
kad' kova prieš Ispanijos fa- 

dūs, iškritikavo jų prakalbas, šistus tai nėra vien Ispanijos 
bet paties darbininkų ir visų antifašistų 

reikalas. Kova prieš fašizmą 
yra bendra kova viso pasau
lio susipratusių' darbininkų ir 
darbo valstiečių, prieš bendrą 
priešą—fašizmą.

Drg. Weles prisiminė Klai
pėdą, prisiminė visą Lietuvą ir 
nurodė kas jai gręsia iš fašis
tų pusės. Nors dabar ir Lietu- 

ivą valdo fašistai, bet Hitlerio 
neprisotinama gerklė Lietuvą 
gali praryti bile minutę. Jei to 
dar ligi šiol neįvyko — rei
kia dėkingiems būti galingą
ja! Sovietų Rusijai, kuri stovi 
už Lietuvos pečių.

pasakytas Budrio
Budrio nelietė: apėjo jį diplo
matiškai.

Ateity, be abejo, tarp 
Vilniaus “vaduotojų” 
karštų ginčų.

Piliečių Draugijoj

Prieš rinkimus šiems 
tams valdybos, Lietuvių Pilie
čių Draugijoje (šį draugija 
turi Lietuvių salę-namą, už
laiko barrūmį ir pulruimį) 
ėjo didelė kova. Labai dau
gelis žmonių būtinai norėjo 
patekti į valdybą.

Bet.. . . per įvykusius rinki
mus, kur dalyvavo apie 200 
narių, tapo išrinkta beveik vi-

|Sa senoji valdyba: Bernotą— 
balius pirmininku, Rokas židžiūnas 

—sekretorium, ir kiti.
Pol.

Kas gi bus sausio 10? Ogi 
Amerikos Lietuvių Pil. Kliu- 
be, 376 
vakare, 
lietuvių 
dziozinį
Programa bus labai įvairi ir 
įdomi. Įžanga pigi, kad šiuo 
vakaru galėtų 
visi.

Būkime visi! 
gera muzika,
gražių dainų ir gardžiai pasi
juoksime iš juokdarių.

Sausio 3 d. ALDLD 2-ros 
kuopos moterų iniciatyva, kar
tu su bendra kuopa, buvo su
rengta puiki vakarienė su pra
kalbom ir kitais pamargini- 
mais. Vakarienė atsibuvo A. 
Liet. Pil. Kliubo salėje, 376 
Broadway, čia visuomet suka
si, kunkuliuoja visas mūsų

Du pasižymėję darbo klasės kovotojai sveikinasi San Fran- 
;isco, Cal. kalėjime. Angelo Herndon (dešinėje), kiirian 
gręsia 20 metų įkalinimas už organizavimą negrų ir .baltų 
darbininkų, atlankė jau senai įkalintą Tom Mooney.

Išsirinkom Naują Valdybą

ALDLD 2-ra kuopa pasku
tiniam savo susirinkime išrin
ko naują valdybą 1937 me
tams. Į naująją valdybą įeina 
šie draugai: A. Dambrauskas 
—pirmininku, M. Kazlauskas 
—prot. sekretorium, Šukiene 
—finansų sekretorium ir Jak-. 
sonas—iždininku.

Po drg. Weles, kalbėjo du 
ispanai (vienas iš jų — bas
kas).

R. Merino kalbėjo trumpai, 
bet
nęs. Sako, kad 
jam leistų — jis viską metęs 
čia vyktų Ispanijos respubli
kos ginti, perskaitė vieną laiš
ką ispano, buvusio Amerikos 
pasižymėjusio kareivio, kuris 
prašosi, pas komitetą Ispanijos 
respublikai ginti, padėti jam 
nuvykti ir įstot lojalistų ka
riuomenėn. Tokių savanorių 
yra ir daugiau.

Baigiant kalbėti, Merino 
prašo lietuvius remti Ispanijos 
kovotojus prieš fašizmą visais 
būdais, k. a. pinigais, drabu
žiais, avaline ir tt.

Bendra Draugijų Atstovų 
Konferencija

Aną sekmadienį Liet. Pil. 
Kliube įvyko keliolikos drau
gijų atstovų konferencija. Da
lyvavo apie 30 narių. Konfe
rencijai piripininkavo Wm. 
Anesta, sekretoriavo čeikienė.

Konferencijos s v a rbiausiu 
punktu buvo vietinio (lokalio) 
Bendro Fronto komiteto suda
rymas. Jis privalės rūpintis vi
sais bendro fronto reikalais, k. 
a. prakalbų, spektaklių ir ki
tų parengimų rengimas ir tt. 
ir tt.

Į komitetą tapo išrinkti šie 
draugai: Povilas Kubiliūnas— 
pirmininku, čeikienė — vice 
pirmininku, Jonas Krukonis— 
prot. raštininku, Brazaitis — 
finansų raštininku, Antanas 
Jankus—iždininku.

Kontrolės komisijon išrink-- 
ti: fcaz. Yasas, Jonas Jankaus
kas ir Šukienė.

Parengimų komisijon 
Jonas Krukonis, Antanas 
čius ir drg. Čeikienė.

Iš laikinojo iždininko 
zaičio finansinio raporto
aiškėjo, kad bendro fronto 
parengimai (dvejos prakalbos 
ir vakarienė) davus apie 
$104.40 pelno.

Nutarta apmokėti kelionės 
išlaidas delegatams į Cleve
land© Lietuvių Kongresą.

Konferencijos nuotaika bu- 
labai gera ir jauki. Visi klau
simai svarstyta rimtai ir šal
tai.

Laike prakalbų padaryta 
rinkliava Lietuvos kovotojams 
už demokratinę tvarką. Surin
kta $28. Aukavusių sąrašas 
atrodo taip:

Kėžis, $2; po 1 dolerį davė: 
J. Kubiliūnas, Pagojus, Kra
sauskienė, Balnius ir Barčie- 
nė; P. Kubiliūnas aukavo 60c; 
po 50 centų davė: Kundrotas, 
Virbickas, Sabulienė, Žukaus
kienė, Matulevičius, Samuolis, 
Usevičius, Barčius, Naujokai
tis, V. Gegužis, Jankauskas ir 
Anesta; po 25 centus aukavo: 
Žukauskas, Wise, Audickas, 
Jurgelionis, R. Usevičius, Šid
lauskas, Reinard, šiurilienė, 
Užunaris, Beliauskas, Vara- 
nauskas, Jonušas, Jankus, Pa
vydįs, Končius, Skralskienė, 
Burba, Federavičienė, J. Mic
kevičius, Šukys, Einikis, Šve
das. Viso kartu su smulkes
nėmis aukomis pasidarė $28.

