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KRISLAI
Ko jie reikalauja? l/ 
Jiems gi rojus. 
Kas jiems pasidarė?
Išsipildė mūsų viltis.

Rašo A. B.
T

Kaip galingos audros užA 
gauta giria, juda ir ūžia Ame-, 
rikos sunkioji pramonė. Plie-i 
no darbininkai tūkstančiais sto
ja unijon ir rengiasi į streiką. 
Automobilių pramonėje jau už
virė smarki kova—streikai 

. plinta, kaip laukinė ugnis. Ge
neral Motors kompanijos pro
letarai jau streikuoja ir pri
vertė bosus derėtis su unija. 
Tai jau pusėtinas darbininkų 
laimėjimas.

Ko gi reikalauja automobi
lių darbininkai? štai jų reika
lavimai :

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Naziai Stato Tvirtoves 
Ispaniškoj Morokkoj; 
Francūzija Sujudus

E

Paryžius, saus. 8,—Fran- 
cijos valdžia patyrė, kad

1. Nacionalė sutartis tarpe Vokietijos inžinieriai vado- 
General Motors kompanijos ir vauja statymui naujų tvir- 
darbininkų unijos — United tovių Ceutoj 
Automobile Workers.

2. Panaikinimas štukįnio būsią tokios galingos tvir-
■ darbo ir mokesčio. tovės, kaip ir Anglijos val-

3. Trysdešimt keturių va- domame Gibraltare, 
landų darbo savaitė, šešių va- ( 
landų darbo diena.
, 4. Įkūrimas minimum algų 
sistemos, atatinkamos Ameri-/ 
kinio gyvenimo lygiui.

, Ispaniškos
Morokkos prieplaukoj. Tai

tovės, kaip ir Anglijos val-

Vis daugiau ir daugiau 
Vokietijos karių atplaukia 

,-ir apsistoja Ceutoj. Franci- 
7 jos valdžia turi žinių, jog 

* leidžiaZ. .. p v. , .

5. Sugrąžinimas atgal į dari Ispanijos įasistai
išmesti naziams išnaudot Melillos 

geležies kasyklas ir duoda
6. Pakėlimas į geresnį dar- jiem plačiausias prekybos 

bą pagal ištarnavimo laiką. [teises. Francija del to*-suju-
7. Pripažinimas United Au- dus.

tomobile Workers unijos. u Trys tarptautinės sutar-
8. Susitarimas tarpe unijos/ įyS nuo senai yra uždraudu-

ir dirbtuvių vedėjų del gamy sios statyti'! naujas tvirto- 
bos skubumo. J |ves ceuįoj įleist ten sve-

. . 'timų šalių armijas.

bą neteisingu būdu 
darbininkų.

bos skubumo.

geležies kasyklas ir duoda

[teises. Francija del to«-suju-

Trys tarptautinės sutar-

Rojus, tikras rojus gyventi | 
Amerikos buržujams, didžių- _
jų korporacijų prezidentams DjUgellS KOngfCSC UZ
ir gaspadoriams. Bosai nenori 
jokio nusileidimo darbinin
kams daryti, o patys riešku
čiomis auksą kišenėn žeria. 
Pav., General Motors kompa-

Konstitucijos Taisymą
Washington, saus. 8 d. —

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

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

■S*
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50,000 CHINŲ KARIŲ PER
ĖJĘ RAUDONŲJŲ PUSĖN

NAZIŲ SLAPTAI POLICIJAI 
NĖRA JOKIŲ ĮSTATŲ

Japonijos Lakūnai Kursto 
Prieš Chinijos Valdžią

Chini- 
kuriais 

prieš

Sian, Shensi, Chinija. — 
Associated Priess žiniomis, 
50,000 Chinijos valdžios ka
reivių šiaurvakariniame ša
lies kampe perėję į Chinų 
Sovietų Raudonąją Armiją. 
Taigi suraudonėjo jau ket
virta dalis tų 200,000 Chini
jos karių, kuriuos fašistinis 
diktatorius Chiang ~ Kai- 
shek buvo pasiuntęs ‘išnai
kint komunizmą” tame Chi
nijos plote.

Berlynas. — Hitlerio slap
tosios policijos direktorius 
W. Best parašė knygutę, iš 
kurios matyt, kad jokiais 
įstatymais nėra varžoma 
slaptųjų policininkų galia 
ant gyventojų laisvės ir gy
vybės. Knygutė taipogi pa
rodo, kad visi nazių partijos 
nariai yra įpareigojami tar
naut kaip šnipai-donosčikai 
tai visagalinčiai žvalgybai.

Roma, Naziai Nori ir
7 1 •

Toliau Siųst Savo Ka
rius Ispanų Fašistam 

--------------------------------------------- a __________

Cleveland© Protestas Prieš 
WPA Darbų Mažinimą

Nanking, Chinija. — Ja
ponijos orlaiviai, skraidy
dami virš šiaurinės 
jos, mėto lapelius, 
kursto gyventojus 
Chinijos valdžią.

Chinijos vyriausybė ren
giasi panaudot tinkamas 
priemones, idant sustabdyt 
japonų lėktuvų skraidymą 
virš Chinijos žemių be jos 
leidimo.

Ispanų Fašistai Turi 
30,000 Svetimų Karių

POLICIJA GRASINA DUJU BOMBOMIS AUTO. 
STREIK1ERIAM; BOSAI TELKIA SRĖBUS 

i *

London. — Į Anglijos ir 
Franci jos pasiūlymą, kad 
visos šalys sustabdytų sava
norių karių siuntimą Ispa
nijon, jau gauta Vokietijos 
ir Italijos valdžių neva at
sakymas. Atskirose notose, 
bet beveik tais pačiais žo
džiais atsako Hitleris ir 
Mussolinis: Jeigu dabar bū
tų sustabdyta siuntimas sa
vanorių karių Ispanijon, tai, 
girdi, tuomi “pasinaudotų 
tik bolševikiškoji pusė Ispa
nijoje.” Nes, kaip pasakoja 
Mussolinis ir Hitleris, tai 
Ispanijos Liaudies Fronto 
valdžia jau turinti “gana” 
kariu iš užsienių: o Ispani
jos fašistams, vadinasi, dar 
reikėtų daugiau talkininkų 
iš Vokietijos ir Italijos.

Mussolinio ir Hitlerio val
džios sakosi, būk “iš princi
po” pritariančios pasiūly
mui sulaikyt savanorių pra
leidimą Ispanijon; bet da
bar negalima būsią to pada
ryt. Iš ^avo pusės. Hitleris 
ir Mussolinis reikalauja “iš
mest” iš Ispanijos ne tik 
svetimus karius, bet visus 
politinius agitatorius ir pr6- 
pagandistus ir uždraust vi
sokios finansinės pagelboą 
davimą (suprantama) Ispa
nijos respublikai.

F>

Cleveland, Ohio. — Mies
to Taryba vienbalsiai už
protestavo prez. Roosevel- 
tui prieš bedarbių paleidi- 
nėjimą iš viešųjų WPA pa- 
šalpinių darbų ir pakartojo 
reikalavimą Jungtinių Val
stijų miestų majorų konfe
rencijos, kad iš šalies iždo 
turi būt paskirta bent $866 - 
000,000 bedarbiams šelpti 
per šį pusmetį.

FAŠISTINIS KUNIGAS COUGHLIN IR DARBO FE
DERACIJOS VADAI STREIKLAUŽĮ AU J A

Detroit, Mich. — Penki | ninku įvairiose General Mo
tors dirbtuvėse. Pranešama, 
kad streikas apima jau ir 
vieną Fordo fabriką.

Iš įvairių vietų ateina ži
nios, kad Amerikos Darbo 
Federacijos valdyba liepia 
streiklaužiaut senosioms sa
vo amatinėms unijėlėms 
prieš Industrine Auto Dar
bininkų Uniją. Bet Detroite 
Amerikos Darbo Federaci
jos auto, unijos nubalsavo 
šimtaprocentiniai remti di
džiąją uniją kovoj su bosais.

Fašistinis kunigas Cough- 
linas sausio 7 d. per radio 
rėkavo prieš šią uniją kaip 
prieš “bolševikus.”

Automobiliu kapitalistai 
mobilizuoja skebus ir fašis
tinius padaužas “sargus” 
prieš kovojančius auto, dar
bininkus.

Meksika Praleis Ispani
jai Amerikin. Lėktuvus

policininkai, užsidėję prieš
dujines maskas ir grasinda
mi ašarinėmis bombomis, iš
blaškė 500 streikierių Gene
ral Motors auto, korporaci
jos. Streikieriai buvo susi
rinkę demonstruot prieš ka
lėjimą, kuriame laikoma du 
jų draugai, areštuoti už su
sikirtimą su skebais.

General Motors korpora
cija atsisakysianti nuo de
rybų su atstovais Jungtinės 
Automobilių ' Darbininkų 
Unijos tol, kol unija neiš
šauks laukan iš dirbtuvių 
streikuojančius sėdėjimu 
darbininkus. Gubernatorius 
F. Murphv ir federalis tar
pininkas Dewey bando su
šaukt bosus į derybas su 
unija.

Streikuoja 72,000 darbi-

Madrid. — United Press 
korespondentas Webb Mil
ler paduoda sausio 7 d. skai
tlines, kad Ispanijos fašistų 
armijoj kariauja prieš Liau
dies Frontą 14,000 Vokieti
jos nazių, 12,000 Italijos 
juodmarškinių ir 4,000 Por
tugalijos fašistų. Tarptau
tinėje Brigadoje; kovojan
čioje po liaudiečių vėliava, 
jis suranda apie 18,000: 
francūzų, lenkų, vengrų, 
italu, rusų ir kitų tautų 
priešfašistinių žmonių. Bet 

Liaudies

nijos prezidentas Alfred P. Nors prezidentas Roosevel- 
Sloan gauna $374,505 metinės tas savo pasiūlymuose kon- 

kompanijos gresui tiesioginiai nereika
lavo pataisyt šalies konsti
tuciją, kad suvaldyt Augš-| 
čiausią Teismą, bet vis dau-' 
giau senatorių ir kongres-* lusai tarnują 
manų pritaria tokiam kon- Frontui daugiausia kaipo 
stitucijos pataisymui, kad technikai ir lakūnai. Sako, 
Augščiausias Teismas nega-, kad valdžios oro laivyne esą 
lėtų sauvališkai naikint to-'tK* Patrusų, kaip ir f ran-

algos. Kitas tos 
viršininkas, William F. Knud
sen, gauna $325,869 algos.

'Vienas bosas gauna apie tiek, 
kiek trys šimtai darbininkų 
sunkiai dirbdami teuždirba!

Meksikos valdžia leis iš 
savo šalies išgabent į Ispa
nijos respubliką visus lėktu
vus ir kitus reikmenis, ku
rie tuo tikslu buvo pirkti iš 
Jungtinių Valstijų, nors 
juos • pirkusios kompanijos 
ir būtų sakiusios, kad tie 
lėktuvai yra skiriami nau
dojimui Meksikoj. — Taip 
sausio 7 d. pranešė veikian
tysis Meksikos užsienių rei
kalų ministeris Ernesto Hi
dalgo.

Kiek pirmiau Jungtinių 
Valstijų veikiantysis užsie
ninis ministeris R. W.

Fronto

tokios 
darbi-

Norman Thomaso dižūruo- 
jamos Socialistų Partijos ofi- 
cialis organas ne tik atmeta ir 
pasmerkia Liaudies 
politiką, bet dar sako:

“Politinės pasekmės 
politikos yra tos, kad
ninku klasė ne tik prisirakina 
save prie pūvančio kapitaliz
mo, bet taip pat susilpnina 
apsigynimą nuo fašizmo.”

Kiek paskiau vėl traukia: 
“Liaudies frontizmas sustipri
na fašistinį masinį pamatą” 
(“Socialist Call”, sausio 2 d.).

Bet ką parodė Ispanija? 
Parodė tai, kad jeigu ne Liau
dies Frontas, tai kruvinasis 
generolas Franco jau senai 
būtų diktatoriumi ant visos Is
panijos.

“Socialist Call” klysta ir 
klaidina visą Socialistų Parti
ją. Jis bando būti labai revo- 
liucionišku’ir atmeta Liaudies 
Frontą neva vardan tiesaus 
kelio į proletarinę revoliuciją, 
bet revoliucijai pasitarnauja 
meškiškai.

kius įstatymus, kaip darbo 
valandų ir algų nustatymas 
darbininkams, vaikų darbo 
uždraudimas, socialė bedar
bių ir nusenusių apdrauda 
ir kt. /

Turkiją Grasina Apleist T. 
Lygą del Syrijos Kampo

I 1

Geneva. — Pranešama, 
kad Turkija išstosianti iš 
Tautų Lygos, jeigu Lyga 
nepripažins turkam savival
dybės teisių šiaurvakarinia
me Syrijos kampe su Alex
andretta ir Antioch mies
tais. Dabar Francija tą 
kampą valdo sykiu su visa 
Syrija, pagal Tautų Lygos 
mandatą. Francija yra ža
dėjus 1939 m. duot Syrijai 
“visišką nepriklausomybę.”

cūzų lakūnų. Ir Kitas Anglijos Karalaitis— 
Taipgi “Mergininkas”

Popiežiaus Atstovas prie Is
panę Fašistų “Valdžios”

Moore buvo pareiškęs, būk.* >•• • r . ••Meksika nepraleisianti Is-| AnglįJ3 lf rFBIlClJH luO" 

bilizuoja Karo Laivynus j
————

P VTD A I C A L 1\ 2A '
Madrid, saus. 8. — Prane

šama, kad Vokietija jau 
pervedė Ispanijos fašistam 
du respublikos prekybos lai
vus, kuriuos buvo užgrobęs 
nazių karo laivas “Koenigs- 
berg.”

Washington, saus. 8. — 
Prezidentas Rooseveltas pa
sirašė bepusiškumo įstaty
mo “pataisymą,” kuris tuoj 
uždraudžia karo ■ reikmenų 
išvežimą Ispanijon. Ateina 
daugybė protesto telegramų 
prieš šitokį “pataisymą.”

Gibraltar. — Pranešama, 
kad popiežius paskyrė kar
dinolą Gomezą y Tomas’ą 

ikaip pusiau-oficialį atstovą

London. — Jauni ausias 
Anglijos karaliaus brolis, 
Kent’o kunigaikštis taipgi 
turi porą trejetą mylėtinių, 
apart savo pačios, buvusios i prie Ispanijos fašistų “val- 
graikės kunigaikštaitės Ma
rinos.

Vienas laikraščių kores
pondentas naujų metų die
noj nufotografavo Kento 
kunigaikštį su tūla Allen’ie- 
ne išeinant iš kambario bur- 
tininkės-laimės spėjikės prie 
cirko. Užklausus jo vardo, 
kunigaikštis atsakė, kad jis 
esąs “Mr. Allen.”

Be to, paaiškėja, jog'! ku
nigaikštis myluojasi ir su

džios.” Ispanų fašistai 
džiaugiasi, kad popiežius 
tuomi pripažinęs jų “val-

LANDON Už IR PRIEŠ 
VAIKŲ DARBĄ

Washington. — Buvęs re- 
publikonų kandidatas į pre
zidentus Landon atrašė lai
šką senatoriui Ashhurstui, 
kad reikėtų kongrese pra-

panijai lėktuvų, pirktų iš 
Jungtinių Valstijų. Bet E. 
Hidalgo sako, jog Moore ta
da klaidingai suprato Mek
sikos nusistatymą tuo klau-jgale Anglija siunčia beveik • T* •__ _ •__’ . . . « « •

London. — šio menesio

Mes labai apsidžiaugėme, 
kuomet pertiai susivienijo ko
munistai ir socialistai studen
tai į vieną Amerikos Studen
tų Uniją. Kai kas abejojo, sa
kė, gal nesugyvens, gal nieks 
neišeis. Bet išėjo labai pui
kiai. štai vėl nesenai įvyko 
tos Studentų Unijos konvenci
ja. Paaiškėjo, kad unija jau 
turi 8 tūkstančius narių ir du 
šimtu kuopų. Unijos veikla 
eina pusėtinai sklandžiai.

