
KRISLAI
Bosų Bernas.
Gaidys ant šiukšlyno.
Liežuvis be Kaulo.
Už Ką Jie Dabar

Kariauja?
Rašo A. B.

Detroito teisėjas Black išda
vė labai bjaurų indžionkšiną 
prieš General Motors dirbtuvės 
darbininkus, kurie veda sėdėji
mo streiką. Tas ponas sako, 
kad darbininkai turi tuojau ap
leisti dirbtuvę, o unijistai ir jų 
vadai privalo nebepasirodyti 
prie dirbtuvės.

P' f štr.i 1ra<’ iškelta aikštėn. 
.United Automobile Workers 
Unijos prezidentas Martin pa
tyrinėjo rekordus ir surado, kad 
teisėjas Black priklauso Gene
ral Motors kompanijai ir turi 
jos net 3,665 Šerus! Vadinasi, 
pats yra kompanas ir pats ap
sivilkęs teisėjo drabužiais išda
vė indžionkšiną prieš darbinin
kus!

Ir vėl pragydo Stasys Straz
das. Jis dabar į savo viernuo- 
sius išleido plačią 1937 metams 
objavleniją ir politinį testamen
tą. Jis pasako, ką jis šiais 
griešnais metais darys ir reika
lauja, kad tos nelaimingos sklo- 
kos žmonės jo prisakymų klau
sytų ir juos šventai pildytų.

Kaip visuomet, taip dabar, 
Strazdas pradeda su dideliu ir 
juodu melu. Sako Stasys: “O 
Jungtinėse Valstijose Komunis
tų Partijos vadai agitavo už de
mokratą RooseVeltą, gi šiandien 
bando įsipiršti juodašimtiškiem 
kluksam ir legionieriam!”

Pasakysime taip švelniai, 
kaip galime: čionai Stasys juo
dašimtiškai apsimelavo!

Niekados ir niekur Komunis
tų Partija neagitavo už Roose- 
veltą.

Niekados ir niekur Komunis
tų Partija nebandė įsipiršti juo
dašimtiškiem kluksam, arba le
gionieriam.

Tokia šito čyfo objavlenijos 
pradžia. Vidurys ir pabaiga nė 
kiek negeresni. Sovietų Sąjun
ga esanti valdoma “klikos.” To
dėl, žinoma, Strazdas skelbs jai 
kovą. Visas Komunistų Inter
nacionalas “kreivu keliu nusu
ka.” Todėl Strazdas nepasigai
lės jo. O Prūseiką, Bimbą ir 
kitus draugus Stasys sutaisys 
be duonos ir druskos.

Kaip 
pasi-

Kad gi dar to užtektų, 
tas gaidys ant šiukšlyno 
kapstęs ir užtraukęs ku-ku-rie- 
ku, Stasys traukia tiesiog į Vai
ną. Prieš ką? O gal prieš ka
pitalistus ir fašistus? O, ne! 
Jis traukia j karužę prieš lietu
vius komunistus. Sako Stasys:

“Kiek tai liečia lietuviškąjį 
‘centro biurą.’ ir šiais 1937 me
tais su juo opozicija dar yra 
karo padėtyje. Negali būti kal
bos apie paliaubą mūšių, apie 
taiką ir vienybę!” (“N. G.”, 
sausio 7 d.)

<

Jeigu nežinotum, kad čia kal
ba Stasys Strazdas, viso labo 
tik mažos armijukės kapitonas, 
tai pamanytum žmogus, jog čia 
perkūnais svaidosi patsai gene
rolas Franco! Karas iki dan
ties! Jokios taikos, jokių pa
liaubų negali būti! Kol, žinoma, 
Stasys nepaims “Madrido.” Bet 
kur tas jo “Madridas,” už kurį 
jis taip kariaus? Vargšas ne
pasako.

Visgi labai įdomu ir tas, kad 
visoje šitoj sklokos 1937 metų 
programoje nė vieno žodelio ne
pasakyta apie karą prieš kapi
talistus, prieš fašistus, prieš 
juodašimčius kukluksus, prieš 
karo kurstytojus. Perdėm ir iš
imtinai Strazdas ir Stilsonas 
vėl kariaus (purvais ir melais, 
žinoma) tiktai prieš komunistus, 
prieš darbininkus!

Vatikanas. — Popiežiaus 
širdis pradėjo tvaksėt po 
120 sykių per minutę. O 
sveiko žmogaus širdis tvak
si apie 70 kartų per minutę.
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Dieve, apsaugok Ispaniją nuo komunistą!”

i D i i l^l i A. i* ŽINIOSInm Rnmhni’JnviiniAni ’ —i —>tam, Bombardavusiem 
Jos Atstovybę Madride

L o nd on. — Anglija pa
siuntė stiprią protesto notą 
Ispanijos fašistų vadovybei. 
Protestuoja, kad fašistų la
kūnai sausio 9 d. bombarda
vo Anglijos ambasadą Mad
ride, kur tapo sužeista ir 
vienas Anglų atstovybės na
rys.

Virš Anglų atstovybės bu
vo iškelta didžiulė Anglijos 
vėliava; bet fašistai į ją ne
atsižvelgė.

Rooseveltas Mažina 
Pašalpas Bedarbiam

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas, sausio 8 d. 
perstatydamas k o n gresui, 
kiek valdžiai reikės lėšų per 
sekančius 12 mėnesių, reika
lavo tiktai $650,000,000 vie
šiems pašalpiniams dar
bams per šešis mėnesius. 
Bet net Jungtinių Valstijų 
miestų majorų konferencija 
padarė tarimą, kad mažių- 
mažiausia reikėtų bent 
$877,000,000 bedarbių pa
šalpoms per tuos 6 mėne
sius.

Rooseveltas, griežtai nu
mušdamas lėšas bedarbiams 
šelpti, atsišaukė į fabrikan
tus, kad jie daugiau darbi
ninkų priimtų darban. Bet 
jis ir pats žino, jog kapita
listai nepaiso ir nepaisys 
“geraširdiškų” a t s i š auki- 
mų. Jie visuomet žiūri tik 
savo biznio.

Washington, saus. 9.—H. 
L. Hopkins, vyriausias pa- 
šalpinių darbų administra
torius, pripažįsta, jog šaly
je dar lieka 4 iki 5 milionų 
bedarbių, palaikančių gyvy
bę vien tik iš pašalpų. Tuo 
tarpu Roosevelto reikalau
jamos pinigų sumos viešiem 
WPA darbam užtektų tiktai 
porai milionų bedarbių.

Vatikanas. — Popiežiaus 
sveikata saus. 7 d. tiek pa
gerėjo, kad jis prašė garsiai 
jam skaityt popiežijos isto
riją.
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Anglija Siūlo Laivynais Užblokaduot Ispaniją
London, sausio 10.—Pranešama, jog Anglijos užsienių 

reikalų ministeris Anthony Eden daro pasiūlymą, kad 
Francijos, Anglijos, Sovietų Sąjungos, Italijos ir Vokie
tijos karo laivynai išvien užblokaduotų visus Ispanijos 
vandenis, idant daugiau nieks negalėtų laivais įgabent į 
Ispaniją nei savanorių kareivių nei jokių karo reikmenų, 
kaip respublikos valdžiai, taip ir sukilėliams fašistams.

Valencia, Ispanija, sausio 10.—Gauta žinių, kad fašis
tams dar atsiunčiama 10,000 karių iš Italijos, Portugali
jos ir Vokietijos.

Ispanijos Fašistai dar Neįsilaužę į Madridą
Madrid, sausio 10.—Ispanijos liaudies milicininkai des

peratiškai kovoja už kiekvieną colį žemės prieš fašistus 
Madrido fronte ir fašistam vis nevyksta prasimušt į patį 
Madrido miestą^

Fašistų štabas, sausio 9.—Fašistai skelbiasi, kad jie pa
siekę Manzanares upę, plaukiančią Madrido pakraščiu, 
ir pėmę du jos tiltu. Anot fašistų pranešimo, tai jie nu
kovę virš 1,000 liaudiečių, iki juos išmušę iš Aravacos, už 
7 mylių į šiaurvakarius nuo Madrido.

Meksikos Valdžia Saugoja Trockį nuo Darbininku
I .

Tampico, Mex.—Laivu iš Norvegijos sausio 9 d. atplau
kė į Meksiką apsigyvent L. Trockis, galva tarptautinių 
teroristų prieš Sovietų vadus. Kai Trockis buvo Norve
gijoj, jis kurstė ne tik savo slaptus sėbrus Sovietų Sąjun
goj išžudyt Sovietų vadus, bet siuntė, ir Hitlerio slapto
sios policijos agentus į Sovietus, kad padėtų trockistam 
įvykdyt tą žmogžudišką planą.

Meksikos valdžia laikė slaptybėje vietą ir valandą, kur 
ir kada Trockis išlips iš laivo, idant revoliuciniai darbi
ninkai negalėtų tuoj sukelt prieš jį demonstraciją.

ISPANŲ FAŠISTAI VĖL 
SULAIKĖ TRIS SOVIETŲ 

LAIVUS /

Maskva. — United Press 
sausio 8 d. pranešė, jog Is
panijos fašistų ginkluoti lai- 
vukai ties Gibraltaru sulai
kė Sovietų žibalo-aliejaus 
laivą “Sachalin” ir angli
nius laivus “Bielomorkanal” 
ir “Rosa Luksemburg.” Fa
šistai padarė šiuose laivuose 
kratą, bet paskui leido jiems 
plaukti savais keliais. Su
laikytą gi Norvegijos laivą 
“Ibis” fašistai nusivarė į 
savo prieplauką Ceuta, Is- 
paniškon Morkkon.

Iš 100 TIKI TIK 1
Maskva. — Surašinėjant 

Sovietų gyventojus Lenkijos 
pasienyj, apskritai tik vie
nas iš šimto pasisakė tikįs į 
dievą.

IŠĖMĖ KŪDIKĮ Iš MIRTI
NAI PERŠAUTOS 

MOTINOS

Oakland, Calif. —Nežinia 
kas mirtinai pašovė į galvą 
Elsie Randallienę, jau 8 mė
nesiai nėščią. Jai buvo pa
daryta operai j a, prapjauta 
viduriai ir išimta kūdikis. 
Ji mirė, o kūdikis sveikas.

Verčia Auto. Darbininkus 
Užgirt Bosus

Detroit, Mich.—Sėdėjimu 
sustreikavo ir darbininkai 
didelio Cadillac automobilių 
fabriko. Visos automobilių 
kompanijos bruka darbinin
kam blankas pasirašyti, būk 
jie patenkinti sąlygomis ir 
būk nenorį streiko, kurin 
rengia Jungtinė Auto. Dar
bininkų Unija.
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Beveik Kasdien Atplaukia 
Nauji Nazių ir Italijos 
Kariai Ispanų Fašistam

Gibraltar. — Keleiviai
Ispanijos fašistų prieplau
kos Cadizo į Gibraltarą liu
dija, jog beveik kasdien at
plaukia į Cadizą nauji bū
riai Vokietijos ir Italijos 
karių, kaip pranešta N. Y. 
Times’ui sausio 8 d. Tuos 
karius atveža laivai, ant ku
rių nėra padėta jokio var
do ir kurie neiškelia jokios 
šalies vėliavos. Supranta
ma, kad tai yra Vokietijos 
ir Italijos laivai.

Ispanų Fašistai su Na
riais Visu Įnirtimu Štur

muoja Madridą
Madrid. — Ispanijos val

džia įsakė visiem 500,000 ne-, 
kariškių gyventojų išsikrau- 
styt iš Madrido, kurį fašis
tai kartotinai atakuoja pa
degančiomis ir sprogstan
čiomis lėktuvų bombomis ir 
neatlaidžiai bombarduoja 
patrankų šoviniais. Madri
do gynėjai atsako priešams 
smūgis į smūgį. Kova to
kia audringa, kaip smarkie
ji pasaulinio karo mūšiai.

Fašistų antpuoliams va
dovauja Hitlerio naziai, ku
rių čia esą iki 15,000. Tūk
stančiai Italijos fašistų 
taipgi grumiasi vadovaujan
čiose pozicijose prieš Liau
dies Frontą.

Kelis kartus fašistai puo
lėsi atimt iš liaudies fron- 
tiečių vieškelį tarp Madrido 
ir Escorialo, bet vis tapo at
mušti atgal.

Sausio 9 d. keturiolika fa
šistų bombinių lėktuvų nu
metė bent 20 bombų ant Ma
drido.

Sausio 8 d., bombarduo
dami Madrido “bepusišką” 
(neva neutralę) dalį, fašis
tai išsprogdino kelias bom
bas tiesiog ant Anglų atsto
vybės ir sužeidė du Angli
jos piliečius, kapitoną E. C. 
Lance ir tūlą Morris’ienę. 
Kelios bombos nukrito ir 
prie pat Jungtinių Valstijų 
atstovybės.

Avila, Ispanija. — Fasiš- 
tai sausio 9 d. paskelbė, kad 
atėmę iš Liaudies Fronto 
svarbias strategines Arava- 
ca pozicijas į šiaurvakarius 
nuo Madrido, o viename 
punkte prasilaužę ir į patį 
Madridą.

Nori $33,730 už Mirtį Bel
gijos Atstovybės Nario

Brussels, Belgija. — Ne
žinia kas ir kaip užmušė 
Belgijos atstovybės sekreto
rių Borchgrave Ispanijoj, 
bet Belgijos valdžia reika
lauja $33,730 atlyginimo už 
jo gyvybę iš Ispanijos vy-

Franci ja Visomis Jėgo
mis Gins Francūzišką 

Morokkonuo Nazių

E

Paryžius.—Franci jos val
džia pasiuntė protestą Ispa
nijos fašistų komandai Bur- 
gose, kad fašistai leidžia 
savo valdomoj Ispaniškoj 
Morokkoj apsistoti Vokie
tijos armijos dalims ir kari
niams nazių inžinieriams.

Franci ja sužinojo, kad fa
šistų vyriausybė Ispaniškoj 
Morokkoj leido nazių ka
riams statytis kazermes ap
sigyvenimui ir kad Vokieti
jos inžinieriai vadovauja 
būdavojimui naujos tvirto
vės Ceutoj, prieplaukų mie
ste, Ispaniškoj Morokkoj, 
šiaurinėj Afrikoj, Vidurže
mio jūros pakraštyj.

Patirta, jog paskutinėmis

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas St. 
Baldwin sausio 9 d. sušau
kė nepaprastą posėdį savo 
ministerių kabineto aptart, 
kaip Anglija turės atsiliepti 
į tarptautinio karo pavojų. 
Tą pavojų dabar aštrina 
ypač Hitleris, kuris jau ap
gyvendino būrius savo Ha
riu Ispaniškoj Morokkoj ir 
statydina naujas tvirtoves 
Ceutoj, tiktai 14 mylių nuo 
Anglijos tvirtumos Gibral
taro.

Pranešama, kad Anglijos 
valdžia išvien su Francija 
priešinsis nazių įsigalėjimui 
Ispaniškoj Morokkoj.