Po jo kalba kitas ispanas 
(baskas). Pirmasis kalbėtojas 
—paprastas darbininkas. An
gių kalbą prastai vartoja, su 
ispanų maišo.

Antrasis kalbėtojas, mato
mai, inteligentas profesiona
las. Kalbėjo puikiai. Išsemia
mai nušvietė Ispanijos istori
ją. Nurodė buvusią ten kara
lių, grafų, markyzų ir kitos 
aukštos ponijos rolę. Plačiai 
nupasakojo katalikų bažny
čios parazitišką veikimą, dar
bininkų ir valstiečių skurdą ir 
neapsakomą priespaudą.

Darbininkai ir valstiečiai 
senai bandę nusikratyt mo
narchijos ir diktatūros. Galų 
gale jiems tas padaryti pasise
kė. Bet f asistuojančių jų ge
nerolų suvilioti, apie 75 nuoš. 
kariuomenės išėjo prieš teisė
tą krašto valdžią ir Italijos, 
Vokietijos kitų kraštų fašistų 
padedami jie ir po šiai dienai 
drasko, plėšo Ispanijos kūną.

Ispanijos kovos tarp reak
cingojo fašizmo ir demokra
tijos—laisvės gynėjų yra viso 
pasaulio kova tarp , šių dviejų 
galybių. Galingesnė yra dar
bo klasė ir jei ji vieningai ko
votų, gintų savo teises—fašiz- 
mas-kapitalizmas būtų t u č 
tuojau sutriuškintas.

Pabaigoje tapo vienbalsiai 
priimta tokio turinio rezoliu
cija :

“Mes, South Bostono lietu
viai, skaičiuje 500 žmonių, 
susirinkę į masinį mitingą 
1936 metų 27 gruodžio, vien
balsiai pasmerkiame Lietuvos 
fašistus, kurie 1926 metų 117 
gruodžio naktį smurto keliu 
užgrobė Lietuvos valdžią ir 
ligi šiol laiko pavergę mūsų 
tėvus ir brolius. Mes griežtai 
reikalaujame, kad šitų fašistų 
diktatūra su Smetona prieša
kyj kuo greičiausia pasitrauk
tų nuo valstybės vairo ir kad 
Lietuvoje būtų atsteigta de
mokratinė tvarka, kokios rei
kalauja šalies gyventojai. Kol 
tas nebus padaryta, mes pasi
žadame visokiariopais būdais 
remti Lietuvos kovotojus už

Tekphone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Parsamdau automobiliai veituvim, 
par£m, krikžtyhom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikpniškais. Rei
kalui esant' ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. t 

Taipgi atmalja- . 
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.
Tek: Glenmore 6-6191

Murza Neglosto.

Prakalbos Lietuvos Klausimu
Nepersenai pas mus kalbėjo 

Liet, generalis konsulas J. 
Budrys. Tiesą sakant, jis ne
kalbėjo, bet savo kalbą skai
tė, lyg kokią deklaraciją. Da
bar p. Budrio toji “deklaraci
ja” tilpo “Tėvynės” 52 num. 
Atrodo, kad p. Budriui šią 
kalbą kažin kas parašė.

Jis savo “kalboj” tik gyrė 
ir gyrė esamą Lietuvoj fašis
tinę diktatūrą. Taigi, kaip ir 
kontrą p. J: Budrio kalbai, 
bendras draugijų komitetas 
surengė Lietuvių svetainėje 
prakalbas paminėjimui 10 me
tų nuo nuvertimo Lietuvos de
mokratinės valdžios ir įsigalė
jimo ten fašistinės diktatūros.

Kaip visuomet, taip ir šį 
kartą, į šitas prakalbas susi
rinko žymiai daugiau žmonių, 
negu buvo p. Bud,rio prakalbo
se.

Kalbėjo tik ką iš Lietuvos 
atvykęs jaunuolis Kundrotą ir 
“Keleivio” red. St. Michelso
nas.

Su jaunuoliu Kundrotu teko 
susipažihti ir kalbėti ALDLD 
apskričio konferencijoj. Jau
nuolis baigęs Lietuvos pra
džios mokyklą, taigi jau lietu-

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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P. Kručo šmeižtai ir 
Nesąmones

“Naujojoj Gadynėj” už gruo
džio 24 d., 1936, prirašyta pluo
štas šmeižtų, kurių dalis taiko
ma ir man. Kručas užsimojo la
bai giliai, nuo Internacionalų, 
bet užbaigė su Minkaus radio 
ir Grybu.

No. 1 
bartiniu 
peticija, 
Thomas 
turą į Norwood miesto alder- 
mano vietą.” Jei tas būtų tiesa, 
tai kitų kolinijų darbininkai tu
rėtų tiešą pamanyti, kad Gry
bas suvarijavojo, nes darbuoja
si už demokratą. Bet teisybė 
yra taip toli, kaip saulė nuo 
žemės. Visų pirma, Sam Tho
mas yra National Leather 
Workers Association Unijos 26 
Lokalo narys ir jos prezidentas, 
ir jis kandidatūros nestato kai- 
£o demokratas.* Jis savo kandi
datūrą stato kaipo labor—dar- 
binirikų kandidatas. S. Thomas 
kandidatūrą užgyrė unija, Lie
tuvių Darbininkų Susiviehiji- 
mo 3 kp., ir Finų Federacija, 
ir kitos organizacijos, jų tarpe 
ir Komunistų Partija, 
tau, Kručai, yra geriau 
miestelio “selekmonu,” 
streikbreikerį-gengsterį, 
unijos darbuotoją? Lietuviam 
darbininkam patartina, kad jie 
agituotų ir balsuotų už Sam 
Thomas, kaipo už darbininkų 
kandidatą.

No. 2. “J. Grybas pildė dainų 
programą, .o SLA sekretorius 
Vinikas sakė kalbą, su pasidi
džiavimu aiškindamas, kaip bu
vo apgalėti priešai — taigi 
komunistai — Chicagos seime, 
su pagelba policijos.” Nežiūrint, 
kokio nusistatymo yra Vinikas, 
bet jis savo kalboj nekalbėjo 
nei apie policiją, nei apie komu
nistus, neigi apie Chicagos sei
mą, ir Vinikas ant radio neat
stovavo fašizmo, bet. SLA.’ Q 
SLA .yra masinė ,|į(*tUŲU- o>Į’gą- 
nfzacija," kurios nariai: didžiu
moj yra nusistatę prieš fašiz
mą. Bet argi Kručui tas supras
ti? .