Kunigai ir Rabinai Išvien 
Keikia Komunistus

Rochester, N. Y. — Susi
rinkę į konferenciją, šimtas 
protestonų kunigų ir žydų 
rabinų saus.! 7 d. biskį pade
klamavo prieš fašizmą, bet 
karščiausiai smerkė komu
nizmą.

simu. Jis primena, jog 
Meksikoj nėra tokio įstaty
mo, kuris uždraustų karo 
medžiagų išvežimą Ispani
jon. Mes, girdi, negalime 
sulaikyt išgabenimą į Ispa
niją tų lėktuvų, kurie buvo 
pirkti su Jungtinių Valsti
jų valdžios leidimais.

Dabar esą priruošta išve
žimui į Ispanijos respubliką 
virš 20 amerikonišku lėktu
vų, parduotų Meksikos; 
kompanijoms. Manoma, kad 
kiekis kitų karo medžiagų, 
pirktų iš Jungtinių Valsti
jų, taipo pat bus šiomis die
nomis išgabentas iš Meksi
kos ir Kubos prieplaukų.

visą naminį savo karo laivy
ną daryt pratimus ir mane- 
vruot vakariniame gale Vi
duržemio jūros, netoli Is
panijos.

Paryžius.—Franci jos vy
riausybė sausio 7 d. nutarė 
už poros savaičių pasiųst 34 
savo karo laivus į pakraštį 
Francūziškos Morokkos, 
šiaurinėj' Afrikoj. Tai esą 
atsargos žingsnis prieš Vo
kietijos nazių perdidelį įsi- 
drūtinimą kaimyniškoje Is? 
paniškoje Morokkoje. Šį; 
prantama, kad Franciios 
laivyno siuntimas turi rvšio 
ir su galimu tarptautiniu 
susikirtimu del Ispanijos.

1
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amerikiete šokike Edythe /est Žf^ymą, apribojantį
tarpvalstijinį pirkimą-par- 
davimą dirbinių, < kuriuos 
pagamina jaunamečiąi vai
kai ; bet Landonas yra prie
šingas šalies konstitucijos 
pataisymui — uždraust jau- 
namečių darbą visoje šalyje. 
Argi ne veidmainys?

ĮNIRTĘ MŪŠIAI MADRI
DO FRONTE.,

Fašistų Štabas, Madrido 
Fronte, saus. 8. — Ispanijos 
fašistai su naziais priekyje, 
po įnirtusios kovos, užėmę 
Pozuelo ir Humera, apie 3 
mylias į .vakarus nuo Mad
rido.

Madrid.—Pranešama, kad 
Madrido gynėjų kanuolės 
sudaužė kelis fašistų tan
kus ir vieną sveiką pagrobė. |

Mūšiai su fašistais dažnai 
pereina i durtuvų kovą.

N. Y. Times koresponden
tas praneša, kad jei liaudie- 
•čiai pasitraukė kiek atgal, 
tai į išanksto prirengtas 
strategines pozicijas.

Baker. O kuomet andai jis 
viešėjo Amerikoj, tai priva
čiai “ūžė” su jadamųjų pa
veikslų aktore Lili Damita 
ir kitomis.

Raudonos Iškabos ant Sifi
litikę Durų Chicago] Mirimai nuo Influenzos 

Amerikoj ir Anglijoj

Po Dolerį už Mylią—Baus
mė Automobilistui

Buffalo, N.Y. — Kad L. 
Zybczynski mieste automo
biliu važiavo 60 mylių per 
valandą, teisėjas Burd nu
baudė jį $60, tai yra po do
lerį už mylią.

DU EX-KARALIAI SYKIU 
PIETAVO £

Viena, Austrija. — Del 
amerikietės Simpsonienės 
pabėgęs nuo Anglijos sosto, 
ex-karalius Edwardas ir 
nuo Ispanijos sosto nuvytas 
ex-karalius Alfonsas turėjo 
viename viešbutyje pietus— 
virtos jautienos su daržovė
mis.

&

Kenosha, Wis. — Susidū
rus dviem automobiliam, ta
po užmuštas miestelio Lake 
Geneva majoras Ed. Dunn.

-a

lietuvis

Neužilgo susilauksime lietu
vių kalba Sovietų Sąjungos 
naujosios Konstitucijos. Ją 
rengiasi išleisti vienas iš mūsų 
dienraščių. Jau dabar reikia

, Smithfield, N. Carolina.— 
Dūrus automobiliui į tilto 
stulpą, užsimušė du juom 
važiavusieji taksų-muitu in
spektoriai.

199,

galvot apie Sov. Konstitucijos 
išplatinimą. Tiek daug buvo 
apie ją rašyta ir kalbėta, taip 
žiauriai ją užpuldinėjo ir kri
tikavo komunistų oponentai! 
Lai dabar kiekvienas 
pats ją perskaitys!

Chicago, Ill.—Miesto svei
katos komisionierius dr. 
Bundsen grūmoja prikalt 
raudonas persergėjimo iš
kabas prie durų tų žmonių, 
kurie serga sifiliu, bet nesi
gydo ir maišosi tarp kitų 
taip, kad gali ir juos užkrės
ti ta lytiška piktlige.

Londone, Anglijoj, per 
paskutinę savaite mirė nuo 
influenzos 232 žmonės ir 
nuo plaučių įdegimo 215. O 
dauguma plaučių įdegimo 
išsivystė iš influenzos.

Chicago j nuo influenzos-, 
pneumonijos mirė jau 
o New Yorke 88.

Tokio. — Nežinia kas na
ktį nulupo 58 “žvynus” nuo 
auksinės žuvies ant 
palociaus stogo. Tie 
esą verti $242,000.



I

■w

»

Puslapis Antras
X

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

every day, except Sunday
M TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES: 
United States, peif year .................

Brooklyn, N. Y., per year..............
Foreign countries, per year...........
Canada and Brazil, per year........
United States, six months ............
Brooklyn, N. Y., six months.........
Foreign countries, six months .... 
Canada and Brazil, six months ...

Entered as second class matter March 11, 1924, 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

15.50 
17.50 
17.50
15.50
$3.00
$4.00 
$4.00 
$3.00

at

Mr. Sloan Nebenori Darbininkų 
Unijos

Šią savaitę tilpo didžiuosiuose Ameri
kos buržuaziniuose laikraščiuose pusla
pinis General Motors Ko. prezidento, Mr. 
Alfredo P. Sloano,. paskelbimas, aiškinąs, 
kad jis priešingas pripažinimui automo
bilių darbininkų unijos savo fabrikuose. 
Tai visiškai neįstabus pareiškimas. Bū
tų daug įstabiau, jei Mr. Sloan būtų pa
reiškęs noro matyti darbininkus organi
zuotus.

Bet juk dalykas ne tame, ko Mr. Sloan 
nori, o tame, ko nori patys darbininkai* 
General Motors Ko. prezidentas daug ko 
gali nenorėti, bet klausimas, ar tai išven
giama?

Tegul Mr. Sloan atsimena tą, kad jis 
pereitais metais gavo tik alga, kaipo pre
zidentas, $374,000.00, tuo pačiu sykiu jo 
darbininkų vidutinė alga buvo 78.6 cen
tai į valandą. Jei darbininkas dirbtų iš
tisus metus po 40 vai. į savaitę, tai ir 
tuomet, kokia gi jau būtų jo alga? O 
reikia atsiminti, jog daug automobilių 
pramonės darbininkų dirba kur kas už 
mažesnes algas ir ne pilną laiką į metus. 
Jų darbo sąlygos labai šiurkščios, darbo 

.Sistema labai sunki; ne kiekvienas dar
bininkas gali ištesėti dirbti, arba: pa
dirbęs metus kitus—palieka niekam neti-

Štai kodėl automobilių pramonės dar
bininkai nusitarė organizuotis į savo uni- 
jį—United Automobile Workers’ unijų, 
šios unijos prezidentas^ Homer Martin, 
teisingai atsako Mr. Sloanui, kad dar
bininkai nesikėsina užimti General Mo
tors Co. fabrikus ir juos valdyti, kaip 
skelbia Sloan. Visko, ko jie nori, tai pri
pažinimo darbininkams teisės turėti savo 
uniją. Fabrikuose, sako Martin, gali bū
ti ir neunijistų, bet kompanija neprivalo 
mėtyti iš darbų tų, kurie organizuoti. Vi
so šio ginčo (tarp samdytojų ir darbinin
kų) reikalas neliečia vien tik algų klau
simo. Jis liečia visą eilę kitų klausimų.

“Kaip Amerikos darbininkas 1776 me
tais kovojo už politinę laisvę, taip dabar 
jis kovoja už socialę ir ekonominę laisvę. 
Ši kova yra vedama prieš nežmonišką 
paskubos sistemą, kuri padarė iš žmo
gaus mašinos vergą; tai k 
rų espionažą, šnipinėjimo 
leidžiančią darbininko stoti į tokią orga
nizaciją, kurios jis trokšta,” atsako Mar
tinas ponui Sloan.

Labai teisingai pasakyta. Kiekvienas 
automobilių pramonės darbininkas tai 
supras, o supratęs, stos į savo uniją it 
kovos, nepaisydamas M. Sloano gązdini- 
mų ir “įspėjimų.”

General Motors Ko. viršininkams gali 
nepatikti daug kas, bet reikia žiūrėti ir 
į tuoSj kurie kompanijai uždirba milio- 
nus dolerių pelnų į metus—darbininkus. 
Kai jie pasirįš, nusispręs, tai joki Sloano 
grąsinimai nieko nereikš!

prieš bjau- 
emą, nepri-

t

$

Kaltinamasis Aktas pries 
Fašizmų

Nepaprastas VIII Visasąjunginis So
vietų Suvažiavimas suvedė rezultatiis di
džiulių socializmo laimėjimų, kum buvo 
pasiekti vadovaujant komunistų partijos 
staliniškąjam Centro Komitetui ir So
vietų vyriausybei. Šitie rezultatai, už
rašyti Suvažiavimo užgirtam ir pagrinde 
priimtam SSRS Konstitucijos projekte, 
turi pasauliniai istorinės reikšmės. Ir 
kaip žymus pasaulinis įvykis, draugo 
Stalino pranešimas apie SSRS, konstitu
cijos projektą atvaizduotas pasaulinėj 

Ispaudoj.
Griežtą išimtį sudaro fašistinės Vo

kietijos. ir, galima sAkyt, Italijos spauda. 
Hitlerio ir jo išmintingų patarėjų įsaky-

mu vokiečių spauda suruošė tylėjimo są
mokslą.

■ Tačiau, jeigu tokiu būdu vykdoma iš 
Berlyno • paskelbta kova su komunizmu 
visam pasaulyj, tai neva kaip tik tam 
tikslui sudaryta Vokieti jos-Japonijos są
junga jau pirmąją dieną truputį įskilo. 
Berlyne atkakliai tylėjo. Tokia spauda 
gana plačiai kalbėjo apie istorinį draugo 
Stalino pranešimą.

Išdėstę pagrindinius naujosios Konsti
tucijos momentus, Japonijos laikraščiai 
pažymėjo, kad draugas Stalinas aštriai 
išjuokė Vokietijds fašistinius “kritikus.” 
O laikraštis “lomiuri” atskirai pažymi, 
kad draugas Stalinas naująją SSRS kon
stituciją pavadino “kaltinamuoju aktu 
prieš fašizmą.”

Vokietijos fašizmas, tokiu būdu, pa
vartoj 4 prieš draugo Stalino pranešimą 
tą pačią nutylėjimo priemonę, kuri jau 
buvo išmėginta su netikusiais rezulta
tais paskelbiant Konstitucijos projektą. 
Apie šitą buržuazinės kritikos metodą 
draugas Stalinas kalbėjo su užmušančia 
panieka:

“Gali pasakyti, kad nutylėjimas nėra 
kritika. Tačiau tai neteisinga. Nutylė
jimo metodas, kaip ypatingas ignoravi
mo būdas, irgi yra kritikos forma, tiesa, 
kvaila ir juokinga, bet visgi kritikos for
ma.” (Bendras juokas, delnų plojimai.)

Galima įsitikinus išpranašauti, kad ši
ta kvaila ir juokinga Vokietijos liaudies 
apgaudinėjimo prieinonė pasikeis kita 
priemone, nemažiau niėnka ir juokinga. 
Draugas Stalinas padarė nemirštančia 
šią priemonę nurodęs į bukaprotį Ščed- 
rino (rusų rašytojas) biurokratą, kuris 
įsakė “vėl uždaryti Ameriką.” Amerika 
visgi yra ir apie tai žino kiekvienas vo
kietis. Ir lygiai taip pat kiekvienas dar
bininkas Vokietijoj sužinos apie SSRS 
Konstituciją ir sužinos apie draugo Sta
lino pranešimą;

Lengva suprasti Vokietijos fašizmo 
sumišimą, fašizmo, kuris nerado geres
nio savęs apsigynimo būdo, kaip tylė
jimas. Kaltinamasis aktas prieš fašiz
mą galingai praskambėjo ant viso pasau
lio kaip tik tomis dienomis, kada fašis
tiniai karo kurstytojai mėgino pridengti 
$avO plėšikišką darbą paskelbdami naują 
kryžiaus žygį prieš bolševikus.

Draugo Stalino pranešimas — Smūgis, 
suduotas meisterio ranka visam “ideolo
giniam” karo ruošimui. Tie, kūrie ban
dė Sovietų Sąjungą pasodinti kaltinamų
jų suolan prieš imperialistines vyriausy
bes, patys sėdi kaltinamųjų suole prieš 
viso pasaulio tautas. Jie dabar tyli. Pa
skui ims atsilodinėti. Tai nepadės. 
Kiekvienu savo straipsniu staliniškoji 
Konstitucija nukaukuoja fašistinius 
grobuonis, darbininkų klasės prispau
dėjus, pogromščikus, karo kurstytojus.

Pirmas straipsnis: “Sovietų Socialisti- 
nių\ Respublikų Sąjunga yra socialistinė 
darpininkų ir valstiečių valstybė.” Šitas 
straipsnis nukaukuoja akiplėšiškus ap
gaudinėtojus, kurie spekuliavo, kaip tur
gaus žulikai, “socializmo” žodžiu, kad iš 
fašistinės Vokietijos sukurti kapitalisti- 
hę bankininkų ii* kanuolių karalių vals
tybę.

Visam pasaulyj praskambėjo draugo 
Stalino žodžiai: “Naujoji SSRS Konsti
tucija bus moralinė pagelba ir realinė 
atspūra visiems tiems; kas dabar veda 
kovą prieš fašistinę barbarystę.”

Faktai patvirtina šiuos žodžius. Su 
didžiausiu iškilmingumu sutiko draugo 
Stalino pranešimą respublikoniškojo Ma
drido gynėjai. Fašistinė barbarybė at
sistojo prieš visą pasaulį kaip plėšikiška 
miesto bombarduoto j a, masinė vaikų ir 
moterų užmušėja. Hitlerio gaujų ispa
niškasis avangardas pralaimi mūšiuose 
su neprityrusiais, blogai apsiginklavu
siais Ispanijos darbininkais ir valstie
čiais.