Anglija siunčia 94 savo 
dienomis atplaukė 200 iki karo laivų į Ispaniškos Mo- 
300 Vokietijos kareivių ir rokkos pakraštį ir abelnai į 
apsistojo kitame Ispaniškos" 
Morokkos uosto mieste, Me- 
llilloj. Jie ten atvyko, ap
sirengę nazių armijos ir lai
vyno uniformomis ir pilnai 
ginkluoti. O Mellillos prie
plaukoj dar tebestovi trys 
kariniai Vokietijos laivai- 
draskūnai ir keli submari- 
nai. Skaitlingi nazių inži
nieriai, matyt, armijos ofi- 
cieriai, persirengę civili
niais drabužiais, jau perėmė 
į savo vadovybę geležies ka
syklas Ispaniškoj Morokkoj.

Francijos valdžia nurodo, 
kad visu tuom yra laužoma 
1912 metų sutartis tarp 
Francijos ir Ispanijos. Ta 
sutartis uždraudžia sveti
moms šalims siųst savo ka
rius į Ispanišką Morokko.

Francijos karo ministeris 
Ed. Daladier šią savaitę, 
penktadienį, išvyksta į 
Francūzišką Morokko ap
žiūrėti ten apsigynimo rei
kalus. O fašistų valdoma, 
nazių karius priimanti Is
paniška Morokko rubežiuo- 
jasi su Francūzišką Morok
ko.

Francija Prisirengus
Užsieninė Francijos mi

nisterija praneša, jogFran- 
cūziškoj Morokkoj jau yra 
gatavai prirengta veiks
mam 100,000 karių. Jiem 
siunčiama ir daugiau pa
stiprinimų. O neoficialė- 
mis žiniomis, Francija taipo 
pat sutelkė apie 100,000 sa
vo armijos arti sienos tarp 
Francijos ir Ispanijos.

Francijos karo laivynas 
iš Atlanto vandenų jau per
siųstas į Cassablanca, Fran- 
cūziškos Morokkos prieplau
ką, Viduržemio jūroj.

Francijos užsienių reika
lų ministerijos nariai sako, 
jog nazių spietimasis į Is
panišką Morokko stato pa- 
vojun Francūzišką Morok
ko; o jai apginti Francijos 
vyriausybė panaudos kad ir 
visas kariškas savo jėgas.

Anglija Siunčia 94 Savo Karo 
Laivus į Ispaniškos Morok- 

kos Pakraščius

Ispanijos Vidur žeminius 
vandenis. Anglų vyriausy
bė sako, būk tai “paprasti 
manevrai;” bet visiem aiš
ku, jog čia yra vienas iš pri
sirengimų pasitikt tarptau
tinį susikirtimą, kuris gali 
išsivystyt iš Ispanijos nami
nio karo. i ,
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Auto. Darbininkų 
Senieji Federacijos 

įkalbinėja viršinin- 
aštuonių amatinių

Darbo Federacijos Va
dai Pradeda Laužyt Au
to. Darbininką Streiką

- - 4

Washington.—Wm. Green 
ir kiti dešinieji vadai Ame
rikos Darbo Federacijos 
kursto mažąsias automobi
lių darbininku amatines 
unijėles prieš didžiąją indu
strinę 
Uniją, 
vadai 
kams 
Federacijos unijų reikalaut, 
kad General Motors korpo
racija nepripažintų didžio
sios industrinės Auto. Dar
bininkų Unijos. Ši unija, 
mat, priklauso Industrinių 
Unijų Organizavimo Komi
tetui; o Darbo Federącijos 
lyderiai suspendavo kaip w 
ją, taip kitas unijas, prisi- . * 
dėjusias prie šio komiteto.

Detroit, Mich. — General 
Motors automobilių korpo
racija nesutinka eit į dery
bas su Jungtine Auto. Dar
bininkų Unija, kol jinai ne
iššauks 102,000 streikierių 
iš dirbtuvių, kur jie sėdė
dami streikuoja. O Auto. 
Darbininkų Unija reikalau
ja, kad General Motors kor
poracija išanksto pripažin
tu šią uniją, kaipo atstovę 
didelės daugumos auto, dar
bininkų: tik tuomet unija 
sutiks eit į derybas su Gen
eral Motors bosais. Michi- 
gano gubernatorius Mur- 
phv ir federalis valdiškas 
taikytojas Dewev deda pa
stangas sutaikyti vienus su 
kitais, bet vis dar be jokių 
pasekmių.
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“Naujienos” Nori Paaiškinti
Polemizuojamos su mumis del naujos 

Sovietų Sąjungos konstitucijos, “Naujie
nos” rašo tokiu, tonu, būk mes ką tai 
bandą užslėpti ar ką apgauti. Jos, pav., 
nori, kad mes išspausdintume “Laisvėje” 
konstitucijos straipsnį 126-tą. Nors 
tas straipsnis “Laisvėje” savu laiku til
po (drauge su visa konstitucija), tačiau 
ir šiuo sykiu mes patenkinam “Naujie
nų” redaktoriaus norus, spausdiname 
minėtąjį straipsnį, kuris skamba:

Atatinkamai darbo žmonių interesams ir 
organizacinės liaudies masių saviveiklos ir 
politinio aktyvumo išvystymo tikslais SSRS 
piliečiams užtikrinama teisė vienytis į visuo
menines organizacijas: profesines sąjungas, 
kooperatyviniris susivienijimus, jaunimo or
ganizacijas, sporto ir apsaugos organizaci- 
jas, kultūrines, technines ir mokslo draugi
jas, o aktingiausi ir labiausiai susipratę pi
liečiai iš darbininkų klasės ir kitų darbo 
žmonių sluoksnių susijungia į Visasąjungi
nę komunistų (bolševikų) partiją, kuri yra 
priešakinis darbo žmonių būrys jų kovoj už 
socialistinės tvarkos stiprinimą ir vystymą 
ir yra vadovaujamas visų darbo žinomų or
ganizacijų, kaip visuomeninių, taip ir vals
tybinių, branduolis.

’. Tokįs tai tas “Naujienoms” baisus 
straipsnis. Jame, kaip matosi, pripąžį- 
fama laisvė tiktai vienai partijai—komu
nistų partijai. “Naujienos” mano, kad 
tai blogas dalykas (o kada, beje, “Naujie
nų” redaktorius ką nor$y,SpvĮetų Sąjun
goj rado gero?), o mums atrodo, jog tai 
labąi geras dalykas, visiškai natūralūs, 
visiškai prie esamųjų sąlygų tinkąs. So
vietų Sąjungoj • šiuo tarpu nebėra kapi
talistų, nebėra dvaYininkų, nebėra bur
žuazijos, tai ir jų partijų negali bebūti. 
Sovietų Sąjungoj pasiliko tik dvi klasės, 
darbininkų ir valstiečių,' kurių interesai 
yra vienodi, kurios bendrai visame kame 
kdpperuoja. Joms užtenka vienos parti- 
Jos—Komunistų Partijos, kuri veda vi- 
ppoipenę į komunistinę tvarką.
' Drg. J. Stalinas, kalbėdamas Aštunta
jam Nepaprastam Sovietų suvažiavime, 
jprisiminęs apie partijų laisvę, pareiškė:

Aš turiu pripažinti, kad naujos Konstitu
cijos projektas tikrai palieka galioje darbi
ninkų klasės diktatūros režimą, lygiai kaip 
pąlieka be pakeitimų dabartinę vadovaujan
čią komunistų partijos SSRS-je padėtį. Jei
gu gerbiamieji pritikai skaito tą Konstitu- 
fiijps projekto nęfiateklium, tai galima tik- 

. tai apgailestauti del to. Mes gi, bolševikai, 
; čkartoijiė tą Konstitucijos projekto nuo- 
jįjęlnu. ’ i
; ‘ 'Kas liečia įvairių politinių partijų laisvę, 

tai mes čia laikomės šiek tiek kitokių pa- 
‘ Žiūrų.' Partijd yra klasėj dalis, jos prieša

kinė dalis. Keletas partijų, o reiškia įr
• partijų laisvė gali gyvuoti tiktai tokioj vi- 

sųtynenėj, kur yra antagonistinės klasės, 
kurių interesai pppšingi ip nesutąikopii, kur

. yra, sakysime, kapitalistai- ir darbininkai,
• dyąpninkai įp valstiečiai, buožės ir biednUo- 
menė ir t. SSRSį nęra jau daugiau 
tokių klasių, ka|p kapitalistai, dvarininkai, 
buožės ir tam panašiai/ SSRS yra tiktai 
dvi klasės, darbininkai ir valstiečiai, kurių 
interesai ne tik priešingi, o atvirkščią! — 
draugingi. Tokiu būdu, SSRS nėra dirvps

‘ Relių partijų gyvavimui, o reiškia ir šių par
tijų laisvei. SSRS yra dirvą tiktai .vienai 
partijai, Komunistų partijai. SSRS gali 
gyvuoti tiktai yiępa partija—Kpipunistų 
partija, drąsiai ir iki galo ginanti darbinin
kų ir valstiečių interesus. O kąd ji neblo
gai gina tų klasių intęresųsį tame vąrgu bei 
gali būti kokia nųrs abejonė.

Kalba apie demokratiją. Bet kas tai yra 
demokratija? Dempkrątiją'kapįtalįstinpse 
falyse, kur yra antagoplstin^S klasės^ yra 
galų gale demokratija stipriems, demokrati
ja-turtingųjų mažumai. Demokratija SSR

\ ■»»i..,.i. HI.R...I.-.-. . i,

Sąjungoje, priešingai, yra demokratija 
dąrbo žųionėms,’ t. y. demokratija vįsiėjns. 
Bet iš to seka, kad demokratizmo pagrin
dai peržengiami ne SSRS naujos Konstitu
cijos projektu, o buržuazinėmis konstitucijo
mis. štai kodėl aš manau, kad SSRS Kon
stitucija yra vienintelė pasaulyje iki galo 
demokratinė Konstitucija.

Pridėti prie to, kas čia pasakyta, būtų 
tiktai dalyko atmiešimas. Nes tai pilnai 
nušviečiąs dalyką' pasakymas, pasaky
mas, kuris, aišku, nepatiks tiktai tiems, 
kuriems rūpi atsteigimas Sovietų Sąjun
goj kapitalizmo.

‘Naujienų” Demokratiškumas
Dabar pažiūrėkime, kokį “demokra

tiškumą” gina “Naujienos.” Kai mes 
andai paprašėme jų redaktoriaus duoti 
mums pavyzdį, kurioj šalyj ir kada buvo 
priimta konstitucija demokratiškesnių 
būdu už naują Sovietų konstituciją, tai 
‘Naujienos” (kaip ir buvo tikėtasi), tuo
jau atšovė f

Nugi, pavyzdžiui, Lietuvos konstitucija, 
kuri buvo priimta Steigiamojo Seimo, su
šaukto 1920 m., gegužės 15 d. (“N.” už sau
sio mėn. 7 d.)
Ir toliau:

Kadangi žmonės, o ne kas kitas, yra kra
što šeimininkai, tai žmonėms duota pilna 
valia pasiųsti į tą St. Seimą tokius atsto
vus, kokius jie nori...

Kokiems žmonėms “duota pilna va
lia?” “Naujienos”/neatsako. Jos bando 
nutylėti patį esminį faktą, kad tuomet 
Lietuvoj viešpatavo baltasis teroras, ko
munistai buvo kalinami, kankinami ir 
žudomi, o Lietuvos Komunistų Partija 
buvo nelegalė! Vadinasi, patys veik
liausieji, patys geriausieji Lietuvos dar- 
bįnipkų ir valstiečių reikalų gynėjai bu
vo ne tik atstumti nuo dalyvavimo rin
kimuose, bet jie buvo žiauriai persekio
jami.

Žinoma, “Naujienos” tai skaito labai 
demokratiška. Juk tai jų redaktorius 
kadaise pareiškė: “Komunistams Lietu
voj vietos neturi būti!’’

^Naujienos” labai mėgsta gretinti So
vietų Sąjungą su fašistine Vokietija. 
Mes nepąyydim jom tos rolės. Bet pa
stebėsim: nei vienas žmogus, kuriam ru
pi kova su fašizmu, to nedaro.' ‘

“N-nos” bando aiškinti, kad tarp So
vietų Sąjungos ir fašistinės Vokietijos 
nesą skirtumo, kadangi Sovietų Sąjungoj 
teleista gyvuoti vienai partijai-Komunis- 
tų Partijai—, o Vokietijoj—nazių parti
jai. Bet “Naujienos” sužiniai užtyli tą 
faktą, kad tos partijos lošia griežtai ki
ta kitąi priešingas roles. Komunistų 
Partija Sovietų Sąjungoj, kur parazitų 
klases tapo išnaikintos,kur žmogaus žmo
gum įšnaudojimas likviduotas, veda šalį 
į kęmunistinę sistemą, į šviesų ir laimin
gą gyvenimą, o nazių partija Vokietijoj 
(Lietuvoj tautininkų, Italijoj fašistų), 
kur klases tebegyvuoja, kur kapitalas 
vąldo? didžiausiu teroru bando palaikyti 
išnaudojimo sistemą, kapitalizmą, darbi
ninkų įr valstiečių priespaudą.

Užtenka šiandien pažvelgti į tų parti
jų ir tų kraštų roles tarptautinėj politi
koj, kad matyti tą milžinišką skirtumą 
tarp fašistines Vokietijos ir Spvįetų So
cialistinės Sąjungos, pirmoji, pavyzdžiui, 
Visais galais remia Ispanijos fašistus, 
reakciją, o pastaroji—Ispanijos demo
kratiją, Ispanijos darbo žmones. Beje, 
kuri kita demokratinė šalis tiek daug pa
dėjo Ispanijos respublikai, kiek Sovietų 
Sąjunga?!

Tpk$ “Naujienų” gretinimas Sovietų 
Sąjungos prie fašistiškos Vokietijos, ži
noma, padedą reakcijai^ kuriai “Naujie
nos” sakosi esančios priešingos.

Baigiant, tenka pasakyti tūs, kad 
“Naujienų” pozicija Sovietų Sąjungos 
klausimu buvo klaidinga per pastaruo
sius l^:ką metų, klaidinga ir dabar. 
Kjękįdaug jos prirašė apie Sovietų žlu- 
gimąt kiek dąug jos prifįlozofavo apie 
sugrįžimą Sovietų Sąjungoj kąpifaliznio!

Kadangi “Naujienų” redaktorius yra 
griežtas Sovietų Sąjungos priešas, tai ir 
jo1 &kųi socįalistinės ■ šalies nusistaty
mas yra tokis. Jis nemato ten nieko ge- 
rd? nieko gražaus, ką mato milionai pa
saulio žmonių, ką, beje, mato geriausi 
pasaulio smegenys, ką mato daugelis so
cialistų. Joms viskas ten tamsu.viskas 
juoda. Todėl ginčytis su' “Naujienom” 
apie Sovietų Sąjungą yra beveik1 tas 
jaąts, kaip su pliku peštis.

J
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' LIETUVOS ŽINIOS
Didelis Gaisras žalia j apie

'''

Kaunąs. (Gruodžio 21 d. 18 
vai. 15 min. K. Petrausko g-yė- 
je, prieš gusarų kareivines, sa
vivaldybės namuose kilo gais
ras. Ugnis pasirodė didžiojo fa
sado pastogėje, virš prieglau
dos — ligoninės, .kurioje buvo 
apie 50 ligonių.