■ No. 3. Kručas, kaipo ardyto
jas .darbininkų judėjimo taip 
jau nusibankrutavo, kad su sa
vo LDD jau niekur nebegali pa
sirodyti, tai dabar jau peršasi į 
LSS 133 kp. ant burdo, ir no
rėtų LSS' kp. vardu pasinaudo
ti. Bet socialistai veikiausiai su
pras jo tikslus ir-nesileis save 
išnaudoti. Kručas ant vietos da
lyvauja Bendro Fronto komite
te ir dargi net pirmininko pa
reigas eina, bet per “Naująją 
Gadynę” varo biaurią agitaciją 
prieš bendrą frontą.

J. Grybas. ♦

šmeižtas: “Grybas da- 
laiku renka parašus po 
kad demokratas Sam 

galėtų statyti kandida-

Kodėl 
matyti 

kokį 
o ne

CAMAS, WASH

buvo lai- 
“Kovą”, 

kitus re-

vykome Amerikon, 
Kensington/ Pa.

Draugė Pupelienė 
svų pažiūrų, skaitė 
“Laisvę” ir visokius
voliucinius laikraščius ir šiaip 

• darbininkišką literatūrą. Pri- 
■ gulėjo prie Amerikos Lietuvių 

Darbininkų Literatūros Drau
gijos, LSS., Moterų Susivieni
jimo ir jose veikė pagal savo 
išgalę. . •

Mirties priežastis, kaip dak
tarai pripažino, tai augštas 
}<raujo spaudimas. Sakė, kad 
jau 10 ar 15 metų kaip ji tą 
ligą turėjo. Bet žmogus daž
nai jos visai nejaučia. Taip ir 
jai. Staiga užėjo ir supara- 
lyžavo visą dešinę pusę, nei 
žodžio nebegalėjo ištarti ir po 
kelių valandų mirė.

Tapo palaidota gruodžio 24 
d., dalyvaujant būreliui lietu
vių iš Portland ir Wilemette, 
Ore., taipgi mūsų apylinkės 
ūkininkams. Palaidota šio 
miestelio kapinėse.

Labai nuoširdžiai tariame 
ačiū visiems dalyvavusiems 
mano brangios draugės ir mū
sų brangios motinėlės laidotu
vėse. Ilsėkis tu po visų vargų 
ir rūpesčių šios šalies žemelė
je. O mes pasiliekame giliau
siame nuliūdime.

Tavo gyvenimo draugas
M. Pupelis, 
sūnus Jonas ir 
duktė Elzbieta.

J. M. gyvena Pompton 
Lakes, N. J., turi gražią vie
tą visai netoli nuo ežero, yra 
senas “Laisvės” skaitytojas.

F. Osip, 68-70 Wayene Av., 
laiko saliūną; užeiga yra šva
ri, ir patarnavimas geras.

S. Bakanauskas, 62 Lafa
yette St., laiko aludę.

Naujo “Laisvės” skaitytojo 
Antano Matusos sūnus Alber
tas išėjo medžioti stirnų. Jam 
bemedžiojant, išlindo didelė 
stirna iš tankumyno ir jaunuo
lis ją nušovė. Mat, jaunuolio 
tėvas yra senas medžiotojas, 
tad ir sūnus bus geras striel- 
čius. Bravo, Albert, geriausių 
pasisekimų.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 123 kp. valdyba 1937 
metams išrinkta iš šių draugų : 
pirm. Jf-Pocius, 75 Godvin 
Avė.; pagelbininku—P. Ma
linauskas, 107 Gordon Ave., 

I Totoway, N. J.; kasierium— 
B. Makarskis, 26 N. York St.; 
iždo globėjai: J. žiūras ir S. 
Bimbienė; protokolų raštinin
kas—J. Bimba; finansų rašti- 
nin.—J. Matačiūnas; maršal
ka—A. Taparauskas; org.-P. 
Malinau skas. Susirinkimai 
įvyksta 1-mą nedėldienį kiek
vieną mėnesį. Naujai valdybai 
linkėtina darbuotis geriaus 
ateinančiais metais.

Iš

Paterson, N. J
praėjusio “Laisvės” Vajaus. 
Kas Padėjo Man Gauti 
Naujų Skaitytojų; Kas Pa
rėmė Mūsų Spaudą; Kiek 
Patersone Lietuvių Biznierių 
Skaito “Laisvę.”
Oficialis vajus jau pasibai

gė ir Patersone “Laisvės” 
skaitytojų armija pakelta 50 
nuoš. Ir nesupku buvo gaut 
naujų skaitytojų, tik tame da
lykas buvo, kad ne visi, prisi
žadėję vajaus laike darbuotis, 
išpildė savo žodį. Bet draugai, 
neužmirškite to, kad nors ofi
cialis vajus jau praėjo, darbas 
tebėra neužbaigtas. Mes turė
tume pasiskirti sau Patersone 
lokalinę kvotą ir tęsti lokali
nį vajų gavimui naujų dien
raščiui “Laisvei” skaitytojų. 
Mes turime eiti stųba nuo stu- 
bos pas lietuvius ir kalbinti 
juos užsirašyti “Laisvę,” nes 
“Laisvė” gina darbininkų rei
kalus.

Vincas Stupuras ir A. 
purienė, mūsų buvusieji 
riai LDS 123 kp. ir ALDLD 
84-tos kp., apleido Patersoną. 
Išvažiavo gyventi New Yor- 
kan. Tad draugam Stupuram 
linkėtina gerų pasekmių ir lai
mės nhujame didmiestyje.

J. Matačiūnas.

Stu-
na-

Rochester, N. Y
Boikotas, Streikas, WPA 

Vėl Streikas?
ir

urn ją, 
vežikus 
boikoto 

langų

» i
iŠ W.P.A. darbų. Rašant Šiuos , kite į susirinkimą, 
žodžius, jau paleistų virš 1,- 
300 darbininkų iš 9,500, o tik 
60 sugrąžinta kaipo tikrai rei
kalingi darbo. O katram dar
bininkui nėra tikrai reikalin
gas darbas ?

naujų narių.
Atsiveskite ir 

Org.
(6-8)

Derybos eina namų statyto
jų su kontraktoriais už pakė
limą algų ir geresnes darbo 
sąlygas. Kokio nuošimčio rei
kalaujama, dar neteko patirti. 
Tačiąus unija sakosi, kad veik 
visi unijos statytojai dirba ir 
bus nesunku laimėti streiką. 
Sausio 7 d. paskirta kaipo 
streiko diena, jeigu reikalavi
mai nebus išpildyti.

Plunksnius.

Minersville, Pa

SCRANTON, PA.
ALDLD 39-tos kp. susirinkimas 

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

Pietariūtę ir pareikalaukit 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 komisijos nueikite 
oas kuopos buvusį iždininką, V. Dau
girdą (1936) ir pareikalaukit nuo 
io išmokėtų visų bilų ir mokesčių pa
kvitavimų už 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.

Org. A. Ruseckas.

turėsim daug svarbių

kp. susirinkimas įvyks 
kaip 4 vai. po pietų.