Kaip’ neatremiamas kaltinamasis ak
tas prieš fašizmą, prieš fašistinę barba
rybę skamba SSRS Konstitucijos 13-sis ir 
123-sis straipsnis;

“Sovietų Socialistinė Respublikų Są
junga yra sąjunginė valstybė, sudaryta 
remiantis laisvu lygiateisių Sovietų So
cialistinių Respublikų susivienijimu.”

“SSRS piliečių lygybe, nepriklausomai 
nuo jų tautybės ir basės, visose ūkiško, 
valstybinio, kultūrinio ir visuomeniniai- 
politinio gyvenimo srityse yra neperžen
giamas įstatymas?’

Šitie straipsniai nukaukuoja nemok
šišką, kvailą ir niekšingą fašistų “teori
ją” apie įgimtą vienų tautų pirmeny
bę prieš kitas, apie neva istorinį vienų

rasių pašaukimą viešpatauti, kitų—ver-. 
gauti. Grynakraujus vokiečius paskelbę 
ponų rase, fašistų generolai ir politikai 
su plėšikų akiplėšiškumu vergų rasėn 
įskaitė visus slavus, mongolus, negrus, 
žydus. Jie maloningai suteikė Lenkijos 
šlėktelėms laisvai atleistųjų, vokiškųjų 
ricieritį tarnų vardą.

SSRS Konstitucija nukaukuoja šitą 
kvailišką thaškaradą ir žudančion švie
son išveda didžiosios imperialistinės pa
kelės riciefiUS, viduramžių kondotjerius, 
kurie tik žudynėmis gali palaikyti savo 
istorinį gyvavimą.

SSRS Konstitucija užrašė neginčijamą 
faktą, kurį buržuaziniai gudruoliai gali 
aiškinti, kaip jiems patinka, tačiau kurio 
niekas pakeisti negali. Visas pasaulis 
išgirdo ramius draugo^ Stalino žodžius: 
“Rezultate mes turim dabar pilnai susi
dėjusią ir visus bandymus išlaikiusią 
daugiatautinę socialistinę valstybę, ku
rios stiprybei galėtų pavydėti bet kokia 
tautinė Valstybė bet kokioj pasaulio da- 
lyj-’*

Didingam lamume, kuriuo buvo ištarti 
šitie žodžiai,—didžioji tautinėj lygybėj 
pastatytos Šovietij Sąjungos jėga.

SSRS Konstitucija yra kaltinainasis 
aktas prieš fašizmą, nes ji nukaukuoja 
fašistinę barbarišką “teoriją” ir fašistinę 
barbarišką politiką kaip karų ir tarptau
tinio plėšimo šaltinį.

Mes neišskaičiuosim visų SSRS Konsti-, 
tucijos straipsnių. Kokią iš jų nepaimti 
—afiie teisę darbui, teisę poilsiui, teisę 
šviestis,—visi jie kartu ir kiekvienas at-

*

skirai demonstruoja socializmo laimėji
mus ir kaltina fašizmą apiplėšiant darbo 
mases, akiplėšiškai apgaudinėjant, kapi
talistiniai grobikaujant. Užtikrinta teisė 
darbui Sovietų Sąjungoj—ir bedarbė su 
badu ir skurdu fašistinėj Vokietijoj, Ita
lijoj, Japonijoj. Augantis SSRS<kolchoz- 
nirikų tarpe perteklius ir pasiturėjimas 
—ir valstiečio nykimas, vargas, neturėji
mas išeities fašizmo šalyse.

122-as straipsnis apie SSRS moterų ly
gybę, apie motinystės aprūpinimą—tai 
kaltinamasis aktas prieš barbarišką mo
ters pavergimą fašistinėj Vokietijoj, 
prieš masinį proletariato vaikų naikini
mą.

Nepaprastas VIII Sovietų Suvažiavi
mas posėdžiauja tokiu laiku, kada susi
vienijusios fašistinės Vokietijos ir kitų 
šalių vyriausybės mėgino suorganizavū- 

' sios šmeižtų žygį prieš SSRS paruošti 
prieš ją karinę koaliciją. Augštai iškė
lęs virš pasaulio SSRS Konstituciją, jos 
kūrėjas draugas Stalinas ne tik sudaužė 
niekšingą fašistinį sumanymą, nugink
lavęs šmeižtą; bet ir nukaukavo pasauli
nio karo kurstytojus*

Kaltinamąjį aktą prieš fašizmą, susta
tytą didžiojo prokuroro, išklausė su di
džiausiu dėmėsiu milionai darbo žmo
nių visam pasaulyje. Tautos išneš 
sprendimą istorinio atsiskaitymo valan
doj su visais fašistiniais grobuonimis 

‘už visus jų šlykščius ir kruvinus prasi
kaltimus.

(“Pravda,” 1936.XII.3).
Vertė A. R;

šeštadienis, Sausio 9, 1931

ŠYPSENOS’

KAUNO GYVENIMO 
PRAŠMATNYBĖS

Priešmirtiniai Rūpesčiai
Suinteresuotų įstaigų atstovai 

prie Petrašiūilų apžiūrėjo hau- 
joms Kauno kapinėms vietą. 
Vieta parinkta ir ateinančių 
metų pradžioje tenai numatoma 
kapines atidaryti. Kadangi at
einančiais metais pavasarį bai
giasi terminas draugijoms per
sitvarkyti pagal naująjį įstaty
mą, tai spėjama, jog tose kapi
nėse pirmoje eilėje dar būsian
čios palaidotos kelios draugijos.

LIETUVOS ŽINIOS
VILNIUS.

“V. R.” rašo, kad ryšium su 
buvusiomis kratomis Vilniuje, 
buvo padaryta smulki krata ir 
pas Varšuvoje gyvenantį (jis 
jau anksčiau iš Vilniaus iš
tremtas į Lenkijos gilumą) Po
vilą Karaziją. Kratos metu 
paimta kai kurie numizmati
kos dalykai ir šiek tiek lenkiš
kų pinigų. Visi paimtieji daik
tai kitą dieną buvo sugrąžinti.

Ta pačia proga laikraštis 
pastebi, ■ kad < per 'kratas pas 
kai kuriuos lietuvius Vilniuje 
irgi buvo paimta lenkiškų pi
nigų ir kai kurių vertingų 
daiktų. Pav., pas K. Stasį— 
numizmatikos dalykų, pas ku
nigą P. Bieliauską — rusiškų 
auksinių pinigų, pas kun. V. 
Taškūną—lenkiškų pinigų, 
pas M. šikšnį:—rusiškų auksi
nių pinigų ir Lenkijos valsty
bės paskolų obligacijų, pas V. 
Budrevičių — rusiškų auksinių 
ir sidabrinių, lenkiškų ir lietu
viškų pinigų, pas J. Jankaus
ką—Lenkijos paskolų obliga
cijų, prieškarinės A u s t r i jos I 
auksinių ir sidabrinių pinigų ir piūdusi kraujuose, bet dar gy- 
įvairių auksinių moteriškų pa- va ~miv ___ _
puošalų ir t. t. Kai kurie dėl | dicinos pagalbą, bet vežant į

Žėkaitės Mihejimas 
Marijampolėje

Šiais metais sukankančias 
liaudies rašytojos Julijos, že- 
maitės-žymantienės 15 metų' 
mirties sukaktuves visuomenė 
tinkamai paminėjo. Iškilmės 
prie žemaitės kapo dienos me
tu ir vakare gimnazijos salė
je, įvyko šį šeštadienį, 
gruodžio mėn. 12\d.

ku. Smalininkų pašto virš, ski
riamas Marijampolės pašto 
v a 1 d i n i n kas, Skačkauskas. 
Juknaičių p. virš. Urmonas 
skiriamas Nidos p. v-ku, o lig
šiolinis Nidos p. v-kas Kaziliū- 
nas iškeliamas v-ku į Juknai
čius. Visi pakeitimai nuo gruo
džio ir sausio 1 d. d.

Kalbų Energija
Lapkričio 20 d. Fižikos-Che- 

mijos Institute Dot. J. čiurlys 
skaitė paskaitą tema: “{spū
džiai iš pasaulinės energijos 
konferencijos Amerikoje." Iš 
paskaitos paaiškėjo, jog docen
tas iš Amerikos atsivežęs įspū
džius, kad Lietuvoje apie lipių 
energijos išnaudojimą elektros 
stotims jau 10 metų kalbama, 
o Amerikoje tam reikalui Upės 
jau dešimt metų naudojamos.

t. y.

PANEVĖŽYS.

Lapkričio 30 d. apie 20 
Ramygalos g-vėj Nr. 47 
siuvio šeimoje įvyko šiurpi tra
gedija. Ėatsiuvys Juozas Pa
bedinskas įsigėręs Susiginčijo 
su Savo žmona, žodis po žo
džio Pabedinskas įniršo tiek, 
kad stipriu kėdės smūgiu žmo
ną sunkiai pritrenkė. Kai pas
taroji dar rodė gyvybės žy
mes, Pabedinskas, paėmęs 
darbo plaktuką, pradėjo dau
žyti jos galvą. Atėję polici
ninkai jį rado šį darbą betę- 
siant. Pabedinskienė buvo pa-

įvairių auksinių moteriškų pa- va

paėmimų gavo pakvietimus, 
tačiau patys daiktai savinin
kams ligi šiol dar nesugrąžin
ti. Kai kurie iš čia suminėtų 
asmenų dabar yra atsidūrę 
sunkioje materialinėje būklė
je.

Be aukščiau skelbtų spau
doje kratų lapkričio 25 d. 
naktį buvo krėsta Švenčionių 
lietuvių gimnazijos kabinetas 
ir Br. Cicėnaitės gyvenamasis 
butas. Po kratų “Ryto” sekr.
A. Maldžiūrias ir mokytojas
B. Cicėnas buvo nuvesti į po
liciją, iš kurios paleisti tik lap
kričio 26 d. vakare.

Breslaujos aps. lietuvių gy
ventojų atstovai: Petras Set- 
gūhas, Stasys Kaciūnas ir Kir
velis lapkričio 26 d. buvo at
vykę į Vilnių ir lankėsi vaiva
dijoje, kur buvo priimti viče- 
vaivados Gintauto-Dzieveltov- 
skio ir saugumo skyriaus vir
šininko Jasinskio. Brėslaujiš- 
kiai papasakojo apie tame 
krašte sūsidatiušią- sunkią lie
tuvių gyventojų būklę ir prašė 
vėl leisti veikti uždarytoms 
lietuviškoms Skaitykloms ir 
lietuviškų draugijų skyriams. 
P r a š y m as buvo pasirašytas 
230 žmonių, Viceyaivada at
stovams .pasakė, jog jis netru
kus būsiąs...Brėslau j oje, ten šį 
reikalą ištirsiąs ir duosiąs at
sakymą. I

vai. 
bat-

Buvo norėta suteikti me-

vietos ligoninę, kelyje mirė.
Pabedinskai nuo senai tarp į 

savęs nėsugyveno.
nuolat kildavę vaidai. Jų vai
kai taip pat nekokiais keliais 
nuėjo,—sūnus atlieka bausmę 
Kalnaberžėje.

KLAIPEDA.

Sulaikyta Didelė 
Kontrabanda

Šiomis dienomis Klaipėdos 
rajono pasienio policija sulai
kė didelę kontrabandą. Kon
trabandą atgabeno iš Vokieti
jos du šleperiai, kurie velka 
tuščius baidokus. Kontraban
dininkai buvo tiek drąsūs, kad 
mėgino perkrauti kontraban
dą iš vieno šleperio į antrą pa
čioje Klaipėdoje, šleperiams 
stovint Dangėje. Padarius Šle
pečiuose kratą, rasta 30 gaba
lų šilko, daug auksinio galio
no, kepurėms auksinių dirže
lių ir įvairios smulkios manu
faktūros, kurios vertė iš viso 
siekia kelis tūkstančius litų.

'■------------ 1 - J,.

jpasto Viršin. Pakeitimai
Smalininkų pašto virš. Ste

ponavičius nukeliamas Vilkiš- 
kių pašto virš. Vilkiškių pašto 
virš. O š k i n i s nukeliamas į 
Kauno centr. paštą valdinin-

“Carl Cords” Išvežė
1700 Kiaulių

šiomis dienomis Klaipėdon 
atplaukė vokiečių laivas “Carl 
Cords”/ kuris Jtfasikrovė “Lie
tuvos Eksporte” 1700 gyvų 
kiaulių ir išvežė jas Luebe- 
kan

Amžinos Studijos
Laikraščiai praneša, kad prie 

Vytauto D. Universiteto bū
sianti įsteigta gimnazija, peda
gogiją studijuojantiems pasi
praktikuoti. Tam sumanymui 
esą daug kas pritaria, nes iš- 
tikro nemažas skaičius studen
tų, kol baigia mokslus, pamirš- 

ko mokėsi gimnazijoj.
(Iš “Kuntaplio”)

ta,

Kulpmont, Pa
Vokietijon.

Akių Gydytojų 
Suvažiavimas

dieną

Šis Tas
Antanas, Sūnus Juozo Len

gvino, žinomo Kulpmonte vei
kėjo, Naujų Metų dienoje su 
vaikais žaisdamas ant gatvės, 
ką tik išgrįstos rupiais akme- 
nais, parpuolė taip smarkiai, 
kad net galvos kaulo kiaušą

i

Kaunas.—Gruodžio 8
Kaune buvo Lietuvos akių gy
dytojų draugijos metinis šuva- 
žiavimas. Suvažiavimą atida- j įmušė, luojaus liko išvežtas į 
rė dr-jos pirm. prof. Avižonis, j Shamokin State Hospital; Ber- 
Prezidiuman pakviesti dr. Pri-j niukas 11 metų amžiaus ir esąs 
algauskas, dr. Kazlauskas ir į kritiškame padėjime. ^Atjau- 
dr. Goldenheimas.

Iš pradžios prof. Pick’o ir 
dr. Juškevičiūtės buvo moks
liški pranešimai, o paskui dr. 
Marcinkus ir dr. Nemeikša da
rė pranešimus apie aklųjų su
rašymą ir gydytojų aklųjų pa
tikrinimą vietose.

Akių gydytojai savo kaštu
Tarp jų ir savo iniciatyva-važinėję ap

skrityse ir tikrinę akluosius, 
ypač tirdami apakimo priežas
tis.

Dr. Kazlauskas tikrinęs 
luošius Kretingos apskr., 
Steiblys—T e 1 š i ų apskr., 
Prialgauskas—Šiaulių apskr., 
dr. Valbergas—Marijampolės 
ir dr. Nemeikša—Zarasų.

Aklųjų tikrinimo darbas 
dar tik įpusėtas ir numatoma 
tikrinimą baigti ateinančiais 
metais.

Atjau- 
i čiu tėvams nelaimės valandoj, 
o Antanėliui linkiu veikiai pa
sveikti. ,

Coalwood, W. Va

ak- 
dr. 
dr.

Ir Mes Pasidarbavome del 
Ispanijos Darbininkų

Ir pas mus per kalėdų šven
tes suėjome keli lietuviai ir 
nutarėme paremti Ispanijos

Artimo miestelio, vadinamo 
Marion Heights, 8 metų mer
gaitė, kurios vardas Antoinet
te Sergi, rašo viską atbulai. 
Tokiu nepaprastu savo elgėsiu 
mergaitė sukėlė daug kalbų 
po apylinkę. Reporteriui atsi
lankius ir paprašius, štai ką 
ir kaip ta mergaitė užrašė: 
“igreS etteniotnA” ir “xis”, 
“yob”, “Irig”, 
“dlot” “dlo”.