Ugniagesiai kol atvyko į kal
ną, gaisras jau smarkiai buvo 
išsiplėtęs.

Pirmoji į gaisro vietą atvyko 
gusarų komanda, bet ji be gesi
nimo įrankių ir del to nieko ne
galėjus padaryti/

Važiuojant į gaisro vietą vie
na ugniagesių mašina, vežusi 
žarnas, pakelėj sugedo ir pasili
ko. . . '

Gesinimo darbas, bendrai, bu
vęs sunkus, nes namas didžiulis 
ir aukštas, o priėjimo į viršų 
nėra: Kauno ugniagesiai gerų 
mechaniškų kopėčių neturi.

Gaisras būVo labai galingas, 
čerpės degė pyškėdamos ir gar
siai tratėdamos’ ir ūždamos.

Ugniagesiai pirmiausiai sten
gėsi gaisrą lokalizuoti, ir 
leisti jam išsiplėsti į visus 
mus, kas sėkmingai ir buvo 
daryta.

Tuo tarpu atvykus greit,
gelba silpnesnius ligonius nuve
žė į gusarų ambulatoriją, o stip
resnieji ligoniai su patalinėmis 
patys pabėgo iš ligoninės į rū
mus toliau nuo ugnies.

Sunkiau sužeisti du ugniage
siai; ant jų užkrito padegę sto
go balkiai.

Gaisras užgesintas apie 201/o 
vai.

Paskui į gaisro vietą atvyko 
savivaldybės gurguolė ir per 
naktį pumpavo vandenį, valė rū
mus.

Gaisro nuostoliai nemaži, o 
namas neapdraustas. j

Ant rytojaus, 9 v. p-rūmus su
sirinko tarpžinybinė komisija 
tirti gaisro priežasčių.

ne- 
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Penki žmonės Sukapoti 
Kirviais.

Smilgiai, Panevėžio apskr. — 
Mažame Smilgių miestelyje Fo
geliai buvę tuiutingiausi žmones. 
Jie vertėsi manufaktūros preky
ba ir turėjo savo krautuvę. Fo
geliai buvo bevaikiai, tai paėmė 
auginti ir įsūnyti Beįlę Kubiliū- 
naitę, kuri dabar ėjo ketvirtus 
metus savo amžiaus; be to, se
nukai Fogeliai dar buvo nusi
samdę iš artimo kaimo Vaitke
vičiūtę tarnaite.

Trečiadieniais Smilgiuose yrą 
turgai, o turgaus dienomis, aiš
ku, miestelio prekybininkai daro 
didesnę apyvartą. Tur būt, to
dėl plėšikai ir pasirinko- trečia
dienį, nes tą dieną jie tikėjosi 
daugiau pelnyti.

Visos aplinkybės rodo, kad 
banditai Fogelių namus užpuoję 
apie 8-9 vąl. vakaro, nes: abu 
Fogeliai rasti nužudyti savo

krautuvėlėje už bufeto. Vadi
nas, juodu tvarku prekes iš po 
dienps prekybos. Abu gogeliai 
ppžucįyji kirvių.

Beilė Kųbilįūnaitė, 4 met. 
amž., rasta taip pat kirviu 
(dviem smūgiais) sukapota bu
feto viduryje. Matyt, mergaitė 
sukinėjos aplink senukus krau
tuvėje ir pavojaus valandą, in
stinkto vedama, įsilindo į bufe
tą ir čia pasislėpę, bet piktada
riai ir jos nepaliko gyvos — su-rįai ir jos nepaliko gyvos 
kapojo.

Virtuvėje tarnaitė Vaitkevi
čiūtė, matyt, gamino vakarienę, 
ries ant primuso rasta perkepus 
kiaušinienę, o ji pati virtuvėje 
sukapota. Be tų keturių Fogę- 
lių šeimos narių dar pakliuvo į 
banditų rankas ir penktoji atsi
tiktinė auka: nužudytųjų Foge- 
Jių giminaitė p-lė Fogelytė, apie 
25 met. amžiaus tą vakarą iki 
19 vąl. su savo drauge vaikščio
jo, o paskui su ja persiskyrė ir 
sakiusis einanti Fogelių aplan
kyti. Toji nelaimingą mergina 
rasta sukapota gogelių namo 
kieme. Matyt, ji čia su plėšikais 
susitiko ir žuvo.

Spėjama, kad plėšikai Foge
lių buvo pažįstami žmonės arba 
jei Fogeliai jų ir nepažino, tai 
plėšikai vis tiek manė, kad jie 
yra pažinti ir del to žvėriškai 
žudė kiekvieną gyvą žmogų nu
tiktą Fogelių 'sodyboje.

Nužudę Fogelius plėšikai il
gai jų namuose darbavosi-—j ieš
kojo pinigų. Fogelių namuose 
visi daiktai rasti nepaprastai iš
kratyti ir išvartyti/ bet pinigų 
plėšikai nerado; jie tik paėmė 
kelis šimtus litų iš krautuvėlės 
kasos, kurie įplaukė iš tos die
nos prekybos. O Fogelių sutąų- 
pos apie 17 tųkst. litų rastos ne
pabustos po lova, pintinėje, 
skarmaluose. Kitoje vietoje Fo
gelių namuose'po nužudymo ra
sta dar 245 aukso rusų rubliai.

Fogelių šeimos išžudymas bu
vo pastebėtas yėlai tą patį vaka
rą: Sargas Tumas kięjne pama
tęs kažką įtartiną dunksant. 
Priėjęs rirtyn -į- žiūri sužalota, 
sumankyta moteris. Pajudinęs, 
o ji jau sustyrus. Sargas ne- 
paprastaį išsigandęs ir puolęs į 
Fogelių grįčią juos prikelti, bet 
čia jis pataikęs į lavonus. Tu
mas sumišęs ir apsvaigęs prie 
Fogelių grįčios durų ėmęs ne sa
vo balsu rėkti, aliarmuoti. Į 
šauksmo vietą tuojau subėgo 
daugelis žmonių, o po pusvalan
džio veįk visas • Smilgių mieste
lis buvo susirinkęs į Fogelių 
sodybą. Žmonėms tai darė ne
paprasto įspūdžio, del to dau
gumas balsu verkė, dejavo, la
bai jąudinos.

UKMEBGę.
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Gegužės 30 d. Ukmergėje mi
rė vęterinarijos gydytojas, ru
su ats. pulk. M. Lęvinas. Kąįp 
dpi jo palikimų, taip ir deĮ pą- 
ląidojimo UkmPl’ges žydų qrto- 
dokšų tarpe buvo kilęs didelis

Į

dėjimo” (šil-c1< 
statoma maisto.
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bruzdėjimas. Pagaliau velionies 
giminės padavė ’ Kauno apyg. 
prokurorui skundą, kad buvusi 
Levino tarnaitė Z. Parlikaitė- 
Griškevičienė eikvojant! velio
nies turtą ir pasisavinus 12 
tūkst. lt. ""■$

Dalyką tiriant, paaiškėjo, kad 
Levinas dar gyvas būdamas iš
davęs savo tarnaitei Zosei įga
liojįipą išimti iš banko jo indė
lį apie 15 tūkst. lt. Tarnaitė in
delį išėmė. Tų pinigų Levinas 
3000 lt. tuojau davęs Z. Griške- 
vičienei, o 12,000 lt. įsidėjęs į 
kišenę. Jis jau sirgo, sergantį 
Leviną laikė giminės ir tie 12 
tūkst. lt. kažkur dingo. Policija 
šį reikalą tyrė ir Levinas nieko 
konkrečią! neįtarė, bet kur tie 
12 tūkst. lt. dingo—nežinojo. 
Greit po to Levinas mirė. Ta
čiau prieš mirtį Levinas išdavė 
Z. Griškevičienei 65 tūkst. lt. 
vekselius, o savo namo esančio 
Ukmergėje, Kęstučio g-vėje 27 
nr. niekam neužrašė, bet faktiš
kai jis turėjo tekti Griškevičie
nei, nes kas būtą norėjęs namus 
paimti, tie turėtų išpirkti iš 
Griškevičienės 65 tūkst. lt. vek
selių. Dėl tų vekselių velionies 
giminaičiai pradėjo su Griškevi- 
čiene, dėbar jau ištekėjusia už 
Uščiausko, derybas. Susitarė ir 
pas vietos notarą padarė sutartį 
pagal kurią Uščiauskienė par
duoda giminėms Levino 65 
tūkstančių lt. vekselius už 15 
tūkst. lt.; 5000 lt. įmokama tuo
jau, o 10 tūkst. lt. per tam tik
rą laiką.

Taigi tas visas triukšmas ir 
ginčai velionies giminių su Griš- 
kevičiene-Uščiauskiene baigėsi 
tuo, kad del vekselių susitarta 
geruoju; o del tariamo 12 tūkst. 
lt. pasisavinimo apyg. tardyto
jas pasiūlė prokurorui bylą nu
traukti.

Pirmadienis; Sausio 11,1937

ŠYPSENOS

KUPIŠKIO POSMAI
(Su drulia apdainuota dabartis 

ir kiek praeities)
Nors miestas smūtnas, o Kūpa 

[srauni, 
Par aladauckų ko nori—gauni. 
Drulia drulia drulia lia liaa 
Par aladauckų ko nori gauni... 
čia didi rinka ir daug krautuvių, 
Bet verslininkų mažai lietuvių... 
čia žmonės mėgsta • ginčus, 

[draugiją—- 
Visokios srovės tuojau prigyja... 
Ir laisvamaniai, ir komunistai, 
Ir kavucikai, socialistai...
Arčiau pažvelgsi—nebesuprasi, 
Net laisvamanių vyskupą rasi!.. 
O kągi bloga žmoneliai daro, • 
Jei samagonkės sau išsivaro?., 
čia žmonės staigūs, piliečiai 

[statūs, 
Mušės balanoms prieš kilova- 

- [tus...
Ir nugalėjo! Tai tikra tiesa, 
Dabar atpigo elektros šviesa. 
Kupišky sėdi nemažai ponų, 
Apie juos tarti žodis malonu,— 
Čia daugel pletkų — kalbėt 

[netingi, 
Ponai, poniutės, mat, ambicingi. 
Gordijaus mazgą atrišo ponai; 
Būk mums arbitru, ponas kle

bonai!
Ir garbės žodžiu bei ranka savo 
Visi ant balto pamarguliavo.... 
Ir štai, nutilo. Ir dabar matos 
Bendroj proferkoj* ar prie 

’ [arbatos...
Malonu, miela. Visi nurimo. 
Jei kas sušunka, tai prie gėrimo. 
Užeina karščiai—čionai ne

[bėga:

Kaunietįs šuniui Akinius 
Išrašė iš Londono

Vieno kauniečio medžiotojo 
pradėjo neprimatyti medžiokli- (Visi piliečiai į Kūpą bėga,
pis šuo ir jau netiko medžioti. Kurie greitesni—ežeran mauna 
Kadangi šuo labai geras, tai jo' ir šaltoj bangoj tuoj atsigauna, 
savininkas susirūpino šuns aki
mis ir parodė veterinoriui. Ve- 
terinorius padaręs šuns akių 
brėžinį, kurį šuns savininkas 
nusiuntęs į Londono veterinari
jos institutą ir iš ten gavo savo 
šuniui akinius. Dabar tas šuo 
akiniuotas laksto po miestą ir 
taip geraį matąs, kad tinkąs 
pedžipklei.

Bendroj maudyklėj kiekvienas 
[taškos, 

Toliau—nutilsiu, tebūna taškas. 
O didžiaponiai—dar žodelytis: 
Nutarė niekad nebevaidytis... 
Tai tiek tuo tarpu apie šį 

[miestą, 
Abypus Kupos skurdžiai 

[patiestą... 
(Iš “Kuntaplio”)

Ir Antrą Kartą Nubaudę 
Ta Pačia Bausme

Kariuomenės teismas šiauliš
kį Jukelį šochatą buvo nubau
dęs 6 met. sunk, darbų kalėji
mo, bet Vyr. tribunolas kariuo
menės teismo sprendimą kasa- 
vo. Dabar kariuomenės teismas 
Šochąto bylą sprendė antrą kar
tą ir vęl nubaudė 6 met. sunk, 
darbų kalėjimo.

Gardner, Mass

Tarp Panevėžio ir Joniškė
lio Statys Geležinkelį

Teko sužinoti, kad yra jau 
nutarta tarp Panevėžio ir Joniš
kėlio statyti geležinkelį. Tarp (
Panevėžio ir Joniškėlio atstu- vičius, 
mas yra 35 klm. ir geležinkelio 
pastatymąs atseisįąs apie mili
joną litų. Stąty^os darbai esą 
numatomi pradėt ateinantį pa
vasarį.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. Stupųrui, Portland, Ore. 

—Apie draugės • Pupelienės 
mirtį ir laidotuves buvom ga
vę pirmiau nuo pačios šeimy
nos ir patalpinome. Atleiskite, 
kad jūsų korespondencijos 
negalėsime sunaudoti.

Gal lup, New Mexico. — 
Y aidžios ’ pastangomis tapo 
išgelbėti nuo šalčio ir bado 
mirtįes 300 indijonų, kurie 
buvb’ įstrigę .Žųni kalnuose 
ir patys begalėjo išbristi 
per‘ giliai prisnigtas tąrp- 
kalnes.' Jie“ ten šaltyje tarp 
sniegynų išbuvo beveik visą 
savaitę. Pritrūkus maisto, 
išpjovė ir suvalgė savo ark
lius ir šunis.

Parama Ispanijos Kovotojams

Sausio 2 d., 1937, vakarie
nė pavyko gerai. Publikps bu
vo pusętfnai, ypač fichburgie- 
čių atvažiavo geras būrys. 
Pelno liko $34.32. Gera para
ma Ispanijos darbininkam 
prieš fašistus.

Aukų parinkta sekamai: Po 
$1.00 aukavo Rainys, J. Jaru- 
šaitis, A. Grubinskas, S. Rasi
mas, P. Pisoriuk; po 50c. M. 
Šleiva, V. Bartulis, K. Baisė

ti. Balsevičįenė, A.
Siekis, M. Slekienė, p. Necel, 
B. Necialienė, O. Sleivienė, J. 
Struzas, J. Embražas, P. Bu- 
kis, Olga Jarušaitis, J. Gruns- 
kis, J. Tamulenas, J. Pruns- 
kus, A. Glebavičius; po 25 <j.': 
N. Ustaitis, J. Sargotas,- ’ J. 
Jokubenas, E. Karlonas, > F. 
Stasiukelis, J. Višniauskas ir 
S. Pijanka. - ■?

Viso surinkta ‘$15.25 
ALDLD 53 kp. aukojo $5,00 
Moterų Pašai. Birutė $5,00 
Gardnerio Lyros Choras $5.00

Viso aukų ir pelno $64.57.
Lietuvis bekeris S. Kąnzę 

aukavo duonos del vakarienės, 
J. Vejalis—pieną pristatė vel
tui. Su valgiais prisidėjo B. 
Necialienė, O. Balsiavičienė, 
O. Sleivienė ir M. Sliekienė.