WILKES-BARRE, PA.
Nurodymas ALDLD 43-čios kuo

pos išrinktai knygų peržiūrėjimo ko- ; 
misijai., Vienas iš komisijos narys 
nueikite pas kuopos finansų sekr. A?

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 

sausio 10 d.,

PHILADELPHIA, PA.
Apsigynimo 9 kp. susirinkimas 

įvyks sausio 10 d., 2-rą v. po pietų, 
735 Fairmount Ave. Ši organizacija 
gina visus streikus ir gelbsti politi
nius kalinius, todėl bus labai svarbių 
raportų ir taip pat bus valdybos rin
kimai. Būkite visi laiku.

Valdyba.

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. susirinkime bus skai

toma paskaita apie sveikatą. Susirin
kimas Įvyks 7 d. sausio, Laisvės Cho
ro Svet., 57 Park St., 7:30 v. v. Visi 

j nariai dalyvaukite taipgi ir pašaliniai 
galite ateiti ir pasiklausyti.

Fin. Rast. J. Kazlauskas.

•Si

■ ■
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SO. BOSTON, MASS.
Gražus Muzikalia Vakaras

Rengia S. Bostono Kom. Partijos 
kp. nedėlioj 10 d. sausio, 8 vai vak., 
376 Broadway. Dainų programoj pir
mą syk dalyvaus So. Bostone, Ona 
Baltrušiutč iš Lewiston, Me. Kiti vie
tiniai prisižadėjo dalyvauti. Bus ir 
muzikantai pasilinksminimui.

Komisija.
(5-7)

’ j L. U. Kliubo Svet. Būkit visi nariai 
ir narės, nes turėsim daug svarbių 
klausimų svarstyti. Taipgi rinksime 
darbininkus vakarienei, kuri įvyks 
sausio 30 d., naudai Lietuvęs Politi-I 
nių Kalinių ir Ispanijos kovotojų. Po 
susirinkimo įvyks repeticijos, visi 
aktoriai būkite laiku; mokėkite visi 
roles, nes greitu laiku bus lošiama.

(5-7)

Baigiantis seniems metams 
ir artinantis naujiems, 
gruodžio 31 d. drauges ir 
draugai mažam skaičiuj turė
jo pasirengę vakarienę pas 
d. M. Deltuvienę. Besikalbant 
linksmai ir draugiškai, man 
padarius sumanymą, kad bai
giantis seniems metams yra 
svarbu nepraleisti padaryti 
pradžią naujiems metams su 
svarbiausia užduočia. O svar
biausia šiandien 
draugų Ispanijos
Fronto kova su kruvinuoju 
pasauliniu fašizmu, 
yra mūsų visų 
tarptautinė kova prieš 
priešą.

Draugams parėmus 
manymą, sudėjome
$3.50. Nors ir nedidelė auka 
prie dabartinių aplinkybių gy
venimo, bet visgi geriau, kaip 
nieko. Jeigu visi darbininkai 
nors po tiek sukeltų, susida
rytų žymi pašalpa, o priderys- 
tė visų.

Aukavo šie draugai: Po $1 
V. Banislovas, A. Kazekevičius; 
po 50c. V. .Ramanauskas, A. 
Raguckienė, Mare. Deltuviene. 
Aukavusiems širdingai ačiū.

A. Kazekevičius.

HARTFORD, CONN.
Ispanijos gynimui komitetas ren

gia balių su užkandžiais, kuris Įvyks 
subatoje, sausio 9 d. Laisvės Choro 
Svet., 57 Park St. Gerb. Lietuvių vi
suomene, nors jau jūs daug pagel- 
bėjot Ispanijos kovotojams už demo
kratiją, bet dar nepamirškite ir šį 
kartą atsilankyti į šį parengimą. 
Praleiskime kartu linksmai laiką. 
Įžanga į balių ir už užkandžius 50c., 
vien tik Į šokius 25c. Kviečia Komi
tetas. (5-7)

WILKES-BARRE, PA.
Atydai L.D.S. 7-to Kp. Nariains-rčms

Laikyti susirinkimai perkelti iš bu
vusios Darbininkų Centro Svetainės 
j naują vietą. Sekantis susirinkimas 
Įvyks sausio 10 d. kaip 2 vai. po pie
tų. B. Poteliuno Svet., 53 Bank St. 
Visi ir visos susidomėkit ir dalyvau- 
kit šiame susirinkime. Jums visiems 
yra žinoma, kad yra gauta šioj vals- 
stijoj čarteris ir šiais metais reikia 
nustatyti geri planai gavimui nau
jų narių j suaugusių ir jaunuolių 
skyrius. Taipgi atsiveskite ir naujų 
narių. Beje, kuopos knygų peržiūrė
jimo komisija išduos finansinį rapor
tą už 1936 m.

Kp. Fin. Sekr. J. V. S.
(5-7)

tai mūsų
Liaudies

Jų kova 
darbininkų 

klasinį

tą su- 
au k ų

WILKES-BARRE, PA. 
Atydai ALDLD 43 kp. 

Nariam-rems
ALDLD 43 kp. susirinkimai dau

giau neįvyks Darb. Centro Svet. delI 
tūlų priežasčių. Sekantis susirinki
mas bus laikomas sausio 10 d., 10-tą 
vai. iš ryto, naujoj vietoj—<B. Pote- 
liūno Svet., 53 Bank St. Draugai, šis 
susirinkimas bus labai svarbus, todėl 
kad išdirbti sėkmingus veikimui pla
nus šiems metams idant pagerinti 
kuopos stovį. Knygų peržiūrėjimo 
komitetas išduos raportą. Atsiveskite 
ir naujų narių.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠAL1NSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODUAVEN, L. I., N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Janiper 5-4912 PUBUC

Juozas Levanda 
(LEVANDAVSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTO J AS 

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. •

• Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Lowell, Mass

VARPO KEPTUVE 
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu j 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai; 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, I 
ikaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė-i 
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių' aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR
ANTU© JAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi-, 
nigus grąžinam.

Kaina 75c., ?1.50 ir $3.00.
Aplaikom Šimtus laiškų su padėka- 

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

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKEN’S OINTMENT CO., 

Hartford, Conn.