Panaudojant 
raštą atsukus į šviesą, 
išskaityti ve kas: A 
Sergi is six, boy, 
into, told, old.

Mokytoja pasakoja, kad ta 
mergaitė pradėjus atbtilAi ta- 

ĮŠyti iškarto, kaip tik patekus 
mokyklon. Dab&r ji jau ant
rame laipsnyje (sėėond gra
de)—sako mokytoja—ir mo
kinasi gerai. Još raštą moky
toja egzaminuoja Su pagelba 
veidrodžio ir tas yra jau visai 
paprastu.

Yra manoma, kad kas- 
nors tokio nepaprasto yra su • 1 . . ’ ? « 1 1 ♦J • ■ • •“ l 
mato viską išvirkščiai, šiaip 
mergaitė sveika ir auga nor
maliai.

ir
“siht”, ‘otni

veidrodį, arba 
šviesą, galima 

__ntoihette 
giri, this,

darbininkų kovą prieš fašiz-1^08 mergaitės akiinis, kad ji
mą. Aukojo šie draugai: Joe 
R. Remontai ir C. M. Yokšai 
po $2; A. Matulevich ir T. M. 
Makorni po $1; F. Baciuska, 
J. Žilinskas ir M. 
po 50 centų. Viso 
$7.50.

Varde Ispanijos 
ačiū aukotojams. 
\ Joe

Katalinas 
sudėjome

kovotojų

Re fti on t.

Boh Ami.

Maspėt^, N. Y. — Joseph 
Lankewich, b e k a s d amas 
duobę Mount Ziori kapinėse, 

.pereitą sekmadienį, 
staiga numirė.

pats
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Žemaitės Rastai

Tik dabar Į rankas mano pakliuvus, teko 
peržvelgti velionės žemaitės raštai, išleisti 
net keturiuose tomuose, gražiais apdarais, 
“Dirvos” bendrovės 
metais.

Per visus keturis 
telpa 89 dailiosios
apysakaitės, vaizdeliai, 
ir šiaip aprašymėliai. Be to, dar telpa že-

lėšomis, Lietuvoj, 1929

tomus, 1316 puslapių, 
literatūros kūrinėliai— 

sceniški veikalėliai

beatjojęs vieškeliu nuo Laukuvos....
—Mums,—sako,—nei bėgti nei trauktis 

—miškas toli jau paliko, o čia aplinkui 
laukai.... Sugulėm prikritę prie žemės, 
gal nepamatę pralėks pro šalį. Bet kur 
tau, prakeiktiejie tuoj pamatė ir ėmė 
šaukti:

—Polėki, svoloči polėki! Strielet! Ura! 
Tuoj sukomandavojo vyresnysis ir ėmė 
mus šaudyti. Mes pyškinam atgal, bet 
rusai nekrinta, o mūsų žmogus ant žmo-

atvaizdas, Marijampolės ka

įžengus į 76 metus amžiaus, 
1921 metais. Taigi praeitų,

tos lietuvių liaudžiai liūdnos . ži- 
mirė jos taip mylima rašėja, jos 
atvaizduotoja ir švietėja—že-

maitės vėliausias atvaizdas, dalis originalio 
rankraščio, atvaizdas su Bulotais, kuomet jie 
važinėjo po lietuviškas kolonijas Jungtinėse 
Valstijose didžiojo karo metais, ir velionės 
kapo paminklo 
puošė.

žemaitė mirė
gruodžio 7 d.,
1936 metų, gruodžio 7 dieną, suėjo jau 15 
metų nuo 
nios, kad 
gyvenimo 
maitė.. > .

Nematau reikalo gilintis ir nagrinėti ve
lionės žemaitės kūrinius. Tik reikia atžymė
ti tai, kad žemaitė savo turininga kalba 
atvaizduodama Lietuvos liaudies gyvenimą, 
ne vienam ir ne vienai iš mūs atidarė akis, 
pajuŠino prietarų užuitą protą laisviau pro- 

* fauti ir paskatino prie skaitymo, kad mes 
galėjome prasilavinti ir šiandien visai kito
kiais žmonėmis esame tik pasidėkavojant 
žemaitei.

Žemaitė iš pažiūros atrodo tik paprasta 
kaimo bobelė, bet ji buvo apdovanota bran
giu talentu ir savo darbštumu, pasiaukojimu 
liaudžiai, savo raštais — pasistatė puikų ir 
už auksą brangesnį paminklą ant savo kapo.

Kad mūsų jaunąją kartą ar nespėjusius 
susipažint su žemaitės kūriniais lietuvius su
pažindinti bent dalinai su ta kilnia rašėja ir 
baudžiavos laikais ponų žiaurumais, prisiei
na pacituoti iš žemaitės raštų, kad gavus 
supratimą, kaip tų laikų ponai elgėsi su mūsų 
tėvais ir protėviais, Lietuvos artojais. Gal būt, 
kad žemaitės lūpomis kalbant, užraus iš gėdos 
ir Amerikos lietuvių dalis, kurie tituluojasi 
save, pasiskolinta iš lenko skiauturia—“po
nas” ar “ponia.”

Žemaitė netik pati atmena baudžiavą, bet 
ir buvo ištekėjus už iš baudžiauninkų tėvų 
atimto ir per ponus šunies vietoj laikomo 
baudžiavos pragare užaugusio vaikino. Po 
tam, kada Rusijos caras panaikino baudžia
vą, o ponai, netekę vergų-baudžiauninkų su
kilo prieš carą, kad juos vėl sau atgauti ir 
plakti rykštėmis iki užplakimo ir kaip Lie
tuvos artojai tuos ponus “gerbė,” pasiskai
tykite amerikanski ponai ir ponios, nes pati 
žemaitė kalba: s

Vienas vaikinas, mano motinos giminai
tis pasakojo, kad kuomet lenkų pulkai 
tapo išblaškyti po plačius miškus per rusų 
kareivius, kuomet daugelis nukauta, su
žeista ir į nelaisvę paimta tapo, mūs liku
čiai, apie penkiasdešimts vyrų, ėjome pa
tys nežinodami kur? Atėję už Paežerio 
dvaro kluono į pušyniuką, susėdę pasilsė
ti. Keli drąsesni nuėję į dvarą duonos 
prašyti ir pamatę, kad raitų rusų būrys

nei 
ap-

gaus virsta. Matau, sako, kad neliks 
vieno, kritau į duobę po ęglo ir guliu 
sidvasinęs. Gal negyvą nešaudys, manau. 
Aikštėje neliko nei vieno stačio ir rusai, 
surikę tris kartus ura, susėdę ant arklių, 
nujojo ant Varnių.

Mūsiškiai—vieni negyvi guli tykiai, ki
ti sužeisti kraujuose voliojasi, vaitoja, die
vo vardą šaukia. ,Paskui pradėjo rinktis 
ir žmonės kirvius, pagalius nešini.. . . Jie 
keikia mus, negyvuosius spardo kojomis, 
sužeistuosius pribaigia, keikdami ir kolio- 
dami.. . .

—Ponai, velniai lenkai! Bieso bajo
rai. . . . Mat, išmuš maskolius, sugrąžins 
pančizmą (ponų sauvalių) žmonėm kailį 
lupti, čia jums, poneliai, karnai parodė.

—Tie visi paršai reikės palaidoti, ne- 
smardysi čia.

—Šautuvus į krūvą, reikės vyresnybei 
atiduoti.
Drobužius nuo kritusių prisimindami 
plėšia. Kurs dar kiek kruta, kirviu į gal- 

i vą ar peiliu po kaklu. Bobos drobužius nuo 
kritusių valksto, kišenius krato, užgrobu
sios laikrodėlį džiaugiasi, žiedus nuo pirš
tų mausto, stumdosi ir barasi: >

—Taū jau gana! Glėbį drobužių jau 
nuvilkai namon.
’*—O tau ar neužtenka? Pačius geruo
sius išsirinkai.

— O ji va, kišenių iškratė, pinigus į 
saują ir neparodo kiek kiek-rado ?

—Papūsk į nosį! O tu ką parodai? Jau • 
nuo trečio kelines nuauni.

Bobos vilko namon drobužius, negyvė
liai tysojo nuogi, o vyrai rodavijasi, kas 
reikia daryti, kad policija atvažiavus ras 
visus nuogus?

—Iškaskim duobes, sumeskįme į apa
čią nuoguosius, o ant viršaus kiek apsi
rengusius ir sakykime, kad tokius radome.

—Skubėkime laidoti kol policijos nėra.
—Matai, kitus ragina, o pats tik pypkę 

krapšto.
-—Aš mislinu, kaip čia bus, kaip tos jų 

dūšios, atėjusios pasiimti savo drobužių, 
pradės bobas smaugti.

—Jų dūšios su kulkomis nulakstė, ne- 
besugrįž.

—Duokit plikuosius pirma, skarmalius 
ant viršaus!

—Čia, šit ponaitis, koks baltas ir minkš
tas. Jam būtinai pančiznos pasinorėjo.

—O čia bajoras, panie, su uostais.....
Į Nesykį mužikui į ausį skėliai.. . . Kirmyk, 

rupūže!
Tai šitaip Lietuvos artojai-dvarokėliai el

gėsi ir kalbėjo bei už jų dūšias “meldėsi,” 
laidodami

ponų bajorų sūnelius, kurie kariavo prieš 
Rusijos carą, kad sugrąžinti baudžiavą ir 
ponų sauvalių ant kaimiečio sprando.

Suprantama, tarp tų užmuštų sukilėlių 
lenkų, negalėjo hesirasti ir lietuvių, tų pačių, 
kaimiečių sūnų, kurie ar tai prievarta buvo 
paimti, ar ponų apgaulingais, laisvę siūlan
čiais prižadais prikalbinti — ėjo guldyti gal
vas už ponų interesus, už baudžiavos atstei- 
gimą, kad tas pats ponas bajoras, už kurio 
interesus jis kovėsi su ginklu rankose, vėl 
turėtų valią ir galią jį patį rykštėmis plakti.

Dabar, pravertę kelis lapus žemaitės raš
tų, vėl leiskime jai pačiai kalbėti apie bau
džiavos laikus, apie ponų elgesį su baudžiau
ninkais. Vienas vaikinas, parvažiavęs aplan
kyti savuosius, su savo dėde ėjęs pro Likše- 
lio dvaro daržinę, dėdė nusiėmęs kepurę ir 
persižegnojęs. Vaikinas, tai pastebėjęs, krei
pėsi į dėdę nustebusiai:

—Na, dėde, ar čia bažnyčia, ar kapai?
—Čia, vaikeli, dar šventesnė vieta 

yra.. . Kiek čia kraujo, kiek ašarų išlieta, 
kiek kančių, sopulių iškentėta: tai žmo
nių kankinimo vieta iš ponų Bagušų laikų, 
čia toje daržinėje, ne vieną negyvai už
plakė, ne vienam sveikatą atėmė ir nelai- 
ku į grabą nuvarė. Čia dar ir įnagiai tebė
ra, kuriais žmonis baudė.

—Likšelio dvaro ponai Bogušai, sako 
dėdė,—labai nedori žmonėm buvę ir už 
mažiausį nusikaltimą be pasigailėjimo 
plakė. Labiau pati ponia buvo baisiai pik
ta ir nedora. Jei kokį žmogų ar moterį už 
kokį menkiekį nuteis plakti, tai dažniau
siai pati lėkė į daržinę kirčių skaityti-; 
kad iki paskutinio įkirstų, kiek nuteista. 
Jei kirčius skaito ponas, tai tol plaka, kol 
plakamasis ima keikti. Kaip gerai su vel
niais poną sumaišo, ponui pasidaro leng
viau ant širdies, kad jį plakamasis keikia, 
tai ir paleidžia. O jeigu plakamasis kan
triai kenčia, dar dievui savo kančias ati
duoda, tai plaka neskaitydamas kirčių iki 
ima keikti. Vieną negyvai tiktai del to, 
kad meldėsi ir užplakė: įkirtę jam ke
lias dešimtis ir paleidę, bet nuplaktasai 
bic ant kelių ir meldžiasi:

—O pone Jėzau! Į ronas tavo švenčiau
sias mano kūno kančios!

—Rėžkit dar jam į tas pačias ronas!— 
paliepė ponas. Įkirtę kiek paleido, o 
vėl savo:—p Tonas tavo švenčiausias!

Ponas vėl liepė plakti ir tol raižė, 
kvapo nebeliko, bbt keikti jį, vistiek 
privertė.

—Pati ponia, sakė dėdė,—taip ir
per dienas baudžiauninkėms antausius 
taškydama arba plakti varydama... Vai
kų auklei pas lopšy papils ant grin
dų žirnių ir plikais keliais paklupdys, kad 
nakty neužmigtų.

Kitą sykį baudžiauninkės merginos kir- 
pusios dvaro avis. Ir viena kaži kaip, ne
jučiomis, nukirpusi avies speniuką.. . . Pa
mačiusi tai ponia, tuoj liepusi merginą 
palaikyti, pagriebusi žirkles ir nukirpusi 
merginai krūties karpikę. Tai kokia vel
nienė buvusi?

—Kada mudu įėjova į daržinę, pasa
kojęs vaikinas,—dar tebestovėjo į žemę 
įkastas šulas, kur žmogaus augštume ka
bojo dvi geležinės kilpos rankoms įkišti ir 
su grandiniais priveržti. Tokios pat kilpos 
buvž ir del kojų prirakinimo.. . . Saulėly
džio spinduliuose, šulas raudonai blizgė
jo, tartum kuo apskretęs ir apdžiūvęs, o 
saulės spinduliai mirga, tartum kraujo la
šai taškosi.. . . Man baisumas ir gailėsis 
spaudė širdį, o kerštas sutraukė rankų 
delnus į kumščias.
Na, o kaip šitos ištraukos iš žemaitės raš

tų patinka jumc, ponai ir ponios? Ar ne
rausta jūs veidai iš gėdos, ar nesudrebina • 
jūsų širdis ir ar jūs, tituluodamiesi save “po
nais,” tomis bajoriškomis skiauturėmis save 
puošdamiesi, neprakeikiate savo protėvius, iki 
mirties ponų rykštėmis užraižytus, kapuose 
gulinčius artojus žemaitėlius?

Kodėl žemaitė buvc^ tokia populiariška ir 
mylima lietuvių liaudies rašėja?-Todėl, kad 
ji pati buvo tos liaudies sudėties dalelė ir 
kad ji savo kūriniuose atvaizdavo tik kai
miečio ar kaimietės tipą bei charakterį, o 
nieko nepridedama ar atimdama, nepersū- 
dydama—davė kalbėti pačiam kaimiečiui ar 
kaimietei apie savo vargus, rūpesčius ir iš-' 
sireikšti, kaip jie supranta, kaip protauja ir 
kaip dienos problemas riša.

Tad savaimi aišku, kad tokie kūriniai, ku
riuose atspindėjo to paties kaimiečio, kaimie
tės

Nesakyk, kad žiaurūs žmonės
Ir pasaulis paikas:
Širdies skausmą, nemalones 
Greit užgydys laikas.

Red. Pastaba. — šis d.
buvo prisiųstas pereitą mėnesį, bet dėl susi
dėjusių bėgamesniais klausimais raštų nebuvo 
įtalpintas Literatūros ir Meno skyriun.