Širdingai ačiū visiems, kurie 
kuo nors prisidėjo ar dalyva
vo virš suminėto j vakarienėj. 
Pinigai pasiųsti centran per 
dienraštį ‘‘Laisvę.’?

Komisija.
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Karti Perdaug, o 
Kam Nieko

Jau nuo labai senai yra 
kovojama už sutrumpinimą 
darbo valandų. Galėtumėm 
suminėt ir kovos istoriją už 
trumpesnes valandas darbe. 
Bet nėra reikalo, nes visų 
dabar gyvenančių darbinin
kų atmintyje esti kaip ir už- 
rekorduota Vienur ar kitur 
streikai įvykę už trumpes
nes darbo valandas, apart 
kitų reikalavimų. Tas jau ___________ £. ___
visiems žinoma... (dienelės ir vėl prasidėjo be

Yra nemažai skirtumo galo ir be krašto darbo ya- 
tarp pirmesniųjų laikų ko- landų darbininkams ilgini- 
vos už trumpesnes valandas mas. Dabar ir vėl darbda- 
darbe ir šiais laikais. , Pir- viai . verčia darbininkus 
miaus, kaip žinome, darbi- i dirbti tiek valandų į dieną, 
ninkai dirbtuvėse dirbdavo kiek jiems patinka. Kur 
beveik be jokio aprubežiavi- NRA laikais buvo pasamdy- 
mo laiko: dvylika ir šešioli- ta keli šimtai darbininkų 
ka valandų išdirbti per die- daugiau vienam viešbutyj iš 
ną buvo paprasta mada. Tai priežasties sutrumpinimo 
buvo atimantis sveikatą darbo valandų, tai po to įs- 
darbas. Už sutrumpinimą tatymo panaikinimo ir vėl 
tokių ilgų valandų ir turėjo (juos paleido; likusieji turi 
būti pas darbininkus pir-j už juos dabar atidirbti.

ką darbo diena suskaldyta į 
kelias dalis. Iš tos priežas
ties, daugeliui darbininkų 
prisieina išdirbti daug dau
giau, negu dvylika valandų 
į dieną. Ot, šitokius negeru
mus ir buvo NRA įstatymas 
pataisęs.

Kaip visi žinome, augš- 
čiausias šalies teismas tą 
įstatymą panaikino kaipo 
nekonstitucinį. Nuo tos

............................  1    * uW—■■■■■     ipif.iiiaWil I. 

tai jo ‘ dantistu bus grabo- 
rius.”

Ot tau, brolyt, ir tvarka 
tvarkelė tas kapitalistinis 
surėdymas. Kada darbų ne- 
beištenka visiems ir būna 
visokios pastangos deda
mos, idant jų padarius, kad 
užtektų visiems, tai va iš 
kitos pusės kiti darbo žmo
nės būna aplinkybių verčia
mi dirbti net už kelis, save

stačiai užsimušdami, kad 
palaikius savo šeimynos gy
vybę, ir ardyt tą, ką kiti 
mėgina pataisyti.

Ar kas nori ar ne, dar
bininkai turės kurią dieną 
perimti valstybinę tvarką į 
savo rankas ir sutvarkyti 
taip, idant visiems būt gali
ma žmoniškai gyventi.

A. Gilman.

Lowell, Mass.
Antros Laisvos Vedybos

Gruodžio (Dec.) 12, 1936 
metų, pas mus apsivedė viena 
jaunuoli ų pora laisvu-civi- 
liu šliūbu. Tai buvo Jonas 
Arbačauskas su savo mylima 
mergina. (Atsiprašau, neturė
jau progos sužinoti merginos 
vardą.) Jonas Arbačauskas 
yra vyresnis sūnus Michalinos 
ir Felikso Arbačauskų. Drau
gai Arbačauskai yra veikian
ti draugai mūsų vietinėse dar

bininkiškose or g a nizacijose. 
Nors jaunavedžiai šliūbą ėmė 
gruodžio 12 dieną, bet vestu
vių iškilmės buvo surengta 
gruodžio, 19 d. Jono tėveliai 
suruošė labai puikų vedybų 
bankietą. Jame dalyvavo 
daug draugų ir svečių. Lo- 
wellio Darbininkų Kliubo sve
tainė buvo apypilnė. 1

Visi draugai ir svečiai vė
lina jaunam Jonui ir jo jaunai 
ir mylimai gyvenimo draugei 
kuo geriausio pasisekimo gy
venime. Bet taipgi visi su
prantame, kad darbo žmonių 
gyvenimas priklauso nuo to,

Puslapis Trečias
S!=2-5>.'. ■■■ ■ . 1 L ■ 1 Į ,

kiek darbininkai atsiekia per 
kasdienines kovas.. Todėl kvie
čiame tave, Johnny, stoti prie 
organizuotų darbininkų. Prie 
A.L.D.L.D. kuopos, kur tu, Jo
nai, gausi gerų knygų ir sū 
savo jauna drauge semsit kla
sinį susipratimą ir abelną ži
nojimą savo ateičiai.

Jonas M. Karsonas.

ALDLD REIKALAI

KNYGOS-JŪSŲ APŠVIETA!
Dabar Galite Gauti Pigiausiai i r Geriausias Knygas!

sutrumpinimo

Literatūros Draugi-

Visoms

ŪKU

Nantasket, Mass. — Trijų 
Amerikos karų veteranas 
pulkininkas J. J. Fitzgerald 
nušovė savo moterį ir pats 
nusišovė.

ALDLD Vajus už Naujus 
Narius

“Šviesos” kom-

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Šekr., 
46 Ten Eyek St.

Brooklyn, N. Y.

D. M. S O L O M S K A S
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.
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miausias klausimas.
Šiandien ne visuomet bū

na argumentuojama, kad 
valandos darbe perilgos tik 
todėl, kad sunku dirbti. Da
bar jau yra statomi ir kito
kie argumentai, kodėl dar
bo valandos turėtų būt su
trumpintos. Mat, mašinų iš
vystymas iki tokio laipsnio, 
kur viena mašina užima vie
tą netik kelių darbininkų, 
ale ir kelioliką, atneša kito
kius reikalus, kuriais darbi
ninkai turi rūpintis. Nors 
ir būtų tūlose vietose dar
bas nesunkus išdirbti, sa
kysim, aštuonias- valandas, 
tačiaus, kada to darbo pra
deda nebeužtekti visiems 
darbininkams, reikia žiūrė
ti, kad kaip padalinus jį. 
Darbdaviai tuomi juk nesi
rūpins. Darbininkams pa
tiems priseina ir reikia rū
pintis. Taigi ir yra rūpina- 
mąsis, dedamos visos pas
tangos, idant būtų sutrum
pintos darbo valandos ir pa-1 darbo būti, tai farmerys tu

ri užsimušti darbais dau
giau, negu bile kada pir- 
miaus, kad palaikius savo ir 
šeimynos gyvybę. •

Kaip tūli Amerikos far- 
meriai turi dirbti, kad pa
darius pragyvenimą, pa
skaitysim vieno farmerio 
laiška, rašytą nelabai senai 
N. Y. “Timesui”:

“...Iš ekonominio atžvil
gio. aš nežinau aršesnės pa
dėties pieno farmerystėj, 
kai dabar. O aš jau ūkinin- 
kaujut apie keturiasdešimt 
metų.

“Aš galiu prirodyti dau
geli farmerių, kurie stačiai 
užsimuša save, idant pakė
lus produkcija ir išėius iš 
skolų. Ponia W., kuri taip 
puikiai rašo apie farmerių 
padėtį, sako, iog jos vyras 
vienas prižiūrjs savo ketu
riasdešimt penkias karves- 
pilnai atlikdamas trijų dar
bininkų darbą.

“Dar būna ir aršiau. Aš 
traliu nrirodvti farmerį su 
apie $40.000 idėto kapitalo į 
ūkj ir devyniasdešimt pen
kias karves, paties vieno 
apžiūrimas. Tai pilnai ketu
rių vyrų darbas, atliekamas 
jo vieno. Ir šitaip dirbda
mas jis nepajėgia per pa
staruosius du metu susitau
pyti užtektinai pinigų nau
jiems dantims. Jeigu jo pa
ti pasivėlina pusė ] minutės 
jam blyną prinešti, kada jis- 
atsisėda prie stalo, tai ji jį 
randa jau mirtinam miege. 
Jis pradeda dirbti kai 3:30 
vai. ryto, ir dirba iki nebe- • -r y • 1 •

Taip dalykai stovi, be 
abejo, ir visose kitose indus
trijose. Kada katinas iš stu- 
bos—pelės ir vėl savotiškai 
šeimininkauja... Jeigu taip 
nebūt, tai dabar, kada lai
kai visgi kiek pagerėjo, būt 
daug daugiau darbininkų 
sugeriama į dirbtuves.

Prie kapitalistinės ■. tvar
kos, mat, taip jau yra: ką 
su viena ranka taiso, tai su 
kita ardo. Prie tos tvarkos 
nebegalime nei išskaitliųoti 
visokių gyvenime negeru
mų. Visokios priežastys ver
čia tūlus žmones gyvenimą 
prastinti.

Paimkime pavyzdžiui 
farmerius. Jiems kapitalis
tinė tvarka taip suardė gy
venimą ir apkrovė darbais, 
kad jie nieko kito ir nema
to, kai tik darbas ir dar
bas, o pragyvenimas vis 
menkesnis. Kada darbinin
kai miestuose turi visai be

darius daugiau vietų del tų 
milionų darbininkų, kurie 
šiandien be darbo.

Tuomi, žinoma, nepatai
sysi ekonominės darbininkų 
padėties ant visados; bet, 
kaip yra sakoma, geriau pu
sė bulkelės duonos, negu nei 
kiek. Kol mes, darbininkai, 
vis dar negalime susitaikyti 
prie tos minties, kad tik ko
munistinė darbininkų tvar
ka tegali pagerinti ir užtik
rinti geresnį mums- gyveni
mą.—tai nors laikinas pap-e- 
rinimas reiškia mums labai 
daug. Todėl verta ir už to
kius pagerinimus kovoti...

Ekonominių! kriziui užė
jus, ir Am. Suvienytų Val
stijų valdžia susirūpino dar
bo valandų trumpinimu, 
idant suteikus didesniam 
skaičiui darbininku darbo 
ir pragyvenimo. Kaip jau 
žinome, buvo įvedę įstaty
mą, vadinamą NRA, pagal 
kuri tvarkė darbininkų dar
bo laiką.

Nors tas įstatymas, tas 
patvarkymas nedavė, neiš- 
rišo bedarbės klausimo, vie
nok juomi buvo suteikę šiek 
tiek pagerinimo. Man buvo 
geriausiai pastebima ten, 
kur arčiausiai prie manes: 
restauranuose ir viešbu
čiuose. Šioj industrijoj New 
Yorko mieste darbininkai 
stačiai galo neturi darbo 
valandoms. Dvylika valan
dų išdirbti i dieną būna pa
prastas atsitikimas. Tūlose 
vietose dirba dar ilgiau. Pa
vyzdžiui, viešbučiuose: tose 
vietose daugeliui darbinin- paeina. Kaip man rodosi,

Visiems Apskričiams, 
Nariams ir ALDLD 
Kuopoms.
Draugės ir Draugai:—

Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugi
jos vajus už naujus narius 
prasidės su 1 d. vasario ir 
tęsis iki Pirmos Gegužės. 
Platesnis Centro Komiteto 
atsišaukin/as tuom klausi
niu tilpo “Šviesos” No. 4, 
1936.

Vajaus metu renkite pra
kalbas, prelekcijas, apšvie
tos vakarus, diskusijas. Dis- 
kusuokite išleistas ALDLD 
knygas, “Šviesos” tūrinį ir 
tą, ką davė mūsų organiza
cija lietuviams per 22 me
tus! Taipgi eikite pas lietu
vius į stubas, nusineškite 
“Šviesos” ir knygų, išaiškin
kite jiems svarbą organiza
cijos ir gaukite juos į ALD 
LD. Dar šimtus lietuvių 
mes galime gauti į mūsų 
kultūros ir apšvietos orga
nizaciją.

Vajaus metu yra paleng
vinimų naujiems nariams ir 
kuopoms bei daugiausiai 
pasidarbavusiems nariams 
dovanų. Centro Komitetas 
skiria sekamas dovanas:

1. Vajaus metu nebus 
įstojimo. Naujas narys pa- 
simokėjęs $1.50 tampa pilnu 
nariu, o šeimynų nariai jais 
tampa pasimokeję po 10 
centų.

2. Naujas narys, kuris pa
simokęs $1.50 stodamas i 
organizaciją, tai apart 1937 
metų literatūros, kurią gaus 
visi ALDLD nariai, jis dar 
turi teisę gauti $1.50 vertės 
mūsų knygų iš senesnių lai
dų. '

3. Bus duodamos sekamos 
dovanos kuopoms ir na
riams:

(a) Kuopa, kuri vajaus 
metu gaus daugiausiai nau
jų nariu, tai jai bus suteik
ta didelė Raudonoji Vėliava 
su jos numeriu ir miesto 
vardu.

(b) Antroji kuopa, dau
giausiai gavusi naujų narių, 
gaus Raudonosios Armijos 
ir Laivyno Albumą, arba 
tris setus anglų kalboje 
knygų.

(c) Kuopos, kurios vajaus 
metu padvigubins savo na
rių skaičių, nepaisant dide
lės ar mažos, jos visos gaus 
dovanų Raudonosios Armi
jos-ir Laivyno Albumą.

(d) Narys, kuris laike va
jaus us nemažiau 10 nau

 

jų narių,\tai jis turi teisę 

 

pasirinkti I vieną iš šių do
vanų : ( 
plektus už 1934-1935-1936 
metus gražiai apdarytus; 
(2) “Laisvę” ar “Vilnį” pu
sei metų ir (3) “Liaudies 
Balso” prenumeratą me
tams.

(e) Narys, kuris vajaus 
metu gaus nemažiau 5 nau
jų narių, tai jis galės gauti 
vieną iš šių dovanų: (1) A 
LDLD knygų $3 vertės ir 
(2) anglų kalboje setą tos 
pat vertės.

Draugės ir Draugai, ma
tote, kad Centro Komitetas 
padarė palengvinimus nau
jiems nariams, paskyrė do
vanas toms kuopoms, ku
rios daugiausiai gaus naujų 
narių, duos gerą dovaną, 
kurios padvigubins narių 
skaičių ir suteiks geras do
vanas tiems nariams, kurie 
geriausiai pasidarbuos. Prie 
kvotų bus priskaityta tik 
tie nariai, kurie pilnai pasi
mokęs savo duokles. Nauji 
nariai, kurie tik dalį duok
lių įmokės, tie nebus prie 
kvotos priskaitomi.

Visi ir visos į darbą! Plė- 
skime lietuvių kultūros ir 
apšvietos organizaciją — 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų 
ją!