čia eina boikotas Bond 
(General Baking Cd.) produk- 
tų-duonos, per vežikų 
norinčią suorganizuot 
į uniją. Su pradžia 
prasidėjo ir krautuvių
mušimas, kurios pardavinėja 
minimos kompanijos duoną. 
Ir mažiau negu į menesį Taiko 
buvo išmušta apie 3 tuzinai 
langų. Kompanija pasiūlė 
$1,000 už informaciją, kas 
daužę krautuvių langus. O ve
žikų unija pasiūlė $2,000 už 
tas pačias informacijas. Taigi, 
kartu pasiūlyta $3,000 už iš
davystę. Pasiūlymas yra apie 
poros savaičių senumo. Ta- 
čiaus išdavystė dar nebuvo 
padaryta. Pasiteiravus pas vie
ną tos kompanijos vežiką apie 
incidentą, jo atsakymas bu
vo:. “Unija nori suorganizuoti 
vežėjus, o mes nenorime.” 
žinoma, šis pareiškimas yra 

, tik vieno vežiko. Dauguma 
frontan su darbininkais ir pri- j pritaria unijai, 
sidėjo su darbu, gavo naują  
“Laisvės” skaitytoją . Visiems Trejetas dienų prieš 

___  viršminėtiems, pasidarbavu- cHnes šventes prasidėjo 
vais_įsiems vajuje tariu v’ ’’

' ačiū!

mGruodžio 22 d., 1936 
ketvirtą valandą ryte mirė Zo- 
pija Pupelienė, buvusi Gud- 
maniutįė. Buvo 51 metų am
žiaus. s Paėjo iš Lietuvos Dau-r 
kšių sodžiaus; • Kelmės ■----
čiaus, Raseinių apskričio, Kau
no rėdybos. Amerikoje netu
rėjo. gįninių. Paliko nuliūdi
me savo gyvenimo draugą M. 
Pupelį, dukterį Elzbietą, 18 m. 
ir sūnų Joną 22 m., taipgi 
brolį Klemensą Lietuvoje. _

Apsivedėme 1913 metais, 
gruodžio 5, d7; Rygos mieste. 
Tais pačiais metais rudenį at-

Šiame vajuj man pagelbėjo 
gauti naujų skaitytojų šie 
draugai: F. ir V. Prapiesčiai; 
M. M. Semėnai, P. Sakat, B. 
Keršvičius, P. Buslavičienė ir 
J. S. Bimbai. Taipgi daug pa
sidarbavo draugas Pranas 
Trainis. P. T. supranta svarbą 
darbininkų spaudos, tad jo 
nereikėjo raginti. Jis stojo tan 
n i t 1 i • • i • •

Mažas Miestas, bet Daug 
Prasižengimą

Labai įdomių davinių pa
skelbė policijas , viršylos apie 
Lowell miesto žmonių prasi
žengimus. Sako, kad 1936 me
tais policija suareštavo ir įka
lino 3,035 vyrus, 173 moteris 
ir 124 vaikus. Jų prasižengi
mai buvo įvairiausi—prade
dant girtuokliavimu ir bai
giant apiplėšimais.

Bet policija tvirtina, 
visgi 1936 metais buvę 
žiau prasižengėlių, negu 
ar 1934 metais. Girdi,
metais buvo suareštuota ir 
įkalinta 3,363 vyrai, 183 mo
terys ir 130 vaikų.

Girtuokliavimas irgi gero
kai sumažėjęs. 1935 metais už 
girtuokliavimą buvę sulaikyta 
2,151 
1936 
tiktai 
terys.

kad 
ma- 

1935 
1935

širdingą

Man užėjus pas vieną “Lai
svės” skaitytoją į namus, drg. 
Dilių, besikalbant darbininkų 
bėgančiais reikalais, prisimi
niau apie mūsų spaudą, kokią 
rolę lošia diepraštis “Laisvė.” 
Draugas A. D. sako: “še pus- 
doleris tai bus auka del “Lai
svės”.

Trejetas dienų prieš kale- 
vieš- 
ir iš- vytas ir 122 moterys; gi 

metais buvę sulaikyta 
2,037 vyrai ir 111 mo

Rop.

veiteriams

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 suaugusiems—40c.;
vaikams—10 centų.

Kviečiame visus atsilankyti!

šie Patersono lietuviai biz
nieriai skaito “Laisvę” ir re
mia progresyvį judėjimą:

G. Linka, 267 River Street, 
turi saliūną.

M. Navickienė, 293 River 
St., užlaiko sąliūną.

M. Gitcas, 331 River St., 
saliūną.

D. Senkauskicnė, 137 High
land St., saliūną.

A. Matusas, 482 Heldon 
Avė.—saliūną.

G. Petkus, 2 Holsmen St.,— 
saliūną.

J. Mirecky, 422 Ringwood 
Aye.,—saliūną.

bučių ir valgyklų virėjų 
nešiotojų streikas. Unijos rei
kalavimai: pripažinimas uni
jos, samdymas, per uniją; al
gų pakėlimas iki $10 savaitei 
išnešiotojams, roadhausėse 12 
dol., kliubuose $27, kur tipai 
uždrausta; ekstra
nuo $2.00 iki $5.00; už viršlai-' 
kį viešbučiuose ir 
nuošė po 50 centų į valandą ir 
valgis, kliubuose 75c, vestu
vėse $1.25 į valandą; virė
jams nuo $30 iki $38 savaitei; 
54 valandų, 6 dienų savaitė, 
po 9 valandas į di|eną. Abi 
pusės yra kietai nusistačiusios 
laimėti kovą. Tačįaus streikie- 
rius remia Rochester! o unijos 
taipgi bartenderiai prisidėjo 
prie streiko. Bet kad užtikrinti 
greitesnį laimėjimą, reikia 
padėt visiems darbininkams 
susilaikant nuo valgyklų ir 
viešbučių, apimtų streiku.

restaura-

Nespėjus praūžti demokra
tų partijos “land-slide” 
mų laimėjimams, kaip 
prasidėjo šlavimas darbininkų

rinki- 
tuoj

Rochester, N. Y. — Areš
tuota 27 iš šimto dark .nin
ku ir tarnautojų, pikie; avu- 
sių užstreikuotą viešbutį. 
Kiekvienas padėtas po $5 
paranka iki teismo.

PRANEŠIMAI IŠ KITI B
PATERSON, N. J.

ALDLD 84 kp. 'baliuje, vykusiam 
31 d. gruodžio, yra laimėta kalaku
tas. Laimėjimo bilietuko No. 98. 
Greitai prašom atsišaukti, atsii ešant 
virš minėtą bilietuką, gausite tą do
vaną. Baliaus Kom. F. Prap.

GREAT NECK, N. Y.
TDA 48 kuopos susirinkimas Įvyks 

pirmadienį, 11 d. sausio, 8 vai. vak. 
Sabenkos Svet. Susirinkimas bus me
tinis. Bus išduoti’ Taportai bei ap- 
skaitliavimas praėjusių metų dar
buotės ir del Šių metų bus tiesiami, 
planai didesniam veikimui. Todėl visi 
nariai jauskitės disciplinuoti ir atei-

_______ . WWW

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir O»os Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu 
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, • Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažarnės bei Lau 
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau 
smo ir nesmagumų priežastys, Strč 
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Nėr 
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatišk' 
keblumai, Nosies. Gerklės, Plaučių 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkuma 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomv 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš 
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapime 
Analyze; X-spmduliai, Serumų Įleidi 
mai ir čiepijimai. Sąlygos yra priei 
narnos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving PI.