I New Britain, Conn

Senas Vincas.

S. Vinco rašinys

mylime jos kū- 
ir negalimu jos

Mergelei
Jakui) Kolas

Puslapis Trečias

M IE N AS
jai matė patys save, savo supratimą, savo 
buitį su visais šiurkštumais, negalėjo būti 
savo paties ignorantais, kad nesutapti su tais 
kūriniais.

Ji‘e rado juose savo širdingą draugą, jų 
užtarėją ir suramintoją. O užvis labiausia, 
kad tuose kūriniuose buvo leidžiama jiems 
patiems kalbėti, pasiguosti, išreikšti savo 
nuomones, išdėstyti mintis ir protestuoti 
prieš tai, kas juos nuskriaudė, užgavo ar 
nedorai su jais pasielgė.

Tokie tai kūriniai traukė Lietuvos liaudį 
prie savęs, jušino skaityti, šviestis, mąstyti; 
kritiškai pažvelgti į religiją ir žygiuoti kul
tūros, apšvietos bei progreso link.

Štai kodėl mes gerbiame žemaitę, įverti
name jos literatinį darbą, 
rinius, esame jai dėkingi 
užmiršti.

Tas žaizdas, ką piktadėjai 
Tau širdyj atvėrė, 
Ir tas viltis ir idėjas, 

■' Ką tavyj prislėgė.

Ar verti to žmonės rūstūs, 
Kad del jų sielotis, 
Kad tavi veideliai liūstu, 
Akys ašarotų?

Praeis viskas nematytai,
Man tikėk, brangioji, 
Išauš lauktas naujas rytas,—
Bus šviesus rytojus.

Įvairiausios Žinios

Pereitais metais šventos 
Onos pašalpinės draugijos pir
mininkė įsižeidė, kam “Lais
vė” įdėjo korespondencijoj jos 
vardą. Bet ką darysi, kad ji 
ir vėl paliko išrinkta pirminin
ke šiem metam. Ji yra Ona 
Janinienė. Vice-prezidente iš
rinkta Marė Takauskienė, se- 
kret. E. Milukienė, fin. sekr. 
Julė Jonušioniutė, trečia se
kretore Marė Karlonas, ižd. 
Ona Valinčienė, delegatė į Są
ryšį F. Maksimavičienė.

Ši draugija pašalpinė ir ban
do pildyti katalikiškas užduo
tis. Tai bene viena didesnė 
draugija lietuvių moterų šia
me mieste.

------0------
Seniau tam tikri žmones la

bai pykdavo, kam ALDLD. 
kuopa rengdavo Naujų Metų 
patikimui vakarienes, bet da
bar jau apsiprato ir tyli. To
dėl. patikimui Naujų Metų šį 
kartą įvyko trys vakarienės: 
katalikų, tautininkų ir darbi
ninkų. Visos buvo skaitlingos 
publika, tik katalikai kitą me
tą visi eis ant bolševikų paren
gimo, nes patys susinešė valgį, 
mažai jo gavo, kuomet susėdo 
prie stalų valgyti. Darbinin
kų vakarienėj buvo visiem už- . 
tenkamai valgio ir gražiai pa
silinksmino. Tautiečiai, rodos, 
pirmu kartu neturėjo nesma
gumų.

4

tas

kol
ne-

ėjo

ponaičius, lietuvių skūros lupikų, tipas, liaudies charakteris, kur skaityto-

Ir pamirši tu nelaimes, 
Vėl širdis geis meilės.
Į akis pažvelgs tau laimė 
širdingai ir meiliai.

Nesakyk, kad žiaurūs žmonės
Ir pasaulis paikas:
širdies skausmą, nemalones
Greit užgydys laikas.

Iš baltarusių kalbos vertė
F. S o dažnis.

1912 m.

Fašistų Sušaudytas Ispanų Poetas 
Garda Lorca

“L. ž.” rašo:
Ispanų fašistai Grenadoje sušaudė žymų 

ispanų poetą ir dramaturgą Federico Garcia 
Lorca. Jo asmeny Ispanija neteko ne tik 
talentingo rašytojo, bet ir puikaus dailinin
ko bei muziko.

Aukštuosius mokslus Garcia Lorca ėjo 
Grenadoje, vėliau Madride, kur studijavo 
teisę, filosofiją ir dailiąją literatūrą. Pas
kui daug keliavo. Buvo Prancūzijoje, An
glijoje, o 1929-30 m. aplankė J. A. Valsty
bes, Kanadą ir Kubą. Tuo metu jis jau lei
do žurnalą “Galio”. Visa Ispanija jį žinojo, 
nes jau tuo metu dažnai darydavo praneši
mus muzikos, folkloro ir poezijos klausi
mais.

Kaip menininkas, jis buvo pripažintas dar 
1927 m. Barcelonos parodoje. Tačiau la
biausiai vis dėlto jis išgarsėjo savo eilėraš
čiais ir dramomis. Pradėjęs 1918 m. litera
tūrinę kūrybą kaip prozaikas, vėliau perėjo 
į poeziją ir dramaturgiją.

Pirmasis jo eilėraščių rinkinys “Poemų 
knyga” pasirodė 1921 m. Toliau sekė “Dai
nos” (1927 m.), jo išgarsėjęs “Romasero 
Chitano” (1928 m.) ir kit.

Kaip dramaturgas, Garcia Lorca pasireiš
kė 1927 m. savo eiliuota tragedija apie Ma
rianą Pinedą, tautinio sukilimo heroję, 1821 
m. sušaudytą Grenadoje. Pjesė pirmą kar
tą buvo suvaidinta Fontalbo teatre Madride, 
1929 m. spalių mėn. Tragedija turėjo ne
paprasto pasisekimo, nes atitiko to meto 
tautos nuotaiką. Ji yra parašyta puikiomis,

(Tąsa ketvirtam puslp.)

'i'

Vytauto Sūnus.

viršūnės nu-
Likusios iš

Sakoma, iš- 
dolerius jos

i

-----o-----
Daugelis iš mūsų nesupran

tame jaunimo ir nesistengia
me juos įtraukti į darbo jau
nuolių organizacijas. Augštes- 
nės mokyklos viršininkai prieš 
kalėdas jaunuolių paukvatiųi- 
mui užsiimti basket-ball žais
lais išrinko grupę gerų lošėjų 
ir pasiuntė į Floridą sulošti 
geimį. Biznieriai ir šiaip žmo
nės sudėjo jiem aukų ir jie ten 
nuvykę laimėjo geimį. Rodos 
nieko tokio. Bet dabar, kuo
met sugryžo iš ten jaunuoliai, 
tai tarpe. daugelio jaunuolių 
tik ir eina kalbos, kad jiem 
kada pavyktų tokia proga. 
Dabar pamislykime, ką mes 
duodame jaunuoliam paukva- 
tinimui jų rašytis į LDS, cho
rus ir kliubus? Pasvarstykime 
visi.

------0------
Dirbtuvių savininkai kuo

met rieškučiom žeriasi sau pel-- 
nūs, tai darbininkam prieš 
naujus metus vos-ne-vos iš
metė po du centu ir pusę ant 
dolerio daugiau algos. Ar ne 
juokas ?

-----o-----
šiais metais žmonės nežino, 

kad vanduo gerti daug gardes
nis. O gardesnis turi būti to
dėl, kad jis pabrango, dideles 
taksais uždėjo.

------0------
Amžiną atsilsį Vytautas mi

rė. Kuomet draugijos vieni- 
jos, tai vytautinė draugija 
juokus iš to krėtė, bet štai vy
tautinė nesulaukus nė 1937 
metų jau mirė, 
eis tik po kelis 
nariam turto.

Tos draugijos 
vedė ją į grabą,
senų narių draugijos turėtų 
susivienyt, tai vis ilgiau gy-< 
vuotų. Kitaip ir jom neilgas 
amžius. į 

I

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju
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MEKO SKYRIAUS DALIS
Fašistų Sušaudytas Ispanų 

Poetas Garcia -Lorca

(Tąsa iš 3 puslp.)
kovos patosu dvelkiančiomis eilėmis.

Garcia Lorca giliai jautė liaudies kūry- j 
bos dvasią,—ir tat jį padarė tikrai tautiniu y 
poetu: Garcia Lorcos dainos dainuojamos 
visuose Ispanijos užkampiuose. Daugelis jų ; 
jau prarado autoriaus vardą, tauta ‘pasisa
vino jas. Garcia Lorca visuomet tuo did
žiuodavosi. Jis aistriai mylėjo liaudį, jos 
kūrybą ir buvo vienas geriausiųjų Ispanijos 
folkloristų.

Ėjo metai, brendo politiniai įvykiai, kar
tu su jais augo ir orientavosi poetas Federi
co Garcia Lorca, vis aiškiau pabrėždamas 
savo ideologines pozicijas. Jis aktingai da
lyvavo pažangiųjų Ispanijos rašytojų orga-

“Mariana
Toje ištraukoje 'vaizduojama tauti-

nizavime Madride, vadovavo keliaujančiam 
studentų teatrui “La Baraka,” nešusiam kul
tūrą ‘Ispanijos kaiman, 1934 m. griežtai pro
testavo prieš žiaurumus Asturijos.

i Visai nesenai, prieš kelis mėnesius, Federico 
Garcia Lorca atspausdino žurnale “Naujoji 
KUltūra” ištrauką iš -savo pjesės 
Pineda.
nės herojės sušaudymo scena Ferdinando VII 
ląikais..Ar nujautė poetas, kad :ir jį patį laukia 
panašus likimas?

Jis buvo sušaudytas Grenadoje, kurią ais
tringai mylėjo ir nuostabiai gražihi apdaina
vo. Ispanija dabar gedi vieno savo geriau
siųjų poetų ir dramaturgų.

“Rašyti Ispanijoje—reiškia raudoti”, dar 
XIX a.,pradžioje pasaikė Larra-Figaro, talen
tingas to meto rašytojas, baigęs savižudybe. 
[./‘Rašyti Ispanijoje—reiškia kovėti ir mir- . 

ti”,—gali šiandien pasakyti Ispanijoj rašy
tojai ir menininkai. f

DETROITO ŽINIOS katalikų ir jų organizacijas
Šeškupis.

“patarttavimo’k
Prieš pat mirtį Vincas gy

veno pas savo dėdę, Rada- 
ford, N. J., tačiaus jam mirus, 
delei parankesnės šermenims 
vietos, buvo parvežtas į Pa- 
tersoną, pas Vinco gana arti-: 
mą draugą, drg. P. Gilių. Lai-' 
dojimui patarnavo graborius! 
J. M. Buyauskas, iš Newark, 
N. J.

Kadangi Vincas buvo gana 
■draugiškas su visokių pažiūrų 
žmonėmis, tat palydėt į kapus 
susirinko gana daug jo drau
gų ir pažįstamų.

Vincas Kolyta buvo neve
dęs; paliko seserį Uršulę, gy
venančią Californijoj, brolį 
•Kanadoj ir motiną Lietuvoj. 
Vincas prigulėjo SLA ir L.U. 
N. Kliube, Patersone. Buvo 
pasauliniam kare, todėl į ka
pus palydėjo 6 karo 
ii* karstą leidžiant į 
viais saliutavo.

na ir tt.
Po paskaitai gana rimtai ir 

draugiškai padiskusuota abel- 
nu. sveikatos klausimu.

Paskaitos laiku dalyvavo ir 
pašalinės publikos.

Kuopa nutarė netrukus 
šaukt masįnį susirinkimą ir tu
rėti sveikatos klausimu pas
kaitą parsikviečiant gydytoją, 
kuris apsiims.

Darbai 
ypatingai 
sumažėjo, 
dėjai, kurie dar dirba, dauge-

šilko audinyčiose, 
džekarinėse, labai

Gi plataus šilko au-

veteranai 
duobę šū-

komisija,

lis po 10 valandų į dieną, už
dirba po 9 iki 12 dolerių į sa
vaitę. Tai jau gana mizernas 
uždarbis.

Dėka vietos šilkų unijos va
dams ir vadukams unija jau 
baigia savo gyvavimo dienas. 
Dar šiek tiek laikosi džekari- 
riis lokalas, tačiau mizernai.

P. Sakat.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI'

Albinui, Newark, N. J.— 
Draugo rašinys tilps sekančios 
savaitės “Literatūra ir Menas” 
skyriuję.

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Kas Veikiama Įšteigimui 
Demokratijos Lietuvoje

Detroito Lietuvių Organiza
cijų Federaciją (Bendras! 
Frontas) Gelbėti Lietuvos 
Liaudžiai Kovot prieš Fašizmą 
ir įsteigimui laisvos demokra
tinės Lietuvos, veikia labai ge
rai, ypatingai valdyba 
mogų komisija.

Surengta piknikas, 
bos, koncertas, kas
daug ' finansų. Atkartotinai 
pasiųsta geroka stirna pinigų

ŠELPKIME ISPANIJOS DAR
BININKŲ KOVĄ Už DEMO
KRATIJĄ

Detroito pažangioji visuo
menė ’griežtai susidomėjusi 
gelbėti Ispanijos liaudį kovo
je už demokratiją. ‘Ispanijos 
atstovų prakalbose suaukota 
arti keturių tūkstančių dole
rių. Detroito ir Hamtramcko 
lietuviai įteikė atstovams gana 
diktą sumą pinigų. Pilnutėlis 
sandėlis drapanų, maisto, gy
duolių ir vis dar daugiau pri
statoma ; tuoj bus pasiųsta ke- Centro Komitetui,1 'dalį ski
li trokai į New Yorką ant lai- : riant ir politiniams kaliniams 
vo. Lietuviai darbininkai žy-i Lietuvoj e. 
miai dalyvauja aukų rinki
me. Jie turi suorganizavę Is
panijos Liaudies Gelbėjimo 
Draugiją, kuri yra susirišusi 
su tarptautine tokia organiza
cija. Turėjo jau dvi konfe
rencijas. Tuojau bus šaukia
ma trečia konferencija visų 
Detroito organizacijų.

Detroitas
pabudo 
organi
ne resni

Tėl. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kantpas Inman St., 
arti Gemai Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

2-4 ir 7-9 vakare
Nedaliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

w NAUJOJE VIETOJE

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmov**: dytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielink, j krautuves 

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

ir pra-

prakal- 
sUkėlė

Pereitam susirinkime iš ra
porto pasirodė, kad pas iždi
ninką ir vėl randasi arti dvie- 

| jų šimtų ddlerių. Nutarta šim
tą dolerių tuoj pasiųsti ’Ceiit- 
ro Komitetui, likusią Ksumą pa
siųsti ant Centro pareikalavi
mo, nes draugijų atstovai pil
nai įsitikinę, kad ‘Centro Pil-

Organizacija turi 25 aukųidomasis Komitetas tuoj pra- 
rinkėjus, kurie rerika aukas' dės daugiau veikti, tuomet ir 
parengimuose, susirinkimuose, , pinigų daugiau bus reikalau- 

I ta.
Kad Detroito lietuvių orga

nizacijos griežtai pasiryžę pa
dėt sudaužyt fašizmą Lietuve-, 
je, tai jos remia ir Ispanijos 
liaudį kovoje prieš fašistus.. 
Sako, “sudaužymas Ispanijos 
fašizmo reikš galą ir .Lietu
vos smetonuotam fašizmui. Is
panijos darbininkį kova prieš 
fašizmą yra visos darbininkų 
klasės kova.” Todėl jie jau 
kelintu kart pasiuntė Centro 
Pildomajam Komitetui po ge
roką sumą pinigų gelbėjimui 
Ispanijos kovojančios liaudies.