ALDLD Kuopoms 12 
Apskrity]

Draugai ir draugės, kaip 
visiems yra žinoma, kad atei
na vajus (oficialiai prasidės 
su vasario 1 d. —Red.) už ga
vimą naujų narių į šią organi
zaciją, todėl, nelaukiant nie
ko, reikia imtis už darbo pri
rašymui naujų narių. Nelau- 
kim pabaigos vajaus— anksti 
pradėjus ir pasekmės bus ge
ros, .. > ' b.< ': , '
v Taipogi, draugai, nelaukim, 
kad tik kuopų organizatoriai 
šiuom darbu rūpintųsi. Čia vi
sų narių, būnančių Šioje orga
nizacijoje, būtinas reikalas 
Stot j darbą ir, traukt naujus 
darbininkus į mūsų apšvietos 
organizaciją, čia daug* pri
klausys nuo kuopų valdybų, 
kaip josios darbuosis šiame
vajuje.

Taipogi, kurie buvot daly
viais metinėj apskričio konfe
rencijoj, žinot, ką esam nu
tarę del šio meto veikimo.

Konferencijoj buvo nutar
ta surengt prakalbų maršru
tą laike vajaus šiam apskri- 
tyj ir trumpų laiku bus suži
nota, kokiu laikų ir dienomis 
prakalbos prasidės, todėl kuo
pų valdybos šiuom klausimu 
susirūpinkit. čia draugai tu
rėtų daugiau pasidarbuot, 
ypač tose kuopose, kurios tu
ri narių mažą skaičių ir ku
rių veikimas yra silpnas. Daug 
yra lietuvių darbininkų, tinka
mų stot į šią apšvietos organi
zaciją. Įtraukus naujų darbi
ninkų ir veikimas kuopose pa
sitaisys. Todėl visos ir visi prie 
darbo!

Kuopose randasi daug labai 
gerų knygų, kurios jau skaity
tos. Būtų gerai, kad prirašant 
naujus narius, suteiktumėte 
jiems naudingų knygų skaity
mui, pakol gaus naujas, orga
nizacijos išleistas. Pas dauge
li narių tiek knygų yra, kad 
neturi joms nei gero padėlio, 
o kiti darbininkai visai tokių 
knygų nėra matę. Reikėtų pa
siekt lietuviai darbininkai su 
tokiomis knygomis.

12-to Apskr. Rašt. J. T. V.

New York. — Fl. Warren, 
sekretorius Amerikos atsto
vybės Rygoj, Latvijoj, iš
plaukdamas Europon, išsiė
mė diplomatinį pasportą ir 
savo šuniui.

Naudokitės šia proga! Pirkite sau ir savo pažįstamiems! Skaitykite, o už tai 
patys sau būsite dėkingi! Didžiausių pasaulio mokslo žmonių protas—knygose! 
Didžiausia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugija Skelbia Nupigintą 

Knygų Išpardavimą, štai Surašąs Mūsų Knygų.

ISTORIJA IR MOKSLAS
Mes turime žinoti ne tik tai, kas yra, bet ir tai, 
kas buvo, žinoti praeitį, kad suprasti ateitį!
ISTORIJA SOCIALIZMO JUNGTINĖSE VALS

TIJOSE—paraše M. Hillquit. Knygoj rasite 
Amerikos darbo žmonių istoriją. Ji turi 450 
puslapių. Jos kaina buvo $1.50, o dabar 50c.

VAKARŲ EUROPOS LITERATŪROS ISTOfRI- 
JA—parašė M. Freče. Viena iš svarbiausių 
knygų apie kultūrą. 296 puslapiai, kaina bu
vo $1.50, o dabar 50 centų.

ISTORIJA KLASIŲ KOVOS AMERIKOJ—pa
rašė A. Bimba. Knygoj rasite Amerikos isto
riją ir aprašymą apie darbo žmonių gyveni
mą nuo Amerikos atradimo. Kada atsirado 
negrai? Kodėl buvo Amerikos Revoliucija? 
Ir daugelį kitą dalykų sužinosite. Knygą 
turi 608 puslapius. Jos kaina buvo $2.25, o 
dabar tik 50 centų.

RUSIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS ISTORIJA
—parašė V. Knorinas. Istorija Rusijos revo
liucijos, piliečių karo, Penkių Metų Plano. 
Istorija iki šių dienų. Knyga turi 440 pusla
pių. Ją aplaikėme iš Srtvietų Sąjungos. Kai
na $1.00.

RUSIJOS ISTORIJA—parašė M. Pokrovski. 
Viena iš geriausių istorijų apie praeitį. 
Knyga turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, o 
dabar 50 centų.

AMERIKOS DARBININKĖ—paraše A, Bimba.
Istorija Amerikos darbininkių gyvenimo ir 
kovų, Knygoj yra 220 puslapių. Jos kairia 
buvo $1.25, o dabar tik 30 centų.

LENINAS JO GYVENIMAS IR DARBAI—pa
raše E. M. Jaroslavški. Geriausia knyga apie 
Lenino ipokslą. Tikra istorija. Turi 432 
puslapių. Jos kaina buyo $2.00, dabar 50c.

PASAULIO STEBŪKLAI—paraše Dr. J. J. 
Kaškiaučius. Viena iš geriausių mokslo kriy- 
gų. Ji turi 416 puslapių. Kaina buvo $2.00, 
dabar 50 centų.

CARO KALĖJIMUOSE—parašė Vincas Kapsu- 
kas. Tai' geriausias aprašymas 1905 metą 
revoliucijos ir kalėjimų padėties, šią knygą 
išleido rusų, ukrainų ir kitose kalbose. Ji 
turi -320 puslapių. Kaina buvo $1.75, dabar 
5Q centų.

VOKIETIJOS SOCIAL-DEM. ŽLUGIMAS—pa
rašė Luksenburg ir keli kiti autoriai. Knyga 
turi 280 puslapių. Kaina buvo $1.25, o dabar 
25 centai.

PILIEČIŲ KARAS FRANCI JOJ—parašė K. 
Marksas. Knyga turi 360 puslapių. Jos kai-

■ ha buvo $2.00, dabar 50 centų.
KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTEMA—

parašė L. Boudin. Knyga turi 336 pus. Kai
na buvo $1.50, o dabar 50 centų.

ISTORINIS MATERIALIZMAS—parašė H. Gor-
ter. 192 puslapiai. Kaina buvo $1.50, o dabar 
25 cent m.

KOMUNIZMO A-B-C—paraše N. Bucharinas.
Knyga turi 206 puslapių. Kaina buvo $1.25, 
o dabar 50 Centų.

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI—parašė
F. Vaišnora. Knyga turi 256 puslp. Kaina 
buvo $1.25, o dabar 25 centai.

Visos šios virš suminėtos penkios knygos riša 
marksizmo klausimus. Norite žinoti, kodėl yra 
bedarbės, kriziai, iš kur kapitalistai gauna pel
nus, kaip jie išnaudoja darbininkus, kas reikia 
mums daryti ir daugelį kitų klausimų,—tai skai
tykite jas.
ARGENTINA IR TEN GYV. LIETUVIAI—pa

rašė M. Rasoda-Mizara. Knyga turi 192 pus
lapių. Jos kaina buvo 75 centai, o dabar 
25 centai.

SOVIETŲ SĄJUNGA—parašė R. Mizara. Knyga 
turi 286 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, da
bar tik 50 centų.

APIE SOVIETUS IR REVOLIUCIJA. LIETU
VOJ—parašė Vincas Kapsukas. Knyga turi 
240 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, dabar 
50 centų.

GAMTA IR ŽMONĖS—parašė M. Hjin. Knyga 
tik iš spaudos. Ji turi 814 puslapių. Viena 
iš geriausiu ir žingeidžiausių mokslo knygų. 
Kas gi nežino, kaip svarbu žinoti apie gam
tą? Jos kaina yra $1.50, bet šio išpardavimo 
metu tik $1.00.

ALDLD Nariams Kitygų Kainos ant Pusės Pigiau.

Mūsų knygos gerai padarytos, gražiai apdarytos ! Didžiausis ir pi- 
giausis knygų pasirinkimas yra ALD LD centre! Su užsakymais siųskite 
ir pinigus! Perkantiems kartu virš $3.00 vertės duosime 25 nuoš. nuo- 
laido! Persiuntimą mes. apmokame! Visais reikalais kreipkitės pas 
ALDLD CK sekretorių sekamu antrašu:

APYSAKOS
Turime žingeidžiausių ir geriausių apysakų. 

Skaitykite!
ALIEJUS—paraše U. Sinclair. Viena iš žingei- 

džiausių apysakų. Turi 800 puslapių. Jos 
kaina buvo $2.50, dabar $1.00.

SPALIS IR KITOS APYSAKOS—parašė Ja- 
kovlev. Knygoj yra 288 puslapių. Rusijos 
revoliucijos istorija. Jos kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

POVILAS JURKA — parašė Rasoda—Mizara. 
Viena geriausių apysakų iš Amerikos lietu
vių gyvenimo. Knyga turi 318 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.50, dabar 75 centų.

KARAS LIETUVOJ—parašė M. Gromov. Kny
ga aprašo rusų-vokiečių karą. Viena iš {do
miausių apysakų. Knyga turi 224 puslapius. 
Kaina buvo 75 centai, o dabar 25 centai.

UGNYJE—parašė H. Barbusse. Knygoje apra
šomas pereitas karas. Viena iš geriausių 
apysakų. Ji turi 432 puslapius. Kaina buvo 
$1.75, dabar 75 centai.

VOKIEČIO KAREIVIO KARO ATSIMINIMAI 
—Aprašomas Vokietijos užpuolimas ant Bel
gijos ir Francijos 1914 metais. Baisūs karo 
lauko vaizdai. Knygoje yra 178 puslapiai. 
Dabar kaina tik 25 centai.

SENO VINCO RAŠTAI—telpa kelios apysakos. 
Knyga turi 446 puslapių. Jos kaina buvo 
$2.00, o dabar tik 50 centų.

SVIEKATOS REIKALAI
DARBININKO SVEIKATA—parašė Dr. J. J. 

Kaškiaučius;Knygd turi 628 pusi. Viena 
iš geriaupių knygų kąip užlaikyti sveikatą, 
kaip nuo ligų apsisaugoti. Sveikata kiek
vienam yra brangiausia daiktas. Knygos 
kaipa buvo $3.00 dabar $1.00.

PIRMOJI PAGELBA—parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Knyga turi 128 puslapių. Ji aprašo 
apie 100 ligų. Yra paduota receptai kaip 
suteikti pirmą pagelbą. Kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

KNYGOS APIE RELIGIJĄ
Pasaulyj yra daug religijų. Vieni žmonės tiki 
j dievus, o kiti ne. Kodėl tai yra? Kiek pasau
lyje tikėjimų? Kam jie tarnauja? Skaitykite 

šias knygas:
RELIGIJA—parašė S. Matulaitis. Knyga turi 

250 puslapių. Sužinosite iš kur atsirado vi
sokios šventės, kaip religija keitėsi. Kny
gos kaina buvo $1.50, o dabar 50 centų.

KOMUNIZMAS IR KRIKščIONYB®--parašė 
vyskupas Brown. Skaitykite ką jis rašo 
apie religiją. Knyga turi 224 puslapius. 
Jos kaina buvo $1.25. dabar 25 centai.

Turime ir brošiūrą “Krikščionybė” religijos 
klausimu.

BROŠIŪROS APIE KARĄ
NAUJAS KARAS—parašė Y. Andriulis. Bro

šiūra 28 puslapių. Labai naudinga. Jos 
kaina tik 5 centai.

NAUJO KARO GAISRAS—parašė D. M. šolom
skas. Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga kiek
vienam. Kaina 20 centu.

KOVA PRIEŠ KARĄ IR FAŠIZMĄ—prakalba 
d. Ercoli Komunistų Inter. Kongrese. Kny
gelė 98 puslapių. Būtinai reikalinga kiekvie-į 
nam. Kaina 25 centai. I

ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis. 1

Knyga tik iš spaudos. Geriausios eilės ga
biausio mūsų poeto Bolio Sūnaus-Jasilionio.

Knyga turi 288 puslapių, o kaina tik 50 centų.
Mes turime vaikams vadovėlį “Jaunimo švy

turėlis”, eilių-—J“Janionio Raštai”, “švyturys”. 
Mes turime brošiūrų—“Lietuvos Poniutės ir 
Darbininkės”, “Moters Kovotojos Del Komuniz
mo”. “Kaltinimo Kalbą”—prieš teroristus Sovie
tų Sąjungoj, “Darbininkė ir Bedarbė0, “Komun
izmo Pagrindai,” “Lenino Raštai.” Pas mus yra 
“ŠVIESOS? komplektai už 1934, 1935 ir 1936 
metus. Mes turime “DARBININKIŲ BALSO” 
komplektus už 1917-1920 metus. Pas mus ga
lima gauti daug kitų knygų istorijos, abelno 
mokslo, sveikatos, religijos, kultūros ir kitais 
klausimais.
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Prie Užstreikuotos Dirbtuvės
SR'K 11 A 
i

(VAIZDELIS)

Senas
Tai tamsesni, tai šviesesni debesėliai, 

lyg vienas kitą vydamiesi, lyg saulutės 
veidą šluostydami, šešėlius žeme vilk
dami—bėgo, skubėjo iš šiaurės į pietus, 
tarsi norėdami pabėgti nuo atgūruojan- 
čios žiemos ir rasti sau patogią vietą šil
tame pietų plote.

Ton pačion linkmėn, raidę “V” sudarę, 
žąsinėlių vedami, gagenimu pasiraginda
mi, skrido laukinių žąsų būriai. O prie 
to dar, tarsi padangės įvairumo delei, vil
kosi ir sudarytas laukinių ančių pantis, 
gaigalėlio vedamas ir raginamas: “Švat- 
švat, švat-švat.”

Šiaurys vėjas, rodosi, pasiklydęs mies
to gatvėse—daužėsi tarpmūriuose, girgž
dino iškabas, suko ir nešiojo popierga
lius, šiukšles ir lyg pasityčiodamas, svai
dė į streikuojančiųjų veidus. Streikie
riai, sudarę ilgą, gyvą grandinį, sunėrę 
kilpą į kilpą, užartavoję ištverme ir pa
siryžimu—sukosi, kaip prie sustojimo ei
dama karuselė, aplink ir aplink. Jų vei
dai, nors ir išblyškę, lūpos apdžiūvusios 
ir net suaižėjusios nuo vėjo, bet pilni pa
siryžimo, lūpos atmieštos pergalės šypse
na, o akys, tarsi iš audringai rūsčios pa
dangės, grūmojančiai žaibavo į plikai 
apskustus, gerai atrodančius policistų 
veidus.

Šitam žmonių grandiniui, tai kovojan
čiai už savo teises darbo žmonių armijai, 
numesta tik mažutėlis trupinėlis teisės, 
tik menkutė prošvaistėje laisvės,—be su
stojimo vilkti tą grandinį aplink ir ap
link. Jiems neleistina užkabinti streik
laužius ar kalbėti į juos, nes policisto 
buožė nukris ant tavo galvos.