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

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų kviečių, čielų ru- 
£ių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. . 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimai 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainai 

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės 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 į ofisą

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

TRu - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N. Y,

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: E Vergreen 7-1661
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Delko Tas Maršavimas?

Deportacijos Baugina Tūkstančiai Publikos
Kiekvieną Ateivį Sveikino Simpsoną

Hitlerio kon-

Simpsonas jaudinančiai api-
Ten

i

Mirė Olesė Sinušienė Dr. Herman Mendlowitz

los Rios

metų

šimtų.

sunešta

reika- 
kurioj 
kuopa

vietoj, 
Ridge- Pirkt 

ir Im- 
Likerius 
yra Že-

į kalba, 
buvo versta

bus 
vie-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Palengvinimas 
drebinančių 
neuralgijos skatlsmų — 

gaunamas tuojaus.

PAIN-EXPELLER 
bonktito tik 3 5c. ir 70c.

visose vaistinėse

33METAI PRAKTIKOS
225 Bedford Avenue 

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

Ispani-
de los

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

A.L.D.L.D. 24 kp. mėnesinis Su
sirinkimas įvyks pirmadienį, sausio 
11 d. 8 vai. vakare, 269 Front Street. 
Bus rinkimas kuopos valdybos, todėl 
visi nariai ateikite į šį susirįnkimą.

Sekretore.

RANDAVO.IIMAI 
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)

B. ša- 
į talką

PARENGIMAI
BRONX, N. Y.

Lietuvių Amerikos Demokratų 
Kliubas rengia “Hamburger Steak” 
ir Alaus Parę, kuri įvyks subatoj, 
sausio 9 d., 8 vai. vakaro. Kliubo 
kambariuose. Bus visko, ko tik jūs 
norėsite—valgyt ir gerti. Auka—vy
rams $1.00, moterims 50c. Kviečia 
Moterų Parengimo Komitetas.

(6-7)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Amelia Kasparavičiūtė, pajieš- 

kau Jono Kasparavičiaus, pareina iš 
Lietuvos, Sankūrų Kaimo, Lazdijų 
parapijos. Išvažiavo apie 20 metų į 
Illinois Valstiją. Jei kas žino kur jis 
randasi; malonėkite man pranešti 
apie jį, už ką būsiu labai dėkinga. 
A. Kasparavičiūtė, 404 Front St., 
Nanticoke, Pa. (5-6)

PROGA
Gera proga vyrams, kurie turi 

$200 kapitalo investyt, ir taip pat 
turi savo mažą troką. Gali pradėt 
sau biznį. Kreipkitės po num. 1625 
Dean St., Brooklyn, N. Y.

Tel. President 4-7373. .

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

NEDĖLIOJUS
Nuo 10 iki 12 vai', iš ryto

Trečiadienio vakarą įvyko 
masinis susirinkimas St. Ni- 

_________ __ ____ ’ ‘ > Palace, pasitikimui 
deportacija. Nukirto tau "algą ! drąsaus Amerikos jūrininko 
arba viskas pabrango, nebega-, Lawrence Simpson, kuris išbu-

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimą

Geria usia Vieta 
Brooklyne 
Naminius 
portuotus 
ten, kur

mos Kainos.

Veik kiekvienas ateivis yra 
turėjęs savo gyvenime mo
mentą, kuriame jis bauginta cholas

ONE HUNDRED AND FORTY-SEVEN

Iv“’'!1 PAIO OEPOSITORS

Lįl BUSHWICK
SAVINGS BANK

GRAND ST. trr G RAMAM AVE.. BROOKLYN

INTEREST FOR ^Vį/ QUARTER ENDING 
SEPT. 50th AT/,/0 PER ANNUM

INTEREST FROM DAY OF DEPOSIT

Puslapis AštuntasNEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Gubernatorius Atmainė Mir

ties Nuosprendį Trims 
Brooklyniečiams

Gubernatorius Lehmanas 
permainė mirties nuosprendį j 
į amžiną įkalinimą trim Broo- 
klyno jaunuoliams, kurie bu
vo nuteisti mirt elektros kėdėj 
dar su trim kitais jų draugais. 
Gubernatoriaus žygis yra pa
sekmė dviejų mėnesių kampa
nijos, kurią vedė Citywide 
Defense Komitetas. Jis suor
ganizavo daugelį protesto mi
tingų ir surinko 200,000 pa
rašų prašant atmainyti visų 
šešių mirties nuosprendį.

Laimingieji, kurie išgelbėti 
nuo elektros kėdės yra Samu
el Kimmel 19 metų, Eugene 
Bruno, 20 metų ir Dominick 
Zizzo, 22 metų. Komitetas da
bar veda kampaniją, idant gu
bernatorius panaikintų mirties 
nuosprendį Salvatore Scata, 
18 metų, Joseph Bolognia, 23 
metų ir Theodore Di Donne, 
30 metų. Jie visi buvo kalti- 
narni užmušime BMT darbi
ninko laike apiplėšimo.

Antradienio popietį 350 mo
terų ir kūdikių nuvyko prie 
gubernatoriaus namų, atsi
klaupė ir poteriavo, taipgi 
meldė ir gubernatoriaus ma
lonės. Antradienio vakarą 400 
žmonių dalyvavo protesto mi
tinge 237 E. 104th St., kuria
me priimta rezoliucija, pa
smerkiant gyvenimą laužyne- j 
se, kaipo “pelkes, kuriose vei
siasi kriminalystė.”

18,000 Dalyvavo Ispanijai 
Remti Mitinge

Pirmadienio vakarą didžiu
lė Madison Square Gąpdęn 
prisipildė publika, norinčia iš
girsti demokratinės Ispanijos 
ambasadorių Fernando de los 
Rios ir pareikšti savo pritari
mą didvyriškiems Ispanijos 
žmonėms.

Kalbėjo eilė gerų kalbėto
jų, puikiai nuplėšdami Ispani
jos kovas prieš tarptautinį fa
šizmą ir žadėdami atstovauja
mų organizacijų paramą. IL- 
GWU 22-ro Lokalo viršinin
kas Zimmerman demonstravo 
payyzdžius šimto tūkstančių 
drabužių-skrandų, kurias ta 
unija pasiuvo Ispanijos gynė
jams.
" Kalbėjo narys Amerikos 
Medikališko Biuro. Jisai pa
žymėjo, kad turi sukėlę $15,- 
000 Ispanijos tdemokratijos 
gynėjų medikamentams ir pa
aukavo 4' ligoninės sunkveži
mius, rankiojimui sužeistųjų 
nuo karo lauko. Jis tvirtai pa
reiškė, kad mes turime įsteig
ti amerikonišką ligoninę su 
daktarais ir slaugėmis. Ant 
pagrindų pasirodė 13 slaugių 
ir 7 daktarai, kuriuos Ispani
jos ambasadorius de 
maloniai sveikino.