Susirinkimai laikomi regu
liariai, kas ketvirtą subatą 
kiekvieno mėnesio, Lietuvių 
Svetainėj, 25 ir Vernor High, 
7 v. vakare. Peiktina, kad ne
kuriu organizacijų atstovai 
nelanko susirinkimų. Todėl 
nutarta kreiptis į organizaci
jas, reikalaujant pilnos atsto
vybės susirinkimuose. Nutarta 
Lietuvos neprigulmybės pami
nėjimui surengti prakalbas ir 
teatrą. Kalbėtoju, kviesti Cent
ro Pildomojo 
Dr. Montvidą ir dar 
paskirtą Centro 
Komiteto. Prakalbos įvyks 14 
d. vasario, LS.A. 24 ir Michi
gan Ave. Po prakalbų bus su
lošta teatras; vėliai! praneši- 

•me įplačiau. v *
Sekantis susirinkimas bus 

metinis, todėl išrinktieji nauji 
arba seni organizacijų atsto
vai būtinai dalyvaukite, nes 
būtinai reikės išrinkti sekan
tiems metams organizacijos 
valdyba.

Mano linkėjimas Detroito 
Lietuvių Organizacijų Federa
cijai 'veikti ir ant toliau sdli- 
dariškai ir 'sąžiningai remti! 
Lietuvos darbininkus !kovoje už 
įsteigimą laisvos ir demokra
tinės Lietuvos ir už išnaikini
mą iš pamatų smetoninio fa-; 
Šizmo. Taipgi, reikia dėti di- I 
tižiausias pastangas, kad 
įtraukti į mūsų Federa'ciją 
kuodidžiausią skaičių brblių

Pabudo Open Shop
Tarytum iš miego 

Detroito darbininkai 
zuotis ir kovoti už
duonos kąsnį. Tūkstančiai sto
ja į 'International Auto Work
ers Uniją. Banga streikų pa
lietė kol kas dar tik atskiras 

į korpdracijas, ir laimėjo strei
ką visur. Laimėjo pakėlimą 
algų, pripažinimą dirbtuvių 
komitetų, ir kitų pagerinimų 
dirbtuvėse. Detroite jau ne 
naujiena pamatyti dėvint uni
jos guzikutį gatvėj ar dirbtu
vėj. Apie organizavimą unijų 
kalbama visur, net ir dirbtu
vėse. z

Dabar atėjo kaleina didžių
jų dirbtuvių, General Motors, 
Fordo, Chrysler ir kitų. Po 
metinių švenčių General Mo
tors dirbtuvių komitetai įteiks 
reikalavimą, ypatingai pripa
žinimui A. W. Unijos. Tikima
si didelių streikų ir'kovų, prie 
ko darbininkai yra pilnai pri
sirengę. Fordo darbininkai |
stropiai rengiasi į
pietlaikiu viešai kalba apie Susirinkimo buvo

Kerševičiai Telephone: EVergreen 8-9770

Linka 50
C. Skar-
Bimbie-

J. GARŠVA

ALDLD 84 kp.
dd. J. Bimba, V. Prapiestienė, 

1 S. Bimbienė ir P. Sakat, surin
ko gana 'daug drabužių ir 
$6.50 'pinigais Ispanijos anti
fašistiniams kovotojams.

Pinigais ir drabužiais auka
vo : P. Dennis—Danskevičiai 
$2.00, O. ir
$2:00, J. Zaleskis $1.00, F. 
Makarskis $1.00, 
centų. Drabužiais: 
balienė, Strimilienė,
nė, A. Gilienė, Šereika, Baka- 
nauskas, Maršai, Prapiestienė, 
Leikis, Prieskienė, Miškinis, 
Baublis, Dulkis, Skaudas, Alek
sa, Matačiunas, Volungevičienė, 
Baublis, Zdanis ir Sakat.

Aukų rinkėjai turėjome pa
liudijimus nuo United Com
mittee to Aid Spanish People’s 
Government, 128 Broadway, 
Paterson, 
komitetui 
Ispanijos 
ačiuojam

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

N. J., ir viską tam i 
pridavėm. Vardu 
laisvės kovotojų, 

visiem aukavusiem.
H- □

eina per stūbas ir biznio įstai
gas. Pradžios pasekmės labai 
geros. Draugai Gyviai, Smitre- 
vičiai, Yatkevičienė, Vaitulis 
jau pridavė daug gerų drapa
nų ir pinigų. Priėmimui dra
panų vieta: Draugijų svetai
nė, 4097 Porter Str., kampas 
Scotten ir Porter, saldainių 

‘krautuvėj rasite raktą ir bile 
valandą galite atvežti 
drapanas ir maistą. Gruodžio 
mėnesį surinkta astuoni dideli 
baksai drapanų. Pinigų ant 
blankų surinkta $28. Nuo or
ganizacijų ir pavienių : L.D.S. 
21 kp. $13.35, P. Urbanta 
$1.00, Ch. Litvinas $1.00, A. 
M. Metelionis $1.00, Ch. Juo
daitis 50c. Aido Choro paren
gime surinkta: J. .‘Zinkus $5, 
po dolerį aukojo P. Petrulis, 
J. Valiukas, M. Lumanas, O. 
l)emskidnė, Ramanauskas, Jo- 
kaitis, Rugevičia. Po 50c.: K. 
Litvinas, Smitrevičius, Karso- 
Idenė, Genaitis, Gyvienė, P. 
UrboniUtė, J. Zanaris, D. Gry
na. Su smulkiom aukom viso 
$28.51c. Viso gruodžio mėne
sį surinkta $73.36c.

Tai graži auka, bet neganė
tina, nes dabartinė padėtis, o 
yrpatingai ateitis, Ispanijos 
darbininkų baisi. Stoka mais
to ir 'drapanų. Namai sude
ginti, išgriauti, niekas jų ne
taiso ir nestato, nes geriausios 
darbo spėkos randasi tranšė
jose, kapuose arba invalidai... 
Todėl dėkime didžiausias pa
stangas pasiekti Detroito pla
čią lietuvių visuomenę, kad 
-surinkus kUodaugiausia aukų 
'parėmimui Ispanijos kovojan- 
įios liaudies. Detroito žmonės*’ 
gausiai remia Ispanijos kovo
jančią liaudį, tik reikia jų pa
prašyti. Todėl į darbą, drau- 
'gai ir draugės! Ispanijos dar- 
’bininkų kova yra mūsų kova.-

I. G. Organizacijos sekre
torius J. B. Su visais Ispani
jos aukų rinkimo reikalais, 
kreipkitės šiuo antrašu: J. B.,- 
7747 Navy Av., Detroit, Mich.t

streiką ir įsteigimą kiekvie
nam departmente “Shop com
mittee”.

Automobilių magnatai ir vie
tinė spauda iš pradžių ignoravo 
šį darbininkų judėjimą, bet da
bar labai susirūpinę sako: “Ne
paprastas darbininkų susidomė
jimas organizavimu unijos. 
Fordo dirbtuvė dirba po vieną 
ir dvi dienas savaitėje del ’trū
kumo materijolo ir dalių au
tomobilių iš ipriežasties strei
kų.”

Boseliai 
prieš darbininkus, nes 
audrą greitoj ateityj.

Plačiau iš Streikų 
pranešiu vėliaus.

Virikšna.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 123 kuopa 3 d. sau- 

į Streiką ir 's^° tarėjo susirinkimą, ir po 
1 • • ’ • ’ » skaityta

daktarės Ambrazaitės parašy
ta paskaita, kas tai yra “ne
urastenija,” arba nervų ligos; 
'kaip nuo tos ligos apsisaugot, 
pasigydyt; turėt stiprią va
lią, nepasiduot bereikšmiams 
prietarams, baimei, kas la
biausia žmogaus nervus gadi-

taipgi sušvelnėja 
jaučia

lauko

Paterson, N. J

Komiteto narį 
vieną, 

Pildomojo

Įvairios Žinios
Kelias dienas pasirgęs, Pas- 

jsaic, N. J.. ligoninėj 'pasimirė 
Vincas Kolyta, 45 metų am
žiaus. Palaidotas 4 d. sausio, 
be bažnytinių apeigų, laisvai, 
nes Vincas visą savo, Ameri
koje, gyvenimo laikotarpį ne
turėjo nieko bendro su kuni
gais ir mirdamas nesišaukė jų

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą iš 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma- 
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jurtis iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimų— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite \šį skelbimą ir at
siųskite su savo vhrdu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
Yofk ‘City. Nesiųskite 'pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D, kaštus, kada jis at- 1 
neš ‘BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai .prasišalino, 
grąžinkite nėsunaudotus 'vaištus ir 
'jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

Puikiai įrengtos 'dvi koplyčios duo- 
damos malintiems pašarvoti dovanai.

‘LAISVES’ BAZARAS
Bus George Washington ir Abraham Lincoln Gimimo Dienose

Vasario 12,13 ir 14. Vėliau 20,21 ir 22 February
Visi dienraščio “Laisves” rėmėjai, visi 
apšvietą mylinti žmonės privalo rūpintis, 
kad šis bazaras pavyktų, kad “Laisve” 

turėtų iš jo materialės naudos.

REIKIA DOVANU DAIKTAIS IR PINIGAIS
Bazaras bus sėkmingas tik tada, jei dienraštį “Laisvę” remiančiosios 
masės gausiai pasirodys su dovanomis. Labai naudinga yra dovanos 

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

f V

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

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

PRAŠOME BAZARUI TALKOS

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
varo. 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
■s
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Puslapis’ Penktas

Teatras, Prakalbos ir Kiti 
įvairumai

čia gruodžio 13 dieną įvy
ko perstatytaas veikalo “Ant 
Bedugnės Krašto”. Lošėjais 
btivo iš Brooklyn© Liaudies 
Teatras.

Lošimą ir grimiravimą va
dovauja J. Valentis, talentuo
tas, gabus artistas. Delei to ir 
vaidintojai savo užduotis atli
ko labai gabiai, artistiškai. 
Gaila, jie pasirinko tokį vei
kalą, kuris neneša veik jokios 
dvasinės, nei moralės naudos 
publikai; Tiesa, smagu, links
ma žiūrėti į aktorius, vaidin
tojus; bet ne į tą, ką jie vai
dina. Publikos buvo per 150, 
kurių didžiuma nebuvo paten
kinti veikalo turiniu.
Ispanijos Atstovai Jaunuoliai 

Newarke

jui ponui Bujauskui nei už su
dilusį dvylekį, atitraukiant 
publiką nuo socialių draugiji
nių reikalų ir išnaudojant sa
vo

Paulsboro, N. J
naudai.

Iš Industrijos
Newarke ir jo apylinkėj 

yra gan apsčiai įvairių sunkių 
ir lengvesnių geležinių išdir- 
bysčių. Pradedant nuo plak
tuko ir baigiant sunkiosiomis 
geležies liejyklomis, kaip tai, 
fandrėms, vestingauzėmis, tul- 
šapėmis, kanuolėmis, įvairių 
kulkų dirbyklomis, auto, radio 
dalių, ir kas jas Visas su
skaitys. ’ \

šiose visose industrijose 
pradėjo smarkiai veikti Indus
trinis Komitetas suorganizavi
mui darbininkų į unijas. Jis 
veikia gana gabiai ir atsar
giai, bet veikia. Jo .veiklą pa
rodo ir tas, kad fabrikantai 
labai susirūpinę savo darbi
ninkais, ir kelia po centą kitą 
ant valandos, ir moka tam 
tikrus bonus, kad tik sulai
kyti darbininkus nuo organi
zavimosi į savo industrines 
unijas. Industrinis Komitetas 
gi dirba savo darbą iš vidaus 
ir lauko, neatsižvelgdamas į 
tai, kad išnaudotojai gerinasi 
savo darbininkams ir į tai, 
kad bosai prisivarę šnipų, pa
daužų sekioja, ką jų darbinin
kai veikia, su kuo kalbasi ir 
kur eina savo liuoslaikiais. 
Prie šio taip kilnaus darbo, 
gerai veikia ir jaunuolis M., 
platindamas prie dirbtuvių 
įvairius lapelius ir asmeniškai 
veikdamas tarpe industrinių 
darbininkų.
Lietuviai Darbininkai Remia 

Ispanijos Liaudį
Per vieną susirinkimą, man 

prisiminus reikalingumą para
mos mūsų klasiniams Ispani
jos draugams, kurie veda sun
kią kovą už laisvę, gyvybę,

ėjo savo pareigas, kad kad pagelbėjus tiems kovoto- 
per keturis lygiai susirinkimus jams moraliai ir medžiaginiai, 
nepasirodė nei svetainėj.

Grtiodžio 20 dieną 
masinis mitingas žydų 
nėj, kur kalbėjo visi 
jauni Ispanijos atstovai. Visi 
jie smerkė juodąjį tarptauti
nį fašizmą^ kaipo didžiausį 
demokratijos ir liaudies prie
šą. Šias prakalbas surengė 
jiems Jaunų Komunistų Lyga, 
tik kelių dienų bėgiu, šiems 
jaunuoliams reikia atiduoti di
delis kreditas, kad jie galėjo 
tiek žmonių sutraukti į taip 
trumpą laiką. Aukų surinkta 
arti 12 šimtų ($1,200) dolerių, 
žmonių galėjo būti apie 15 
šimtų. Liaudies simpatija, di- 
džiadsios ovacijos svečiams.

įvyko 
svetai- 
■ keturi

Gruodžio 26 buvo ALDLD 
5-tos kuopos metinis susirin
kimas, kuriame išrinkta val
dyba, del sekančių metų.

Apart naujo organizato
riaus, visa senoji pasiliko.

Mūsų senasis org. taip “ge
rai

lietuviai darbininkai greit at-
Vietoj jo išrinkta veiklus d. siliepe su pagelba, ypatingai

G. Žukauskas.
Šiame susirinkime, dd. Stel- 

mokienė, Pūtis, Žukauskienė, 
ir kiti, pridavė 13 dolerių su 
centais surinkę politiniams ka
liniams del švenčių.

Gerus raportus išdavė tur
tų sekretorius, draugas J. V. 
Kasparas, pažymėdamas, kad 
kuopoje narių pilnai užsimo
kėjusių yra 68, ir penki dar 
nemokėję. D. Dobinis pasiža
dėjo iš jų iškolektuoti. Kny
gius d. Miškeliunas išplatino 
knygų už virš 23 dolerius. Ge
rai draugas pasidarbavo, bet 
jis pats Sako, kad galima dar 
daugiau išplatinti.

V.\Tyliunas surin- 
iš šių draugų:

Short Hill, 
, labai gerų— 
ir čeverykų; 
Kurtinaitienė, 

Dulskis iš

Du Lietuviu Patiko Netikė
ta Mirtis

Sausio 2, 1937, čia tapo pa
laidotas Jonas Bendaravičius 
(Bender). Velionį patiko neti
kėta mirtis įžerigus į 46 metus 
atažiaus, paeinantį iš Suvalki
jos, Vilkaviškio apskričio, Vid- 
girių kaimo. Paliko moterį Vik
toriją (po tėvais) Jakimavi- 
čiutę ir 4 sūnus, vyriausią 22 
metų, jauniausią—4.