Pagal dirbtuvę nutverta policistų tvo
ra. Žėri žvaigždės ant jų kaktų bei krū
tinių, bliksi sukinėjamos jų rankose pai
kos, kyšo revolverių rankenos iš makštų. 
Prie pat dirbtuvės vartų muistosi, išpu
vusius dantis rodydami, po prispjaudyto 
tabako liūgynėlius treplendami, mušeikų 
būriai. Jie užsitraukę kepures ant akių, 
svaido vilkiškai piktais žvilgsniais į strei- 
kierius, tai vėl maloniais, ištikimybės 
pilnais žvilgsniais, pasitinka savo virši
ninkų veidus. Jie užsivertę paltų apy- 
kales, o iš kišenių kyšo tai pantukės 
kaklelis, tai “bliakdžekio” galukas. Jie 
gatavi ir pasiryžę ir tik laukia progos, 
kad parodyti savo narsumą, savo ištiki
mybę, kad ir ant savo tėvo ar brolio gal
vos, tam, kuris jiems doleriais už tai už- 
įioka, kuriam jie pardavę savo jausmus, 
sąžinę, žmoniškumą, o pasilikę sau tik 
paskučiausio niekšo, žemiausio nupuolė
me purviną esybę.

Jie, stumdydamiesi, muistydamiesi, 
skersakiodami ir užlysdami vienas už ki
to, tabako atrajus išspjovę—kliugena iš 
pantukių vienas kita pasiragindami, vie
kas antram nepavydėdami. Mat, jie da
bar uždirba ir jų “idealo”—tabako ir 
degtinės—pilni kišeniai, tai ar čia sun
kus darbas, jei, bosui paliepus, streikie- 
riui galvą sužalosi?

Be jų dar raiti jodinėja ir valstijos 
kazokai, girgžda jų balnai, šautuvų ir 
patronų diržai; linguoja galvomis, šma- 
šėliuoja uodegomis ir taksi patkavomis 
jų arkliai. Laiks nuo laiko pralekia ant 
lįotorsikelio, tarsi rakieta, ir mėlynas, 
diržais apsikryžiavojęs erelis. Jis ta.ip- 
piąt prie visko prisirengęs, taip-pat tą pa
tį kapitalą ginantis dvikojis žvėriukas.

Tarp dirbtuvės vartų vienas, o sker
sai gatvės kitas, tarsi dvi gervės kaklus 
ištiesusios, žiūrisi į vienas kitą du kulko
svaidžiai, mirties sėjikai. Į jų dantis jau 
gatavai įsprausti patronų prikaišioti dir
žai ir tie dantys rodosi tik ir laukia, kad

Vincas

tik greičiau pradėti tuos diržus kram
tyti, idant sukapoti taip ramiai šliaužian
tį, už duoną ir druską kovojantį gyvų 
žiponių grandinį.

Lėtai perkošus per akis šį vaizdą, au
syse, rodosi, kas tai draugiškai, bet su
krečiančiai, sujudinančiai sukuždėjo:

“Kam ir sulyg ko čia tos žvaigždėtos, 
uniformuotos ir ginkluotos brigados, kul
kosvaidžiai ir tų padaužų, jonvaikių gau
jos? Juk jie prie šios dirbtuvės bei lai
vų budavojimo nei piršto nepridėjo, nei 
vieno lašelio prakaito neišvarvino. Tą 
dirbtuvę, tuos milžiniškus laivus išbuda-
vojo šie, kulkomis, buožėmis ir kitokiais 
įnagiais iš visų pusių suramstyti, o tik 
žygiuotėš teisę turinti darbo milžinai — 
streikieriai.

“Juk jie kaip neatkąs dirbtuvės kam
po, taip neišgrauš skylės laivo šone. Jie 
tik reikalauja, kas darbininkui būtinai 
reikalinga—daugiau duonos, šiltesnių 
drabužių, vigadnesnių kambarių gyveni
mui, žmoniškesnio su jais apsiėjimo dirb
tuvėje if teisės už tatai kovoti.”

Kuždesį nutraukė gėdingos scenos są
jūdis ... Tties dirbtuvės vartais prasidė
jo grupąvimasis ir stumdymasis. Sučirš
kė policijos švilpukas, ištrūko dalis gy
vojo grandinio, išsinarstė kilpos ir pra
dėjo b.ė^ti sąjūdžio link. Subėgo policis- 
taį sulękė raiteliai ir prasidėjo kraujuo
ta, nelygi kova tarp ginkluotų kapitalo 
gynėjų ir beginklės streikierių minios.

Kilo ir puolė įnagiai ir plikos kumš- 
tys, sukosi žmonių verpetai, zvimbė ak
menys bei plytos, tratėjo šūviai, sprogi- 
nėjo ašarų1 bombos ir streikieriai pradėjo 
imti viršų, mušti savo priešus iš pozicijų. 
Zvimbė akmenys, vertėsi nuo arklių rai
teliai, krito policistai ir jų į pirmą ugnį 
įstumti mušeikos.

Bet kapitalo gynėjams tuoj į pagelbą 
atlėkė, sirenas žvigindami, tiesiai per 
streikierių minią sau kelią darydami ug
niagesių vežimai. O paskui juos, tarsi šu
niukai iš paskos bėgdami, kiauksėjo ir 
skambino ligoninės ir policijos vežimai.

Tai šiurpulinga, gėdinga ir kruvina ėjo 
kova... Tik ugnis, ašarų bombos ir gul
danti ant gatvės žmones vandens sriovė 
įstengė pralaužti vieningą, ištvermingą 
ir pasiryžimu užartavotą streikierių 
frontą. Vienok to gyvo grandinio, vis- 
tiek, nepajiegė sutraukyti!

Streikieriai nenusigando ir neišbėgio
jo,-bet tuoj ir vėl susinarstė į kilpas ir, 
vieni šlapi, antri sunkius smūgius neši
ni, treti čiaudėdami bei ašaras šluosty- 
damiesi — vilko savo grandinį aplink ir 
aplink.

Kada užmuštieji ir sužeistieji tapo nu
rankiotu, vieni nuvežti į ligonbučius, an
tri į kalėjimus, gatvė buvo nusėta, kaip 
žvaigždėtomis, taip ir paprastomis, su
mindžiotomis kepurėmis, mundierių bei 
paltų skivytais, o vandens- sriovė iš ug- 
nagesių šmirkšlės skubino nuplauti jtos 
gėdingos scenos dėmę—žmogaus kraujo 
plėtmus...

Čia man ir vėl, tarsi kas sukuždėjo, 
velionio»Janonio žodžiais:

Neverkit pas kapą narsiųjų draugų, 
Kas krito kovoj, tie didvyriai.
Kiekviena kova ręikalinga aukų—
Laimingi už laisvę numirę.'
Ilgai man iš akių neišnyko ta traginga 

ir kraujuota scena..'. Ilgai akyse stovė
jo tie išblyškę, bet pilni pasiryžimo strei
kierių veidai ir jų audringai žaibuojan
čios akys...

Gruodis, 1936, Gibbstown, N. J.

Paterson, N. J
ĮVAIRUMAI

ALDLD 84 k p. įvykusiam 
baliuje gruodžio 31 $L, 1936, 
buvo laimėjimas kalakuto. Ir 
kada numeris buvo ištrauktas, 
buvo atsišaukta į svečius, kas 
turi 98 numerį, tas yra laimė
toju. Pasiteirauta ir .nesuras
tą, kas tą numerį turi. Tad Ba
liaus komisija praneša per

“Laisvę”, kas turi 98 numerį, 
atsišaukite, ątsįnešdami I bilie
tuką su numeriu 98 ir gausite 
tą paukštį. Ko.rnjs.ijos nariai: 
F. Prąp., S. Bnnbiene, M. Se
nienas;

Kas yra rengiama del Is
panijos kovotojų liaudiečių? 
Yra rengiapfia makaronų va-, 
karienė 13 d. sausio, 7 vali. va-! 
kare. Firemanų Svetainėje,; 
Fairlawn,, N. 
asmeniui.

Sausio 23 d,, rengia didelį 
balių; įvyks Firemanų svetai
nėje, N. Haledon, N. J. Įžan
gą 25c. asmeniui. Bus gerų 
gėrimų ir užkandžiu. O prje 
te., bus daugelis daiktų lei
džiama ant išlaimėjimo. Tad 
nepamirškite šio bąliaus. Pra
džia 7 vai. vakare.

J. Įžanga 50c

Vasario 6 d. balius įvyks 
carpenters’ Rąįl. Pradžia 7 
vai. vakare. Vėliaus pranešiu 
■visą šio baliaus programą.

■ ji*.. Į i*, j
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Mociejus.

Boston, Mass

NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas

Bus George Washington ir Abraham Lincoln Gimimo Dienose

Vasario 12,13 ir 14. Vėliau 20,21 ir 22 February

REIKIA DOVANU DAIKTAIS IR PINIGAIS

PRAŠOME BAZARUI TALKOS

BAZARAS BUS “LAISVES” SVETAINĖJE

Puikiai įrengtos dvi koplyčios du*, 
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRA5TYJ “LAISVĖJE”

VISA ŠALIS GALI PRISIDĖTI PRIE BAZaRU
Iš visų miestų bei vadinamų kolonijų draugai turėtų prisidėti prie ba- 
zaro. Daiktais ar pinigais remkime bavarą 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 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.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telephone: E Ver green 8-9770

J. GARŠVA
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Norwood, Mass.
Komunistų Partijos Veikimas
Komunistų Partija, vietos 

lokalas, rengia milžinišką 
koncertą, kuriame dalyvaus 
šių tautų muzikantai, daini
ninkai ir lošėjai: rusai iš Bos
tono, finai-suomįai iš Quincy, 
lietuviai iš Norwoodo ir italai 
iš Norwoodo. Kadangi šis 
koncertas bus tarptautinio po
būdžio, tai Lietuvių Komunis
tų Frakcija deda visas savo 
pastangas, kad lietuviai gerai 
užsirekorduotų, už tai yra pa
kviesta Lietuvių Lavinimos 
Ratelio Choras ir Vyrų garsu
sis choras, taipgi choro moky
toja Izabelė Yarmolavičiutė- 
Kugel dainuos solo. Juk tai 
yra ^žymiausi vietos lietuvių 
muzil<ališki dailės numeriai. 
Prie tų trijų numerių dar yra 
bandoma sudaryti lošikų gru
pė, ir jei tas viskas pavyks, 
kaip yra suplanuota, tai lie
tuviai bus pastatyti kaipo 
augštai pakilę dailėj—kultū
roj. L.. L. R. Choras ir Vyrų 
Choras, taipgi Izabelė Yarmo- 
lavičiutė-Kugel jau apsiėmė 
ir ištikrųjų rengiasi lietuvius 
tinkamai atstovauti.

Šis koncertas atsibus 31 d. 
sausio, 1937, Lietuvių Svetai
nėje, 3-čią valandą po pietų. 
Tikietas bus tik 30c., iš kalno 
perkant tik 25c. Pelnas eis 
“Daily Worker”. Todėl, ne tik 
Norwoodo, bet ir iš apylinkės 
lietuvių visuomenė kviečiama 
rengtis dalyvauti šiam koncer
te. Visa programa bus pa
skelbta dienraštyje “Laisvėj” 
vėliau.

Žvalgas.

Cleveland, Ohio
Ką Mes Privalom Remti

Klausantis kalbant ir skai
tant lietuvių spaudoj, tenka 
užgirsti tokių kalbų ir raštų, 
kad net kartais ir juokinga. 
Kur tik tenka susitikti Sme
tonos pasekėjus, fašistuojan- 
čius darbininkų priešus, nuo 
jų visuomet užgirsti išsireiški
mų, kurie juos pačius kriti
kuoja. Teko girdėti vienoj už
eigoj keletas lietuvių ginči- 
nantis. Vieni sako, kad Sovie
tų Rusijoj prie darbininkų val
džios darbo žmonėm gerai gy
venti : ten nėra bedarbės ir 
kasdieną darbininkų gyveni
mas eina geryn. Pora buvo 
draugų, irgi, matyt, darbinin
kai, kurie labai suklaidinti fa
šistinės spaudos. Pastarieji 
ginčija, kad Rusijoj darbinin
kam nėra laisvės žodžio ir jų 
gyvenimas vargingas ir skur
dus. Ot, Lietuvoj, girdi, tai 
kas kita, ten Smetona rūpinas 
darbininkų reikalais, ten dar
bo žmonėm gerai gyventi, tik
tai nenuoramom komunistam 
bloga.

Gaila, kad randasi darbi
ninkų, pasitenkinančiu vien 
tik fašistiniais laikraščiais. 
Jei jie ir fašistų spaudą aty- 
džiai skaitytų, tai ir ten atras
tų, kad Lietuvoje darbinin
kam nėra gerai. Jei Smetona

‘iš 
tas

ken-

toksai gerąširdingas, tai 
kur gi darbininkų klasę 
vargas slegia ir kodėl ji 
čia skurdą?

Ir ‘ fašistinės “Dirvos” 
daktorius K. Karpius 
savo šlamšto No. 1 
džiaugiąs, kad ir Lietuva labai 
moka (Tupintis savo ..bįednuo- 
mene. Sako, žiūrėkit, kaip 
vienas atsišaukimas tilpęs 
“Lietuvos Aide,” ^‘Ruoškime 
aukas žiemos pagelbai. Rinklia
va per tris dienas. Duosnųmas 
pirmoj vietoj. NeTižmirškime, 
kad nuo mūsų priklauso pada
ryti nors kąlėįų ;šyenįę švie
sesne tięip,/kuliuos slėgja var
gas ir .skurdas.” Argi ne juo-

re-.
girias
Jisai

Virš minėtus parengimus 
rengia Tarptautinis Bendras 
Komitetas Gelbėjimui Ispani
jos Liaudies Fropto.

, ’ J. Mątįačiųnas.

kinga, kuomet užgirsti kal
bant, kad Lietuvoje darbinin
kam gerai gyventi, o “Dirva” 
rašo, kad Lietuvoje skurdžiam 
daroma rinkliavos. Ot, kaip tie 
patys “Dirvos” skaitytojai ne
gali suprasti, kad ir pats re
daktorius pripažįsta, kad Lie
tuvoje nyo fašisto Smetonos ir 
jo pasekėjų, “duosnumo” pri
klausys v.argstantiem žmo
nėm šviesesnė kalėdų šventė. 
Ištikro, gal Smetona su sa
vo pasekėjais ir numetė nuo 
savo stalo keletą trupinių de
lei vargstančiųjų, bet tuomi 
fašisto Smetonos ir jo pasekė
jų geraširdingumu Lietuvos 
sąmoningi darbininkai nesi
džiaugia.

Lietuvoje, vadovaujant Ko
munistų Partijai, darbininkai 
organizuojasi ir kovos tol, kol 
panaikins darbo žmonių iš-> 
naudojimo sistemą ir įsteigs 
darbininkų valdžią. Prie dar
bininkų valdžios visi lygiai 
naudosis visais šjalies turtais. 
Tuomet nei vienų/ neslėgs var
gai nei skurdas. Tiktai darbi
ninkam valdant šalį visi turės 
ko pavalgyti, apsirengti ir ap
sišildyti,. Tada nebus pavargu
sių ir nereikės daryti rinklia
vų. Darbininkam bus ne vien 
tik kalėdų šventės šviesesnės, 
bet visos gyvenimo dienos bus 
šviesios ir linksmos.