Paskiausiai kalbėjo 
jos ambasadorius F.
Rios. Jam užėmus vietą, pub
lika dainavo Ispanijos respub
likos himną ir Internacionalą. 
Jis kalbėjo ispanų kalba, o 
jam užbaigus 
anglų kalbon. Jis nurodė Is
panijos liaudies keturių metų 
kovas už demokratiją.

Vakaro pirmininkas pakvie
tė atsistojimu atiduoti pagar
bą mirusiem už laisvę ir de
mokratiją, kas ir buvo pada
ryta.

Ambasadorius buvo uždrau
dęs šiame mitinge rinkti au
kas, bet žmonės neprašomi 
Suaukavo kelioliką
Taipgi pirmininkas pranešė, 
kad sandėlin jau 
$250,000 vertės drapanų, mai
sto ir medikamentų, kurie prie 
pirmos progos bus išvežti Is
panijos demokratijos gynė
jams.

Kaimietis.

Ko Nori WPA 
Žmonės?

“Laisvėj” jau buvo rašyta, 
kad WPA darbininkai ir be
darbiai rengiasi dideliam mar- 
šavimui ir didžiausiam masi
niam mitingui.

Maršavimas Įvyks rytoj, 9 
sausio, 11 vai. ryto.

Maršuotojai susirinks prie 
Madison Square Parko, nuo 
23rd iki 29th Street ir Broad
way. Maršavimas' prasidės ly
giai 12-tą vai. nuo Madison 
Avenue ir baigsis masiniu mi
tingu Madison Sq. Gardene, 
50th St. ir 8th Ave., New Yor
ke.

Galutino prisirengimo posė
dyje trečiadienį dalyvavo at
stovai įvairių unijų, turinčių 
apie 100,000 narių, čion bu
vo ir IWO atstovai. Tos orga
nizacijos miesto komitetas vi
somis spėkomis darbuojasi už 
šį maršavimą, išsiuntinėjo sa
vo kuopoms laiškus, raginant 
visus narius dalyvaut marša
vime. Jie turės savo kolum- 
ną ?

Maršavimas ir mitingas ren
giamas protestui prieš atlei
dinėjimą iš WPA darbų ir ma
žinimą pašalpų. Mažinimas 
darbų reiškia išmetimą šimtų 
tūkstančių j bedarbių eiles. Gi 
mažinimas pašalpų, reiškia 
badu kankinimą žmonių ir 
stūmimą desperacijon. Tas ne 
tik kad nežmoniška ir sudaro 
pavojų nustumtiem ant gyve
nimo dugno žmonėm, bet taip 
pat dar tebeturintiems darbus 
organizuotiem ir neorgani
zuotiem darbininkam ir abel- 
nai darbo visuomenei.

Organizuoti darbininkai tą 
jmato ir dėlto darbo unijos ir 
kitos masinės darbininkų or
ganizacijos pilnai remia visus 
Am. Darbininkų Susivienijimo 
ir WPA darbininkų žygius. 
Jos dalyvaus maršavime, taip 
pat darbuosis pasiuntimui tūk
stančio delegatų į Washingto- 
na. v

Ii; pragyventi, tad pareikala- vo 18 mėnesių 
vai daugiau algos, pareikala- centracijos kempėj, 
vai pigesnio pragyvenimo. Ta- J
da tavo bosas tuojau tau pri-' pasakojo savo buvimą kempėj 
kiš4^ “Važiuok tėn, iš kur at- i ir vieno asmens streiką, kurį 
keliavai’*, nors tų savo krūvi- jis vedė ant laivo Roosevelt, 
nu prakaitu jau ne vieną tūk-į kuomet sužinojo, kad jūrinin- 
stantelį sukrovei, gal šimtus 
mašinų ar ko kito padarei.

Ir ne gana, kad prikiš. Jei 
tik tu nepasiduodi iki gyvo 
kaulo lupamas ir niekinamas, 
nori būt laisvu, save gerbian
čiu ir savo šeimyną padoriai 
užlaikančiu žmogum, tai ir 
bando išdeportuoti.

Ypatingai‘ svarbu įsitėmyti 
tas, kad puolimas ateivių vi
suomet sumažina ir ameriko
nu laisvę ir gerbūvį.

Amerikoje' gyvuoja Ateivių 
Gynimo Komitetas, kuris rū
pinasi gynimu ateivių. Bet jis 
bus stiprus tik tada,- jei visos 
darbininkų organizacijos jam 
padės. Šį sekmadienį, 10 sau
sio, .2 :30 p. p., Hotel Pennsyl
vania, 7th Ave. ir 33rd St., 
New Yorke, bus ateivių 
lams konferencija, 
kiekviena draugija ir 
turėtų būt atstovauta.

kai streikuoja. Apart jo, buvo 
kalbėtojai nuo Komunistų 
Partijos, Politinių Kalinių Gy
nimo Komiteto, Tarp. Darb. 
Apsigynimo, Jūrininkų Strei
ko Strategijos Komiteto.

Gauta Sveikinimas nuo Tom 
Mooney, žymaus klasių kovos 
kalinio, taipgi nuo Komunistų 
Partijos, pasirašytas Browde- 
rio ir Fosterio.

Newyorkieciai Siųs į. 
• Washington? 1,000 

Delegatų
New Yorko darbininkų or

ganizacijos tariasi siųst ir ren
ka delegatus maršavimui į 
Washingtoną 15 sausio. De
legacija eis į J. V. Kongresą 
■reikalauti palaikymo, ir pra
plėtimo WPA darbų, taipgi 
padidinimo pašalpos.

Vieni tik Workers Alliance 
adatos amatų lokalai išrinko 
32 delegatus. Dalyvaus ir ki
tos unijos bei fraternalės or
ganizacijos. Tikimasi suda
ryt mažiausia 1,000 delegatų 
iš šio didmiesčio. Delegatai iš
važiuos ketvirtadienio naktį, 
parvažiuos penktadienio nak
tį, 15-tą.

Delegacijos pasiuntimo lė
šoms yra pardavinėjamos 
stamputės. Gi šiandien, šeš
tadienį ir sekmadienį bus ge- 
neralė rinkliava (tag day).