Velionis yra gyvenęs Phila- 
delphijoj, Brooklyne, o per pas
taruosius 21 metus išgyveno 
Paulsboro ir veik vislį laiką iš
dirbo alyvaunej — Vacuum Oil 
Co.. Tai buvo žmogus vienas 
iš tų, kurie veik nieko neskaito; 
gyvena tik patys sau, tik del 
savęs, tai ir visa jų buities is
torija.

Velionio mirties priežastis to
kia: Kalėdų dienoj jie linksmi
nosi pas Knystautienę, velionio | 
kaimynką. Vakare, kada svečiai 
pradėję skirstytis, išėjęs na
mon važiuoti ir Knystautiėnės 
žentas T. Norbūta ir, kaž-kaip, 
važiuodamas į atbulą pusę, au- 
tomobilium, užvažiavo ant Ben- 
daravičiaus ir per riešelį sužei
dė koją. Gi nuvežus į ligoninę, 
užsinuodino kraujas, prisiėjo 
pjauti koją ir greitai po opera
cijos mirė.

Gruodžio 30, 1936, Westville, 
N. J., veik tokia pat nelaimė 
patiko ir kitą paulsboriečiams 
gerai pažįstamą lietuvį Feliksą 
Mingailą, 67 metų senuką, šis 
paėjo nuo Panevėžio, iš Pusša- 
ločių parapijos.

Ant jo ir ties jo paties na
mais, veik ant šaligatvio, užva
žiavo automobilis ir mirtinai 
sužalojo. Po tam tie patys auto
mobilistai, paėmę nelaimingąjį, 
nuvežę ties netoli kelio esančia 
ligonine, paguldė ant žolės, 
įbrukę 6 dolerius į rankas ir 
nuūžė savais keliais. Velionis 
dar pusgyvis tapo nuneštas į li
goninę ir į trečią dieną pasimi
rė, palikdamas moterį ir, rodos, 
8 dukteris. Prieš keliolika me
tų, veik toj pačioj vietoj, tapo 
užmuštas ir jo sūnus per gat- 
vekarį.

šio žmogaus buities ištorija draugai taip mažai atydos te- 
panaši pirmojo istorijai: gyve- kreipiate į tai, o kolonijose 
no tik sau ir tik del savęs. Nei jau tiek tų bereikalingų disku- 
skaityti, nei rašyti, rodosi, visai sijų sukeliate prieš korespon- 
nemokėjo.

Jau veik metai laiko, kaip 
serga M. Waskin-Vasauskiene. 
Tai vietinio valgomų produktų 
krautuvninko žmona, kurią te- 
rioja paralyžius. Waskiniene 
yra labai linksmo būdo ir labai 
draugiška, dar pačioj jaunystėj 
moteris. Bet liga ant tiek pri
vargino, kad net gaila į ją žiū-

Birutiečių Kalėdų Vakarėlis
Gruodžio 27 dieną Moterų 

Birutės Draugija turėjo suren
gus taip vadinamą Kalėdų eg
laitės vakarėlį del biednų vai
kučių. Vakarėlis buvo su įvai
riais žaislais ir programėle, 
kurioje dalyvavo ir mūsų my
limi duetų dainininkai, T. Bič
kauskienė ir T. Kaškiaučius su 
savo skambiomis liaudies dai
nelėmis.

Ši draugija suorganizuota 
dar savo laiku čia buvusio 
“vyskupo” Geniočio apie pen
ki metai atgal. “Vyskupo” čia 
jau Benai nėra, bet Draugija 
gyvuoja ir veikia Lietuvos 
liaudies ir abelnai kultūros 
gerovei.

Reikia, jums, d. birutietės, ati
duoti garbė ir kreditas, už jū
sų gerą darbą. Vien stebėtina 
tas, kad atsirado ir čia šiam 
geram darbui kenkėjų, ar tai 
sužiniai jie tai darė, nežinia, 
tačiaus jų buvo.

Vienas, tai kunigas Kelme
lis, kuris tą pačią dieną su
rengė savo salėj tam panašų- 
parengimėlį, veikiausia su tik
slu atitraukti dalį žmonių nuo 
birutiečių.

Antras, tai p. Bujauskas, 
surengdamas tik anapus upės 
savo asmeniškai naudai vaka
rėlį. kaip sau norit, gerbia
mieji, bet jau toki parengimai 
heuaPb garbės pačiam rengė-

drabužiais.
Draugas 

ko apsčiai
Yurevičiai, i

aukojo, drapau 
ypač vaikams 
Palubinskai ir 
įvairių drapanų, 
West Orange, drapanų; Vai-
tulionis, iš W. Orange, drapa
nų ; Tyliunienė, iš Livingston, 
čeverykų maišą ir drapanų.

Per šių žodžių rašėją su
rinktą : draugai Stasiuliai, iš 
Keamy, aukojo labai gerų vy
riškų ir moteriškų šiltų drapa
nų per 20 štukų; Veiverienė 
iš Vaux Hali, 13 porų čevery
kų ir vyrišką švarką; O. Ja- 
nušonienė, iš Newarko, 3 po
ras čeverykų ir 3 mot. kautus; 
K. Marcinkevičienė, 3 vaikų 
kotukus ir 2 poras čeverykų.

Visus šiuos daiktus, d. Ty- 
liunas suliodavęs į karą, apie 
500 svarų, nugabeno ir prida
vė YCL. kambariuose, iš kur 
bus greit išsiųstas jau trečias 
trokas į laivą.

Antrašai, kur priduoti turi
mus daiktus; šie:

YCL. Head. 105 Jockson 
St., utarnipkais ir ketvergais 
vakare.

American League of Wo
men Shoppers, 40 Clinton St., 
šeštas augštas, kambario num. 
612, dienomis.

Int. Workers Order, 516 
Clinton Ave. vakarais.

Visi šie antrašai yra Newar
ke. Kurie negalite priduoti pa
tys, pranešk it antrašu 516 
Clinton St., jie renka su troku 
kas nedėldienis.

G. Albinas.

Nori Sugrąžint į Ūkius Du 
Milionu Randauninku

Washington. — Tūli kon- 
gresrhanai reikalauja, kad 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė padėtų dviem milio- 
nam farmerių šeimynų vėl 
įsigyt ūkius. Tie kongres- 
manai persigandę, kad vis 
daugiau farmėrių-savininkų 
praranda ūkiūs bankams ir 
didesniems žemvaldžiams ir 
lieka tik randauninkūis.

Z

Madrid, sausio 6. — Res
publikos milicininkai atėmė 
iš fašistų tris kaimus: Ma- 
tilla, Villaseca de Henares 
ir Castejon, 60 mylių į šiau
rių rytus nuo Madrido. Pa
grobė nuo fašistų 125 šau
tuvus, 4 kulkasvaidžius, 15 
kanuolių ir daug rankinių 
granatų.

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.
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Telefonas: Harrison 6-1693

VARPO KEPTUVE

K

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
1 NEW YORK CITY 
Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

dentus, taipgi prieš “Laisvę”, 
arba prieš “Laisvės” darbinin
kus, ypač prieš tvarkos* vedė
jus. Tik jau sušimildami ne
sakykite, kad korespondentė 
padarė klaidą.

ALDLD Kp. ’Delegatė.
Nuo. Red.—Labai atsipra- 

Išome už padarytas klaidas. 
Mes bandome jų išvengti, bet

rint. Linkiu drg. Waskinienei kartais pasitaiko, kopijuojant
apgalėti ligą ir pasveikti. raštą.

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)

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

Laikyti susirinkimai perkelti iš bu
vusios Darbininkų Centro Svetainės 
į 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
ki! šiame susirinkime. Jums visiems

Vi •. PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Klaidų Atitaisymas ^==Z _

GREAT NECK, N. Y.
Gerb. “Laisvės” Redakcija: TDA 48 kuopos susirinkimas Įvyks

Jūs ir vėl padarėte klaidų Pir.maSienk 4 į saus!°’ 8 vaL vak' . 1 Sabenkos Svet. Susirinkimas bus me-
rašytoj korespondenci- tinis.mano

joj iš Binghamton, N. Y., kuri 
tilpo gruodžio 29 d., 1936. ^Te
žinau, kodėl tamstos taip per
taisote arba labai sutrumpin
ate, tai žiūrėk jau ir klaidų 
pridaryta.

Mano buvo rašyta reikalais 
kovos už atsteigimą Lietuvoje 
demokratijos. Korespondenci
joj, tilpusioj “Laisvėje”, pasa
kyta, kad pirmininku išrinktas 
P. Adomonis, o turėjo būti ir 
mano buvo parašyta P. Ado
maitis. Taipgi tilpusioje ko
respondencijoj pasakyta, kad 
į pastovaus komiteto pirminin
ką išrinkta Juozas Česna, o 
mano buvo, parašyta Juozas 
Černa. šiame mieste Česnos 
visai negirdėt. ’

Toliaus, pasakyta, kad pir
mininko pagelbininku išrink
tas P. Pagegala, o turėjo būti 
Antanas Pagegala. P. Page
gala visai nedalyvavo virš mi- 
nėtoj konferencijoj, žinau ge
rai, kad mano korespondenci
joj virš minėtų vardų nebuvo 
parašyta. Nežinia, delko jūs

Bus išduoti raportai bei ap- 
skaitliavimas praėjusių metų dar- 

1 buotės ir del šių metij bus tiesiami 
planai didesniam veikimui. Todėl visi 
nariai jauskitės disciplinuoti ir atei
kite į susirinkimą. Atsiveskite ir 
naujų narių. Org.

(6-8)

LAWRENCE, MASS.
kp. susirinkimas įvyks 
kaip 4 vai. po pietų. 
Svet. Būkit visi nariai 
turėsim daug svarbių

v ALDLD 37 
sausio 10 d., 
L. U. Kliubo 
ir narės, nes 
klausimų svarstyti. Taipgi rinksime
darbininkus vakarienei, kuri įvyks 
sausio 30 d,, naudai Lietuvos Politi
nių Kalinių ir Ispanijos kovotojų. Po 
susirinkimo įvyks repeticijos, visi 
aktoriai būkite laiku; mokėkite visi 
roles, nes greitu laiku bus lošiama. į 

(5-7)

su užkandžiais, kuris įvyks 
sausio 9 d. Laisves Choro 
Park St. Gerb. Lietuvių vi- 
nors jau jūs daug pagel-

HARTFORD, CONN.
Ispanijos gynimui komitetas ren

gia balių 
subatoje, 
Svet., 57 
suomene,
bėjot Ispanijos kovotojams už demo
kratijų, bet dar nepamirškite ir Šj 
kartą atsilankyti į šį parengimą. 
Praleiskime kartu linksmai laiką. 
Įžanga į balių ir už užkandžius 50c., 
vien tik i šokius 25c. Kviečia Komi
tetas. (5-7)

LICENSES

No.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License
B 4567 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 404 
Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

STANLEY MASSULIS 
(EATING PLACE)

404 Wythe Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that, License No. 
A 10578 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 210 
Patchcn Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to he consumed off the premises.

ETHEL LENTON
210 Patchen Avenue, 1 Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 6838 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail Under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 52 Knickerbocker Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SAMUEL SLOTNICK
52 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6854 has been issued to the undersigned 
to sell b\cr, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law \at 69 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUCY COLASUONNO
(STARR INN BAR and GRILL)

69 Irving Avenue, Brooklyn, N. Y.

SIENINIAI KALENDORIAI
1937 METAM

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

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

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

12 colių pločio ir 16 colių 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 
ii* 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”.

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

<3

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmų, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEĘ.SNIO 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- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

Kaina 75c., 31.50 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.

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS' 

BŪDAIS

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

and
CARPENTERS] 

Taisom ir maliavojam na*! 
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRAB0R1US
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street

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

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, 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 | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį Ir kainas. 

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

Kraujo ir Ojos 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, kąipo skau
smo ir nesmagumų priežaštys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaušinių Dūdų, Inkstų Netvarkumąi 
ii* kitos ligos Vyrų ir Mo^rų yra sė
kmingai gydomos su pateįikinančiomi? 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tylimai, šlapime 
Analyze, X-spinduliai, Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. 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 8 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitemyti 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: EVergreen 7-1661
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Sulaikykit Atėmimą WPA Darbų! Daly
vauki! Madison Sq. Pa radę ir Mitinge Šį Rytą!

Kur Eisime Rytoj 
Vakarą

Mes/Draugai ir draugės! 
sulaukę nedėldienio, nesėdime 
namie, bet nors kur einame, 
ar tai judžių pažiūrėti, ar kur 
tai kitur einame praleisti va
karą.

Todėl rytoj, 10 sausio, prieš 
6-tą vai. vakaro, seni ir jauni, 
eikime į ALDLD 1-mos kuopos 
vakarėlį; į “Laisvės” svetainę, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
čia S. Kazak&vičiuko orkestrą 
grieš ameriko 
viškus šokius.

Bus gardžių užkandžių ir 
skanių gėrimų.

Taip, kad čia atėję pralei
sime gražiai vakarą, ir tuo 
pačiu sykiu paremsime orga
nizaciją, kuri kiekvieną už
dirbtą centą atiduoda darbi
ninkų klasės reikalams.

įžanga tik 25 centai.
Aš Būsiu.

kus ir lietu-

ir 
sa-

Trumpos žinutės
Dr. Wendel M. Stanley 

Dr. Thomas Francis, Jr., 
ko, kad greit bus išdirbta spe
cialiai vaistai čiepijimui nuo 
influenzos. Sveikatos Depart- 
mentas perspėja,' kad aršiau
sias epidemijos laipsnis dar 
ateina, tačiau perai esą leng
vesni, negu 1918 m.

Meno Paskaita Nukeliama
Lietuvių Meno Sąjungos 

skelbtoji 2-se “L.” numeriuose 
d. Šaknaitės paskaita 11-tą 
sausio neįvyks, ji nukeliama 
iki 29-tos kovo. Priežastis—ki
ta organizacija prašė užleist 
svetainę skubiam mitingui^ 
Tačiau kitos paskaitos įvyks 
pirmadieniais, pradedant su
18 sausio.

Meno Komitetas.

Menininkų Reikalai

ir d. Greatnec- 
buvo specialiai 
susirinkimą) ir

gana pakilusioj

Lietuvių Liaudies Teatro Me
tiniam Susirinkimui Praėjus

Po trumpų atostogų L.L.T. 
nariai, rėmėjai ir simpatikai, 
pereitą ketvirtadienio vakarą, 
Piliečių Kliubo patalpoje turė
jo savo metinį susirinkimą.

Formališkumo reikale, iš
duota sekretoriaus ir pirmi
ninko visų metų veikimo ra
portai.

Priėmus raportus, sekė dis
kusijos, kuriose ėmė dalyvu- 
mą visa eilė mūsų meno mylė- 
tojų-menininkų, k. a.: dd. J. 
Juška, Paukštienė, A Jeskevi- 
čiutė, V. Bovinas, J. Nalivai- 
ka, Rainienė, 
kietis (kuris 
atvykęs į šį 
dar keli kiti.

Diskusuota
temperatūroj, bet prie ristynių 
neprieita. Vyriausiai diskusijos 
ėjo delei kai kurių Meno Sky
riuje polemikų bei kritikų.

Vienok diskusijos baigėsi 
draugiškoje nuotaikoje; Liet. 
Liaudies Teatro nariai ir rė
mėjai sutinka su Jono Valen- 
čio mokytojavimu ir visų no
ras .ir energija yra dar labiau 
stiprinti ir auginti Lietuvių 
Liaudies Teatrą ateityje.

Su susirinkusiųjų pritarimu, 
nusitarta dar šiam sezonui 
tuojau imti mokintis gražų 
veikalą “Iš Meilės”.