Sovietų Sąjungoj prie dar
bininkų valdžios nereikia da
ryti rinkliavų, todėl, kad ten 
nėra fašistų, panaikinta dar
bininkų išnaudojimo sistema. 
Sovietų žemėj patys darbinin
kai valdo šalį ir visais šalies 
turtais patys naudojasi ir mo
ka apsirūpinti gyvenimą vi
somis reikmenomis,

Tiesa, Sovietų darbininkai

daro rinkliavas ir džiaugiasi, 
kad patys gerai gyvena ir ga
li už daug milionų dolerių ver
tės pasiųsti Ispanijos darbinin
kam, nukentėjusiem nuo su
žvėrėjusių fašistų teroro. Ta
tai mūsų darbininkų prieder
mė remti Komunistų Partiją, 
nes jai vadovaujant darbinin
kų klasė įsteigs darbininkų 
valdžią visam pasaulyje.

Seka Mūsų Pavyzdį
Trys seniausios pažangios 

pašalpinės draugijos pradėjo 
bendrą veikimą. Tai yra D. 
L. K. Vytauto draugija, Lietu
vos Dukterų ir Sūnų draugija 
ir Lietuvių Balso draugija. 
Jau pereiti vasarą šios trys 
draugijos buvo surengusios 
bendrą pikniką. Tiesa, šis 
piknikas pelno nedavė — pa-

sitaikė blogas oras. Datyar Šios 
draugijos turėjo bendrą balių. 
Publikos buvo nemažai ir, ma
nau, draugijom liks pelno. 
Publikai ypač patiko lietuviš
kos pupos.

i

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.
-------------- 1.............. —

TEL. STAGG 2-5043

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

‘LAISVES’ BAZARAS

Visi dienraščio “Laisves” rėmėjai, 
apš vietą mylinti žmonės privalo rūpintis, 
kad šis bazaras pavyktų, kad “Laisve” 

turėtų iš jo materialės naudos.

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 Brooklyn# talentai.

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

galite padėti prie bazaro. r
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Kodėl Tylima? Baltimore, Md PRANEŠIMAI Iš KITUR
nariai jauskitės disciplinuoti ir atei
kite į susirinkimą. Atsiveskite ir 
naujų narių. O . g.

(6-8)
A P LA Centro Komiteto Nomi

nacijų pasekmes
APLA Centro Komiteto 

minacijos jau pasibaigė ir 
rime sekamas pasekmes:

Pirmininko vietai:

no- 
tu-

13

A. švežiauskas gavo balsų 204
D. Lekavičius 67
J. Gataveckas 45
C. Stašinskas 20
J. Miliauskas 13
Geo. Urbonas 2
P. Norkus 2
J. Gasiunas 1

V>ce-Pirmininko vietai:
C. Stašinskas 233
J. Miliauskas 34
J. Sliekas 14

S.
Gramba
Taraila 
Urbonas

Maseliunas
J. Gataveckas
A. Pipiras
K. Leliušis 
J. čirvinskas

Sekretoriaus vietai:

6
6
2
2
1
1

J. Gasiunas
V. Količienė
J. Miliauskas
J. Sliekas
C. Stašinskas
J. Gataveckas

293
22
14
14

4

Iždininko vietai:
J. Yesadavičia 276
S. Ivanauskas 20
J. Miliauskas 11
Al. Kerčinsky 10
P. Sodeika 10

J. Kinderis 
J. Sliekas 
J. Gataveckas

Iždo globėjų vietai:
J. Mažeika 
A. žvirblis 
D. Lekavičius 
Geo. Urbonas 
J. Miliauskas 
J. Piontka 
A. švežiauskas
J. Sliekas 
A. Višniauskas 
A. šerbinas
K. Leliušis 
F. Senulis

Ramoška 
Norkus 
Samuilis 
Vičinas 
Girštoff 

J. Urbonas 
J. Juškaitis 
O. Sliekienė 
J. Briedis 
A. Pipiras 
J. Kinderis .
A. Ambrazaitis 
J. Yesadavičia 
J. čirvinskas j >

Visiems nominuotiems už
klausimai, ar apsiima būti 
kandidatais į Centro Komite
tą sekamuose rinkimuose, jau 
pasiųsta ir prašoma, kad duo
tų atsakymą iki sausio 20, 
1937. Vėliau bus padarytas 
apsiėmusių, kandidatų sąrašas 
ir paskelbta galutini rinkimai 
kovo ir balandžio mėnesiuose.

J. Gasiunas,
APLA. Centro Sekr.

J.

2

249
213
169

66
38
22
21
18
16
14
14
12
12

10
10
10
10

9
9

Worcester, Mass Rochester, N. į Y
Dar iš A. Katkausko

Puslapis Penktas

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

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo.e
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Šiurpuliai kūną krečia ir 
ašaras iš akių iššaukia beskai
tant, ypatingai mūsų, progre- 
syvėje spaudoje telpančius 
straipsnius, aprašymus apie 
Lietuvoje fašistinį režimą; 
antifašistinių kovotojų, kanki
nimus, šaudymus, 'darbininkų 
ir ūkininkų persekiojimus ir tt.

Praėjusią vasarą įvyko pa
žangiųjų Amerikos lietuvių 
organizacijų sušauktas kon
gresas Lietuvos Demokratinei 
Tvarkai Atsteigti, bei kovai 
prieš kruvinąjį Smetonos fa
šizmą.

Praėjusių metų pabaigoj, 
ki atsišaukimai, pakvietirpai 
turėjo pasiekti organizacijas 
jų metiniuose susirinkimuose, 
kuomet susirenka daugelis na
rių.

Gal apskričio sekr., N. J. 
valstijos, sakys, kad neturi 
draugijų antrašų, kaip drg. 
Bečis konferencijoj teisinosi, 
tačiaus savo antrašą viešai ne
paskelbia. . . .

Kaip Kongreso, taip ir kon
ferencijų užsibrėžti darbai be 
22 d. lapkričio, New Jersey, 
taip pat ir N. Y. valstijų lie
tuvių organizacijų, bei bendro 
fronto jėgomis, Newarke ir 
Brooklyne įvyko konferenci
jos, susiorganizavo gana arti
mai vienas kito distriktai pa- 
gelbai Nacionalio Komiteto 
darbuotis Lietuvos liaudies 
antrašte.. . .

Brooklyniškės konferencijos 
tarimai, rodosi, tilpo spaudoj. 
Tačiau Newarko konferenci
jos tarimų ir bent kokio veiki
mo nesimato.

Atmenu gerai, kad N. J. 
valstijos apskričio valdybon 
įeina draugai: Matulis, Burkė, 
Dr. Kaškiaučius, Bečis, Ra
moška, Skairius ir Paserpskis. 
Visi gana žymūs visuomenėje 
darbuotojai, tačiau del virš 
minėtų ir labai svarbių reika
lų tyli, ir kodėl ?

Yra nutarta pagaminti laiš
kus ir išsiuntinėti visokioms i 
lietuvių organizacijoms, kvie
čiant prisidėt į apskritį, o ypa
tingai toms, kurios konferenci
joj, tveriantis apskričiui, ne
ėmė dalyvumo. Ir kaip tik. to- 
galo svarbūs ir neatidėlioja
mi! Kodėl komitetai ■ tyli ?

P. Sakat.

Seredoj, 6 d. sausio, kriau- 
jčių du veikiantieji komitetai, 
senasis ir naujai išrinktas, lai
kė susirinkimą. Senam pirmi
ninkui pasitraukus, naujas 
veikiančios tarybos pirminin
kas išrinktas K. Galinantis.

Svarbesni tarimai sekanti: 
Sušaukt masinį susirinkimą 
pėtnyčios vakare, 15 d. sausio, 
kas link sutvėrimo American 
Labor Party lietuvių skyriaus 
(tikimasi, kad viršiausias par
tijos tvarkytojas ir vedėjas 
kalbės susirinkime).

Vienbalsiai nutarta užtvir
tint visus išrinktus naujiems 
metams komitetus su pasilink-! konferencijos 
sminimo parengimu, utarninko 1 
vakare, 19 d. sausio.

Sekretorius 
pranešė, kad 

nu. Tik adv. F. Bagočius, S. L.« kiams svetainė 
truota ir tikietai nuėjo į spau- sįejęg < 
dą. Tikietai 25c sekretorius , m J.“ ™gpfn«‘“‘<g>8 
ra n/Arffivn 1 T*7 k 1 q iiQiia Ir £1 h d F • • ; *

Antanas Katkauskas gražiai 
ir skaitlingos publikos buvo 
palaidotas gruodžio 30 d., 
1936 m. Skaitlingumą laidotu
vių sudarė šie daviniai: velio
nis buvo gero būdo, su visais 
sutikdavo politiniai, staigi mir
tis dar viduramžio žmogaus 
(45 metų) ir priklausymas 
prie daugelio organizacijų. 
Nuo draugijų, kuriose jis pri
gulėjo, oficialiai atstovai bu
vo palydėti, L. S. ir D. B. D. 
nariai grabą (karstą) nešė. 
Gyvų gėlių vainikais gausiai 
buvo apdėtas, didžiausis vai
nikas buvo jo draugų. Kas 
žymėtina, tai spalva — visi 
vainikai buvo mišrių gėlių su 
purpuriniu permatomu kaspi-

Nuo Red. — Kelios dienos 
atgal gavome N. J. valstijos 

protokolą ir 
greitu laiku tilps “Laisvėje.”

Bill Thomas
Valentine f 

jau užregis-
A. prezidentas, prieš pat iš
vežant iš namų, atvažiuoda
mas iš Bostono, atvežė vien 
raudonų rožių bukietą su 
dideliu skaidriai raudonu kas
pinu, kas išdavė skirtingą 
įspūdį. Taigi, pravartu paste
bėti užsakytojams gėlių, kad 
nereikia palikti gėlininkų va
liai užsakant gėles, nes ir šia
me atsitikime^ 
ka gėlėmis, ne 
nis užsitarnavęs 
suteikia.

Tacoma, Wash. — Pranę- 
. šama, kad Dr. W. W. Matt- 

' šono tarpininkai jau susį- 
i su vaikvagiais, kų-

asidaro išraiš- 
vien ką velio- 

, bet ir kas jas

Ą. Katkauskas buvo laisvas 
ir palaidotas laisvai Vilties ka
pinėse, palydint daugiau pu
sei šimto pripildytų mašinų. 
Bagočius kalbėjo namie ir ant 
kapinių. Namie gausesnę ir 
gražią prakalbėlę pasakė, prie 
duobės matėsi, kad ir jis susi
jaudinęs, kad ir dideliam bū
riui svieto, visai trumpai tekal
bėjo.

Velionis paliko moterį ir du 
vaikus—dukterį ir sūnų, kurie 
virš 10 metų. Laidotuvėmis 
rūpinosi graborius Dirsa.

Lai jam būna lengva šios 
šalies žemelė amžinai ilsėtis.

Laidotuvių Dalyvis.

Enzesfeld, Austrija.—Bu
vęs Anglijos karalius Ed- 
wardas, bevažiuodamas di
dėliu automobiliu, sudaužė 
kitą mažą automobilį; bet 
nieko nesužeidė.

raportavo. Užklausus, kada 
toki šokiai įvyks, sekretorius 
paaiškino, kad 13 d. 
(February).

Neturint daugiau 
reikalų, J. Druseika, 
agentas, paagitavo, kad visi 
stengtųsi kuomi gali paremti 
kovose Ispanų liaudį; kuri 
yra užpulta per savus ir sve
timų šalių fašistus. Po Drusei- 
kos kalbėjo F. Svetika toj pa
čioj kryptyj. Abudu kalbėjo 
trumpai, bet turiningai. Paduo
du paskutinio išsitarimu?: “Hit
leris, jausdamas artinantis sa
vo galą, bando jieškot išeities 
Ispanijos liaudies užpuolime, 
bet jisai to neatsieks. Priešais 
fašistų užpuolimą stoja visų 
šalių darbininkai. Lietuviai vi
suomet mylėjo demokratiją ir 
jie remia Ispanų liaudį kovoje 
prieš fašistus.”

Ketvergo ryte, 7 d. sausio, 
vietiniuose laikraščiuose pasi
rodė antgalvis, kad 
reikalauja 15 nuoš. mokesčio 
pakėlimo.

Kad nenusileisti
Įmuose nei centu, tai dabar tu
rime lankyti susirinkimus lo
kalo skaitlingai. Tas svarbu 
tokiam laike.

vasario

lokalo 
biznio

kriaučiai

reikalavi-

M. D.

Gaukite “Laisvei” Naujų
.v u .. i 7

Skąitvtojy

išmokėt už jo sūnaus Char- 
leso paleidimą gyvo.

S-

□

r ' v

Bruožai iš Mūsų Veikimo
Vietos ALDLD 25 kp. susi

rinkime, kuriame dalyvavo 
draugių ir draugų būrys, svar
bieji tarimai padaryti sekami. 
Gautus 500 lapelių lietuvių 
kalboje reikale plieno indus
trijos darbininkų organizavi
mo kiek galint plačiau pa
skleisti tarpe tos industrijos’ 
darbininkų. Tai bene bus pir
mas susidūrimas tame klausi
me mūsų kuopos su Sparrows 
Point plieno darbininkais. Ge
rų pasekmių!

Netekimas pasaulio garsio
jo vado draugo N. Lenino, ir
gi įvyko sausio mėnesį, todelei 
Baltimorėje visos pažangiosios 
organizacijos stropiai rengiasi 
prie mirties paminėjimo, kuris 
įvyks 31 d. sausio, 1937 me
tais, Lehman’s Hall, 848 N. 
Howard St. Pradžia 8 vai. 
vakaro.

Svarbu ir tas, kad visų my- 
limas draugas Clarence Hath
away, kuris nesenai yra su
grįžęs iš Brussell Taikos Kon
greso, bus vakaro žymiuoju 
kalbėtojum. Dailės atžvilgiu 
programa ruošiama gera. Mū
sų kuopos nariai pasiėmė kiek 
galint platint tikietus tam va
karui ir kad finansų ten rei
kia, visiems tas aišku. Todėl 
susirinkime padaryta kolekta 
$6 pilnai tam atsakys.

Aukavusių v a r d a i-pavar- 
dės: J. Balsys, J. Stanys, po 
dolerį; po 50 c.: S. Meškys, 
J. Jasaitis, V. Jekevyčia, M. 
Seimys, V. Kučiauskas, O. Ku- 
čiauskaitė; 35c.—P. Pasers- 
kis, 25 d.—J. Stankevyčienė, ■ 
45c. smulkiais. Proletarišką 
ačių draugams ir draugėms.