Brooklyne medžiagą gausit 
sekamose vietose: 219 Sack
man St., 476 ir 864 Sutter 
Ave., 123 Willoughby, 2518 ir 
3200 Coney Island Ave., 610 
Stone Ave., 2075-86th, 1373 
—42nd. 2945 W. 5th, 2874 
W. 27th, 311 Osborn, 966 
Myrtle Ave., 78 Thatford 
Ave., 26 Ten Eyck St.

Svarbios Prelekciįos 
Apie Dainas

Priminimas Maspetho ir 
Apylinkės Lietuviams

Jau senai iš Maspeth bebu
vo girdėti apie lietuviškų dar
bininkiškų organizacijų veik
lą, bet šiuomi pranešu, kad 
jos pradeda krutėti. Paimki
me, pavyzdžiui, Maspetho 
ALDLD 138 kuopą. Jinai, 
bendrai su tarptautine IWO 
organizacijos kuopa, rengia 
didelį balių su koncertine pro
grama. Tai įvyks sausio 24 
d., New National Hali, 61-60 
Clinton Ave., Maspethe. Pra
džia 3 vai. po piet, o įžanga 
bus 45 centai.

Taigi, apylinkės lietuviai, 
pasižymėkite sausio 24 d. kai
po “deitą” su maspethiečiais.

Žinoma, kad Būsiu.
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Sausio 6-tą d., 5-tą vai. po 
pietų, Wyckoff Heights ligo
ninėj mirė Olesė Sinušienė, 46 
m., žmona Aleksandro Sinu- 
šaus.

Apsirgo paprastu šalčiu, vė
liau liga išsivystė į plaučfų už
degimą, nuo to ir mirė. Drg. 
A, Sinušas yra nariu darbi
ninkiškų organizacijų, taip gi 
ir velionė Sinušienė buvo na
rė ALDLD Moterų kuopos, 
Maspethe.

Mirdama paliko nuliūdime 
dukterį Stellą, 20 m.,, ir savo 
gyvenimo draugą Aleksandrą 
Sinušą.

Šermenų pareigas eina gra- 
borius Garšva. Palaidota bus 
šeštadienį, 9-tą5 d. sausio. Šer
menys yra gyvenimo 
690 Fairview Ave., 
woode.

Petras Janiūnas, 51
amžiaus, 58 Stagg St., mirė 
sausio 6 d., Šv. Kateriuos ligo
ninėj. Kūnas pašarvotas gra- 
boriaus Bieliausko koplyčioje. 
Bus palaidotas sausio 9 d., šv. 
Trejybės kapinėse.

Petras Janiūnas buvo vi
siems gerai pažįstamas. Jisai 
ilgus metus laikydavo gėrimų 
biznius Brooklyne.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballaą (Bieliauskas).

Sekmadienio Vakarą, 10 Sausio, Būkite Mūšy Vakarėlyje, 
Laisvės Svetainėje. Bus Svečiy iš Toliau. Įžanga 25

Kaip žinia, Lietuvių Meno 
Sąjungos Centro Komiteto pa
stangomis rengiama paskaita 
apie dainas, įvyks šį pirmadie
nį, sausio 11, 8 vai. vakaro, 
“Laisvės” svetainėje, 46 
Eyck St.

Kaip garsinta, paskaita 
su iliustracijomis. Gal ne
nas paklaus: “Kaip tai su ilius
tracijomis?” Ogi štai kaip: 
Lietuviškoji visuomenė jau ne 
kartą yra girdėjus dainuojant 
Aidbalsius (Aido Choro miš
rų sekstetą), vadovaujamą B. 
Šalinaitės. Tąd geresniam dai
nų išaiškinimui drg. 
linaitė ir pasikvietė
Aidbalsius. Jus čion girdėsite 
ne tik gerą paskaitą apie dai
nas, bet taip pat girdėsite toj 
paskaitoj apie suvirš dvide
šimt dainų, kurias padainuos 
Aidbalsiai.

Tuomi užtikriname, kad pa
skaita nebus nuobodi. Atsilan
kiusieji tikrai bus užsiganėdi
nę visapusiškai. ,

Įžanga veltui.
Todėl nei vienas nepraleis

kite progos. Ateikite ir išgir
skite svarbią prelekciją.

Prelekcijų Komisija.
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

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

Penktadienis, Sausio 8,1937

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK .
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
' . 1—2 p. p.

6—8 vakare 
Ir pagal sutartj 

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUBAS
(ŠLIURAITĖ)

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

VALANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais 

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.
Ai--------------- - ——---------------------------— —

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

i ii. n.................. ...................... ............—— J

Landorių Susirinkimas
Lithuanian Home Owners Associa
tion of Greater New York, Inc. me
tinis susirinkimas įvyks penktadienį, i 
sausio 8 d. 7:30 vai. vakare, grab. B. 
P. Shalins-Šalinsko salėje, 84-02 Ja- ■ 
maica Avenue, Woodhaven, N. Y. ’ 
(Forest Parkway stotis važiuojant 
Jamaica linijos traukiniu).

Šiame .susirinkime reikės apsvars
tyti daug svarbių reikalų ir išrinkti j 
naują valdybą. Bus priimami ir nau
ji nariai. ■■

Namų Savininkų organizacijos me
tinis balius įvyks šeštadienį, sausio 
30 d. Apreiškimo parap. salėje, 
Brooklyne. Pradžia 7 vai. vakare, 
įžanga 35c. Visi yra kviečiami daly
vauti šiame baliuje ir tuomi paremti 
organizacijos reikalus.

Valdyba.
(5-6)

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.

Nelaukite iki vidurių užkietėjimas įsisenės, 
nes iš to išsivystys visokios ligos, kaip tai: 
galvos skaudėjimas, šaltis, kataras, apendi- 
kas, inkstų ligos, įdegimas tonsilų, reuma
tas,, nervuotumas, ekzema, kepenų, širdies 
ir kitokios ligos. ,

Vartokite Thomsono NATURAL-LAX- 
HERB TEA, kuri yra sudaryta iš 12-kos 
Natūralių žolynų ir turi visokių mineralinių 
druskų ir vitaminų, kurie yra būtinai reikarf 
lingi žmogaus kūnui. NATURAL-LAX- 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuo-

savimui, 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.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

-

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

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ

KIRPIMAS

SKUTIMAS J J (.
Prielankus Patarnavimas 

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

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

Šaltas, Putojantis. Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei

dimui laiko ir pasimatymo 
su žmonėmis.

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo.
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia šauni Orkestrą.

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI
9X4 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.

Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime Įsi-/ 
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažystame. Tat prašome užeiti.

Did elis pasirinki
mas Į v a i riausios 
Degtinės, Vyno ir

Kitokių Likerių 
Pas

HYMAN BERGER
K RETAIL

WINES AND LIQUORS
409 LORIMER STREET

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

(Pigiau niekur negausit)