Taipgi šiems metams rink
ta nauja valdyba, į kurią įeina 
sekami asmenys:

A. Rainienė, J. Nalivaika, 
V. Bovinas, J. Visockis, P. 
Balsys, T. Vasikoniutė, J. La
zauskas, A. Jeskevičiutė.

Šiais metais, be abejonės, 
Liaudies Teatras veiks dar 
sėkmingiau ir platesne skale, 
negu pereitais metais—darbo

Ip Desėtkai tūkstančių darbininkų dalyvaus maršavime ir ma-B 
siniame mitinge šį rytą už palaikymą ir praplėtimą WPA dar
bų, be kurių milionams darbo žmonių gręsia nedarbas ir pra
žūtis.

Maršuotojai susirinkę 11 valandą ryto sekamose vietose:
MADISON AVENUE tarp 26th ir 23rd Sts.: benas, Kailia- 

siuvių Jungtinė Taryba, Am. Muzikantų Federacijos Lokalas 
802, Workers Alliance Rankdarbių ir Siuvimo Projektų Unija, 
visos kitos Am. Darbo Federacijos Unijos, taipgi visi apskričio 
ir miesto įstaigų darbininkai.

26th STREET tarp Madison ir 4th Avės.—WPA Mokytojų 
Unija.

26th STREET tarp 4th ir Lexington Avės.—Artistų Unija ir 
Miesto Projektų Tarybos Muzikos Sekcija.

i 25th STREET tarp Madison ir 4th Avės.—Miesto Projektų 
Taryba (apart Meno Projektų), Architektų, Inžinierių, Che
mikų ir Technikų Federacija.

25th STREET tarp 4th ir Lexington Avės.—Miesto Projektų 
Tarybos Teatrų ir Rašytojų Sekcija.

24th STREET tarp Madison ir 4th Avės.—Am. Darbininkų 
Susivienijimo Bedarbių Sekcijos.

24th STREET tarp 4th ir Lexington Avės.—Jaunimo gru
pės, dalyvių šeimynos ir nepriklausanti minėtoms grupėms 
maršuotojai.

12-tą VALANDĄ PER PIETUS maršavimą pradės Madison 
Avenue kolumna, eis išilgai 26-tą į 5th Avenue ir ja eis iki 
29th St., išilgai 29-tą iki 8th Avenue ir 8th Avė. baigt mar
šavimą iki Madison Square Gardeno.

2:30 PO PIETŲ maršuotojai sueis į Gardeną.
3-čią VALANDĄ prasidės mitingas, kurio eiga bus perduo

dama radio bangomis iš stoties WEVD nuo 3 iki 4 vai. po piet.
Lietuviai taipgi privalo skaitlingai pasirodyti šiame istorinia

me maršavime.

Iš Jurginės Draugijos 
Susirinkimo

laivų kompanijos pasikėsini
mas perskirti streikierius į dvį 
dalis.

Mat, Skogman šnipavo lai
vų kompanijom ir keletą die
nų atgal pasitraukė iš komi
teto ir ragino jūreivius grįžti 
prie darbo. Jis tvirtino, kad 
70 nuošimtis streikuojančių 
jūreivių paklausys jo, bet, ma
tomai, streikieriai “nušluostė 
jam nosį.” j

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—g.
Nfra valandų sekmadieniais.

Pil.

Iš LOS 1-mos Kuopos Nariu Susirinkimo

salėje) Lietuvių 
Susivienijimo 1- 
visuotiiias narių 
Bet kitko, val- 
savo metinį ra-

Lietuvių Meno Sąjungos 
važiavime, LDS Seime, ir 

darbininkiš- 
apie 30 do-

Su
kt.

Pereitą ketvirtadienį įvyko 
(“Laisvės” 
Darbininkų 
mos kuopos 
susirinkimas, 
dyba išdavė
portą. Įdomus buvo finansų 
sekretoriaus J. Grubio prane
šimas. Finansų sekretorius pa
žymėjo, kad šiuo tarpu 1-moji 
kuopa turi 194 suaugusius na
rius ir 24 vaikučius. Iš to skai
čiaus 10 narių susispendavu- 
sių, bet šiame susirinkime 
penki ar šeši iš to skaičiaus 
užsimokėjo duokles, vadinasi, 
išėjo iš susispendavimo.

1936 metų bėgyje LDS 
1-ma kuopa turėjo įeigų $3,- 
010.42, o išlaidų (tai yra pa
siųsta LDS Centrąn ir kuo
pos reikalams išleista) $2,984. 
75. /

1936 metais LDS 1-mos kp. 
sirgusiems nariams
Centro per kuopą išmokėta 
$529.25, o mirusių narių pa- 
šalpgaviams—virš $1,000.

LDS 1-ma kuopa dalyvavo 
su delegacijomis visose svar
besnėse konferencijose ir su
važiavimuose : Amerikos Lie
tuvių Kongrese Clevelande,

iš LDS

Elektros Kėdėj Sudeginti 
Du Brooklyniečiai

Ketvirtadienio naktį, kaip 
11 vai., Theodore di Donne, 
31 metų buvo įvestas į mirties 
kambarį, pasodintas elektros 
kėdėn, ir tris minutes vėliau 
paleista elektros jėga jis tapo 
nužudytas. Už penkių minu
čių tą patį likimą susilaukė ir 
Joseph Bolognia, 24 metų. 
Abu žengė prie mirties drą
siai.

Ketvirtadienio vakarą gu
bernatorius Lehmanas atmai
nė mirties bausmę viso am
žiaus kalėjimu Salvatore Sca- 
ta, 19 metų, kuris irgi buvo 
nuteistas mirti elektros kėdėj.

Mortgičių Co. viršininkai 
Condit ir Clarke nuteisti po T 
metus kalėjimo už neteisingas 
informacijas apie kompanijos 
stovį, kas daugelį prigavo.

yra daug ir dirva Liaudies Te
atrui plati.

P. Baranauskas.

Naujos Valdybos Posėdis
Naujai išrinktos Lietuvių 

Liaudies Teatro valdybos po
sėdis įvyks 10 d. sausio, t. y., 
šį nedėldtenį ryte, 10-tą vai., 
“Laisvės” 
dalyvauti

patalpoje.
laiku. <t. i

Prašomi

P. B.

LDS 1-ma 
kas yra 
darbinin-

kuopoje

Kuopa išaukojo 
kiems reikalams 
lerių per metus.

žodžiu sakant, 
kuopa rėmė viską,
svarbu ir reikalinga 
kiškam judėjime.

Šiuo tarpu ligonių 
randasi tik du: žvirblis ir Za-
jankauskas. Turėta nesusipra
timų su ligonių lankytojais, 
bet išaiškėjo, kad jie savo pa
reigas eina.

Kuopa nutarė turėti savo 
metinį parengimą, kuriame 
turėtų dalyvauti visi nariai. Iš
rinkta tam tikslui komisija.

Beje, ‘šiame susirinkime už
ėmė savo vietas nauji LDS 
1-mos kuopos valdybos nariai: 
Stakovas, kaipo pirmininkas, 
ir Depsienė, kaipo iždininkė. 
Kavaliauskaitė pasiliko proto
kolų sekretore, o gerasis J. 
Grubis—finansų sekretorium.

Gal būtų gerai, jei šiais me
tais LDS 1-ma kuopa gautų 
bent pusę šimto naujų narių. 
Tai galima!

Num. Antras.

Trečiadienį Liet. Am.
Kliubo svetainėje, 280 Union 
Avė., buvo Jurginės Draugys
tės metinis susirinkimas. Na
rių atsilankė nemažai, kaipo į 
metinį.

Perskaičius protokolą sekė 
raportai. Iš raportų paaiškėjo, 
kad nedateklių draugystė tu
rėjo per 1936 metus $3,000. 
Narių mirė 13/ir 13 išsibrau- 
kė, o įsirašė tik vienas. Drau
gystė puola nariais ir pinigais 
todėl, kad draugystė užsida
rius duris, šiemet vėl nutarė 
į politiką nesikišt. Vadinasi, 
vėl visus metus nariai galės 
ramiai miegoti.

Kada atėjo mišių klausimas, 
tai buvo smarkių diskusijų. 
Vienas draugas nurodė, kad 
mišios jokios naudos draugys
tei neneša ir taip pat yra tam 
tikros politikos šaka. Parodė 
paveikslą, kaip Ispanijos fa
šistai suklaupę laukuose pote
riauja, o paskui eina žudyti 
nekaltus žmones. Tas neku- 
riem labai nepatiko ir pradėjo 
negražiais žodžiais vadinti sau 
nepatinkamus draugus. Ta
čiau tik trim balsais nutarė 
pirkt mišias.

Buvo atsilankius delegacija 
nuo šv. Vincento Draugystės 
iš Maspetho su užkvietimu, 
kad abidvi draugystės bendrai 
surengtų išvažiavimą (ekskur
siją) laivu. Draugystė pasiū
lymą priėmė ir. išrinko komi
siją tam darbui. Taip pat iš
rinkta komisija paimt parką 
piknikam.

Draugystėj nuo senai yra 
paprotys po metinio susirinki
mo turėti bačką alaus, tad ir 
šį sykį, užbaigę reikalus, na
riai pasivaišino.

Jurgis.

Skurdas Privedė Motiną 
Prie Vagystės

Grace Russo, 20 metų am
žiaus, apsivedė trys metai at
gal su Joseph Russo, 23 metų 
amžiaus. Jų gyvenimas buvo 
labai skurdus ir tas buvo 
p e r s i s ky rimo priežastimi. 
Kiek laiko vėliau jie susitaikė. , 
Aną dieną ta 14 mėnesių kū-; 
dikio motina turėjo tik 25 cen-j 
tus. Einant gatve ji užtėmijo 
kailinius pastatytam prie šali
gatvio automobilyje. Ji pasiė
mė kailinius ir su vyru mėgi
no parduoti, bet jie buvo 
sekti. Jų teismas atidėtas 
sausio 11 d.

su- 
iki

IRT subvėj sulaikytas tūlas 
George Wald, kuris peiliu kė
sinosi ant tūlos važiuojančios 
moteriškes, šaukdamas, kad 
jinai prie jo kabinasi. Nuga
bentas ligoninėn tyrimui pro
to. ,

SUSIRINKIMAI
NEWARK, N. J.

Sietyno Choro susirinkimas įvyks 
antradienį, sausio 12 d., Lietuvių 
Svet., 180 New York Avė. kaip 7:30 
vai. vakare. Visi draugai ir draugės 
malonėkite dalyvauti, nes reikės iš
rinkti darbininkus dirbti 31 d. sau
sio, kuomet bus statoma operetė 
“Bailus Daktaras”. Apart to turėsi
me daug kitų svarbių dalykų svars
tyti, todėl dalyvaukime visi.

Org. K. Žukauskienė.
(7-9)

PARENGIMAI
\ BRONX, N. Y.

Lietuvįu ' Amerikos Demokratų 
Kliubas re\gia “Hamburger Steak” 
ir Alaus P^e, 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)

Brooklyniečių Sveikata

Kūdikio Vežimukas Atvežė 
Bėdų Krautuvininkui

Pereitą lapkričio mėnesį 
dingo Mrs. Annos Somma kū
dikio vežimukas, kuris buvo 
pastatytas prie namų, 103 
Eckford St., Brooklyne. Už
vakar ji pamatė tą vežimuką 
antrarankinių daiktų krautu
vėj, 294 Grand St., ir ant jo 
buvo užkabintas parašas “Ant 
Pardavimo.’’

Krautuvės šaviiifnkas Kra
mer tapo suareštuotas ir kal
tinamas priminime pavogtų 
daiktų. / ___ Z_;__

Du jaunuoliu, Joseph Din- 
contro ir Michael Nemirka, 
tapo sulaikytu kvotimui 11 
sausio sąryšyje su nužudymu 
apdraudos kolektoriaus Hof- 
fmano.

Diphteria niekam nereiktų 
sirgti, sako sveikatos komisio- 
nierius Rice, jei visi maži vai
kai bus įčiepyti nuo tos ligos. 
Pereitą savaitę ta Įiga buvo 
26 susirgimai visam mieste ir 
11 iš tų buvo Brooklyne.

Plaučių uždegimu’ ir influ
enza mirtys tebekyla. Naujų 
Metų savaitę tomis ligomis 
vien Brooklyne mirė 83 žmo
nės. Šią savaitę susirgimai ir 
mirtys daugėja. Su “šalčiais” 
patariama nešposauti, bet tuo
jau gult lovon ir pasišaukt 
daktarą. *

Skarlatina susirgimų buvo 
80, tymais 27.

Mirė nuo visokių ligų 668 
arba 162 daugiau pirmesnės 
savaitės. Gi metai atgal tą 
pat savaitę mirė 603.

PARDAVIMAI
Parsiduoda alinė ir restauracija, 

arti prieplaukų (docks), gerai eina 
biznis, žmonių pilna visada. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos. 
Turim greit parduoti. Telefonuokite 
Main 4-9597 arba del antrašo kreip
kitės 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (7-9)

Dr. Herman Mendlowitz
33METAI PRAKTIKOS

225 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Lietuviams Komunistams

Degančio bildingo stogas, 
176 Noll St., Brooklyne, už
griuvo 14 ugniagesių. Keli iš 
jų kritiškai sužeisti.

Pirmadienio vakarą, 11 sau
sio, “Laisvės” svetainėj, įvyks 
visų Brooklyno-New Yorko 
lietuvių komunistų susirinki
mas, kuriame visi K. P. nariai 
privalo būti. Dalyvaus naujas 
6-tos sekcijos organizatorius 
Clark. I

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm

Geria usia Vieta 
Brooklyne Pirkt 
Naminius ir Im
portuotus Likerius 
ten, kur yra Že

mos Kainos.

Gėrimų

L. F. B.

MIRTYS—LAIDOTUVES
Jūreiviai Tvirtai Laikosi 

Streiko Lauke
Pranciška Umaniutė, 38 m., 

62 Scholes St., Brooklyn, mirė 
gruodžio 6 d., širdies liga. Bus 
palaidota 9 gruodžio, šv. Jono 
kapuose. Velionė buvo atvež
ta iš Lietuvos dar kūdikystė
je. Brooklyne liko brolis ir to
limesnių giminių.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius LeVanda—Levandauskas.

Laikytam masiniam susirin
kime Manhattan Lyceum sve
tainėje, tūkstančiai streikuo
jančių jūreivių pareiškė visa
pusišką pasitikėjimą streiko 
vadovybei ir vadui Joseph 
Curran. Streikieriai taipgi 
vienbalsiai nutarė išmesti 
streiko komiteto narį Glenn 
Skogman. Tuomi sumuštas

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

Kitokių Likerių 
Pas

HYMAN BERGER
RETAIL

WINES AND LIQUORS
409 LORIMER STREET

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

(Pigiau niekur negausit)

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

Nelaukite iki vidurių užkietėjimas jsisenes, 
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 reika
lingi žmogaus kūnui. NATURAL-LAX- 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuo- 

savimųl, 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 IŠTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brook lyne, riž 
eikite susipažinti.

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

426 SOUTH bth STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes leleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

J. KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

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

49 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.
v

GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS
Tel. EVergreen 8-8520

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Pareamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Tel. SUkk 2-0783 NOTARY
Night Te). Jvniper 6-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ  AS 

‘ Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir,. persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

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 nasimatymo 
su žmonėmis.

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

25c
15c

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 

paveiks- 
k ra javu s 

sudarau su ame- 
rikoniškais. Rci- 
kalui esant i r 
padidinu tokio 

kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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