D ž i a u gsmingas. reiškinys, 
tai susilaukimas draugų J. A. 
žemaičių iš Shenaųdoah, Pa., 
į mūsų koloniją.
jų daug, daug pa&elbos mū
sų

GARDNER, MASS.
Lietuvos Sūnų Draugystės Valdy

bos Antrašai 1937 Metams 
Pirmininkas K. Balsevičius,

10 Crawford St., Gardner, Mass. 
Vice Pirm. A. PadeleviČius,

3 Jackson Hill Rid., Gardner, Mass. 
Prot. Sekr. P. Grigas, 58 Conant St., 
Fin. Sekr. A. Nakutis,

122 Conant St.
Kasierius J. Vaitekus,

158 Waterfor^ St., 
Kasos Globėjai:

J. Lekąčinskas, 135 Logan St.,
A. Yuška, 413 Pleasant St., 

Maršalka J. Anbrasas,
60 Emerald Street.

čekius ar money orderius siųskite 
draugystės vardu.

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

pirmadienį, 11 d. sausio, 8 vai. yak. 
I S'abenkos Svet. Susirinkimas bus me
tinis. bus išduoti raportai bei ap- 
skaitliavimas praėjusių metų dar
buotės ir del šių metų bus tiesiami 
planai didesniam veikimui. Todėl visi

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby Riven that License No. 
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 
Patchen Ave., Borough of Brooklyn, County 
.of Kings, to be consumed off the premises.

ETHEL LENTON
210 Patchen Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.! 
RL 6838 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182-A of the Alcoholic leverage Con-1 
trol Law at 52 Knickerbocker Ave., Borough I 
of Brooklyn, County of Kingrf, to be con- I 
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 1 
RL 6854 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 69 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ; 
on the premises.

69

ikimasi iš

veikimui.
‘ Vinco Duktė.

Advoktu Sąjunga Tyrinėja 
General Motors Teisėją

Columbus, Ohio. — Ame
rikos Advokatų Asociacija 
paskyrė komisiją, kad ištir
tų, ar dorai pasielgė Flinte, 
Mich., apskričio teisėjas Ę. 
D. Bląc^, kad jis, būdamas 
stambus General JVfotors 
korppracijos šėriųinkas, iš
davė indžipnkšiną-drausmę 
prieš darbininkus, kurie sė
dėdami streikuoja dviejose 
tos korporacijos dirbtuvėse.

Phoenix, Ariz. — Sausio 
7 d. čia prisnigo daugiau 
negu bet kada vienu pradė

jimu per 25 * metus.

SIENINIAI KALENDORIAI
, 1937 METAM ‘

“Laisve” turi puikų pasirinkimų sieninių 
kalendorių 1937 melams. Yra labai gražūs 

spalvuoti paveikslai i? gamtos vaizdų, 
vandenys, miškai, kalnai ir tt. *

Didžio: 15 colię pločio ir 20-coliy ilgio. Kaina 20c
K ' ’ . . • » K I K » > ,

Tie pątys paveikslai mažesnių:

12 colių pločio ir 16 colią ilgio. Kaina 15c
Pasiunčiame ir į kitus miestus už tą pačią kainą. 
Reikąląų(įaĮni į kitus įpiestus malonėkite iš kalno 

prisiųsti užmokestį pašto štampomis.
Padarome su lieįtųyiškais kalendoriais, kur 

yra pažymėta Lietuvos oficialės šventes
’-i . , '. J <; • « ' j, , ■ • « •

ir kątąlikiškos šventės;........

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

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST, BROOKLYN, N. Y.
. T r ..A.’. ■ (Tf Vi? c

SCRANTON, PA.
Jonas Norkus, sekretorius 82 kuo

pos persikėliau j nepastovią naują 
vietą po numeriu 1822 N. Main Ave., 
visi turinti reikalus su kuopos sekre
torium kreipkitės šiuo antrašu:

Sekr. J. NORKUS, 
1822 N. Main Ave., Scranton, Pa.

Smarkus ištrynimas 
malonumas ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLE1 
žinomas lietuvių šeimoms 
jau ’per tris gentkartes.

,F-

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

I
r

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 

’ i Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi, 
r •

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu Į 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai ; 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus,; 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gę-į 
limą,' nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk D E K. S N I O GALINGOS- 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin-! 
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, i 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga- I 
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės į 
spinduliais, sunaikina reUmatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palpngvinimą ar pi
nigus grąžinam.

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

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

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

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S: .OINTMENT, tai tik tada 
aplankysite tikėją Deksoio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikąlaupam Agenčių ir Agentų.
DEKEN’S OINTMENT CO.,

Hartford, Conn.

VYRU IR MOTERŲ EIGOS 
GYDOMOS NAi J.IOVIŠK A1S

BŪDAIS
b L L' -J

Kraujo ir Q»’os Ligos, Nervų Sui
rimai, §logos ir Chroniški Skaudu
liai, 'Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Ręuųiatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaukinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Mo^prų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasękomis; q jeįgų turite 
kokią ligą, kurioj, jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs 'su pasitikėjimu; 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-špinduliai Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei- 
namoą. .Pasitarimai veltui.

Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St., N. Y.
TTatp 4th Ąve. ir Trying PI. 

Valandos 9 Ą. M. iki 1 P. M. 
Šekmadięriiais 9 A.’M. iki 3 P. M. . 
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

DB. JL ZIN5

the premises.
LUCY COLASUONNO 

(STARR INN BAR and GRILL)
Irving Avenue, Brooklyn, N. Y.

/ ji
i

, A. Ji

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, 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 Stągg Street, Brooklyn, N. Y

Lietuviy Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresų ir telefoną. >^7

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

485 Grand Street Brooklyn, N
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

Telefonas: EVergreen 7-1661

■ ‘ i 7*
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
| TEATRAS-DAINOS-MUZIKATEATRAS-DAINOS-MDZIKA

Telefonas: Humboldt 2-7964

Apleido Viešbutyje 
Naujagimį

Dešimtą valandą ryto graži 
geltonplaukė mergina užsire
gistravo kambarį New Yorker 
viešbutyje, 8th Avė. ir 34th 
St. Po piet, kaip 3:45 vai., ji | 
apleido viešbutį. Penkias mi
nutes vėliau, kambarinė tar
naitė rado naujagimę septynių 
svarų mergaitę tame kamba
ryje, kurią moteris apleido. 
Nuvežus kūdikį
daktarai sakė, kad mergaitė 
dviejų valandų amžiaus. Poli
cija jieško motinos, kuri vieš
butyje pasidavė pavardę Este
lle Grogin, 472 W. Washing
ton St., Boston.

ligoninėn,

Brooklyno ir Apylinkės 
Liet Komunistams

Lietuvių Komunistų labai 
svarbus susirinkimas įvyks 
šį vakarą, tai yra pirmadie
nį, 11 sausio, 7:30 vakaro, 
“Laisvės” svetainėje. Ne tik 
Didžiojo New Yorko-Brook- 
lyno, bet ir apylinkes lietu
viai komunistai raginami 
dalyvauti.

L. K. Frakcijos Komitetas.

Vyras ir Žmona, Laukianti A. Žamauskas Sugrįžo
Kūdikio, Išgyveno Dvi 

Savaiti Subvėse

Jie 
ir sto- 

kuomet 
centą-

Per dvi savaites John Mar- 
tarella, 29 metų, ir jo nėščia į 
žmona Rožė, 20. metų, išgyve
no New Yorko subvėse. 
miegojo traukiniuose 
tyse ir valgė tik tada, 
moteris išsiprašydavo 
kitą nuo keliautojų.

žmonos padėtis, nėštumas, 
privertė juos apleisti subves. 
Jie nuėjo į policijos stotį ir 
reikalavo: “Duokite mums tin
kamą vietą, kur būtų galima 
pagimdyti kūdikį.” Policistai 
sumetė kelis dolerius, kad po
ra galėtų tą naktį pernakvoti 
viešbutyje.

Kuomet jiedu apsivedė per
eitų metų pradžioje, Jonas 
dirbo ant troko, bet jam susir
gus plaučių uždegimu, jis pra
rado darbą. Dvi savaiti atgal 
jie buvo išmesti iš fumišiuo- 
to kambario todėl, kad netu
rėjo $8 užsimokėti rendą. Nu
ėjus į pašalpos biurą, biuras 
nesutiko juos pagelbėti, tad 
jie nežinojo kitokios išeities, 
kaip tik gyventi subvėse.

New Yorkas — turtingiau
sias miestas pasaulyje!...

NEW YORK0 ĮVAIRENYBES

BrOoklynas yra dalis di
džiojo New Yorko. Mes gyve
name New Yorke, bet dauge
lis iš mūs mažai žinome apie 
jį. Mes taip pripratome prie 
šio pasaulinio didmiesčio, kad 
rodosi, nei atydos į tai nekrei
piame. O kitaip yra, kada nu
važiuosi į kitus miestus, šim
tus mylių nuo New Yorko. 
Ten gyventojai, ypatingai jau
nimas, labai daug domisi New 
Yorku.

—Oh, jūs iš New Yorko!— 
sako jauna mergina.—Kad 
taip aš gaučiau progą pama
tyt New Yorką!

—Ar tai Brooklynas visai 
arti New Yorko ?—klausia vie
nas mūsų veikėjas.

—Brooklynas, yra
New Yorko miesto. Mat, New 
Yorkas susideda iš penki^Gal daugiau tą veikalą vai

kultūros įstaigomis ir įvairu
mais. New York as įvairus, žin
geidus ir vertas plačiau pažin
ti, net ir tiems, kurie jame gy
vename.

Apie tai mes ir paduosime 
žinių New Yorko ir Apylinkės 
skyriuje. Pažinkime New Yor- 
ką, kuriame gyvename!

Atidarė Naują Rūką Veikalui 
“Dvaro Bernas”

dalis

Kai kas kalbėjo, kad drau
go Juškos parašytas ir jo pa
ties mokinamas veikalas nebus 
galima išstumt iš Brooklyno; 
tačiaus, dabar teko nugirsti, 
kad jau surasta tam vęikalui 
rinka ir už Brooklyno rubęžįų.

miesto dalių (boroughs), bū
tent: Manhattan, Brooklyn, 
Queens, Bronx ir Richmond.

Taip, yra kuom susidomėti 
New Yorku. Juk tai jame 
daugiau gyventojų yra, kaip į 
daiktą sudėjus visus gyvento
jus Lietuvos, Latvijos, Easto- 
nijos.

New Yorkas turi tiek daug 
j metus įplaukų, kad daugelį 
gana didelių šalių jis pralen
kia. Juk New Yorke yra net 
37 muzėjai; 162 parkai; 4,445 
teatrai ir judžiai; 442 šokių 
svetainės, apie 200 ligoninių, 
daug universitetų, 699 viešos 
mokyklos su virš miliono mo
kinių ir apie 35,000 mokytojų.

Tai čia tik kelios skaitlinės. 
New Yorkas toli pralenkia 
kaip kurias valstybes savo

dinant, atsiras drąsuolių su 
sveika kritika. ' . ,

Plikis.

Leningradietis Stašaitis 
Sveikina Laisviečius

“Laisvės” redakcija gavo 
naujų metų sveikinimą nuo d. 
Stašaičio iš Leningrado (S.S. 

“Sveikinu su naujais 
‘Laisvę’,” rašo jis, “ir 

perduot sveikinimus 
draugams lietuviams

metais 
prašau 
tiems 
darbininkams, katrie palaiko
savo dienraštį.”

Stipriai Sirgo P. Vainauskas

Iškilmingas
Nuo Naujų Metų neatski

riamai nuo lovos turėjo išgu
lėti gabusis Lietuvių Liaudies 
Teatro scenos tvarkytojas P. 
Vainauskas. Bet visgi, su dak
taro pagelba, nelemtoji liga 
baigiama nugalėti. Taisykis 
greičiau, Povilai, nes naujas 
veikalas nutarta mokintis..

Petras.

Serga A Šertvietytė

Dramatiškas

Siaučiant toms nelemtoms li
goms, tapo smarkiai pagul
dyta ir jaunuolė Aldona šęrt- 
vietytė; buvo priversta susipa
žint net ir su daktaru. Bet jau 
paskutinėmis dienomis ligos 
požymiai liūdija greitą pasvei
kimą. Linkėtina kuo greičiau
siai būti sveikųjų eilėse.

Reporteris. <

Iš Floridos
Lietuviu Fašistų Vedama 

“Vienybė” Darbininkų
Reikalų Nemato .

Brooklyniečiams gerai žino
mas A. žamauskas šiomis die
nomis sugrįžo iš Floridos, kur 
jis išbuvo tris savaites. Buvo 
nuvykęs į Miami ir ten turėjo 
tikrai gerus laikus.

—Kaip dažnai maudėtės ? 
—užklausė koresp.

—Kasdien,—atsakė užklau
stasis.

—Vanduo šiltas?
—Šiltesnis, kaip vasarą Co

ney Island. Smarkus, bet šil
tas vėjas pūsdavo kasdien.

Smarkus karštis, dienos sau
lėtos, gamta puikiai žaliuoja, 
nurodė žamauskas.

—Ar daug žmonių byčiuo- 
se ?—užklausiau.

—šiemet, — atsakė jis, — 
per Kalėdas buvo 10,000 vizi- 
torių daugiau, negu kitais me
tais.

—Lietuvių nesuėjot?
—Vieną suėjau, bet ir tas 

nemokėjo lietuviškai kalbėti. 
Jis brooklynietis.

Važiavo jis busu. šiltas oras 
prasidėjo (važiuojant) jau 
Georgia valstijoj, o Floridoj—> 
smarkiai karšta.

—Šarkių nėra?
—šiuo tarpu nebuvo,—at

sakė užklaustasis.
Drg. žamauskas smarkiai 

apdegęs saule, beveik juodas. 
Vadinasi, Floridos saulės įta
ka smarkiai paveikė, žamaus
kas dirba Atkočaičio kriaučių 
dirbtuvėje.

šeštadienį nuėjau į savo 
26 Ten Eyck St., savo 
už pašalpą ir WPA 
reikalais. Susiėjom ir 
lietuvių bedarbių—

kūdikį;

gyve-

mūsų 
para-

pra-

Rep.

Didelės Vakaruškos
Sausio 17 d., nekėlioje, 

“Laisvės” svetainėje, “Ateities 
žiedo” mokyklėlė rengia va
karėlį su interesingiausia pro
grama, kųHą pildys' vaikučiai

centrą, 
parado 
darbus 
būrelis
WPA darbininkų. Iškilo kalba 
apie tai, kas mums gelbėjo 
prisirengime. Tarp kito ko, 
nepraėjo ir laikraščiai be 
įvertinimo.

Paimam “Laisvę”. Prade
dam iš eilės:

Pirmadienį.—Randam apie 
biedniokės pamestą
biednų rendauninkų laimėji
mą : šalpos biure atsiekimus. 
Visa tai biednuomenės 
nimo reikalai.

Antradienį.—Rašo iš 
kuopos ir apie būsimą
dą; užgiria tūlų bažnyčių rė
mimą mūsų reikalų-.

Trečiadienį.—rGražus 
nešimas apie mūsų paradą.
Rašo apie ateivių konferenci
ją, kuri mus labai paliečia. 
Juk ponų nedeportuoja, tik 
darbininkus, ypatingai reika
lingus darbų ir pašalpos.

Ketvirtadienį.—Vėl žinelė 
apie mūsų Madison Sq. Gar
den mitingą.

Penktadienį.—Aiškina, ko 
mes norim atsiekt tuo paradu; 
apie mūsų tūkstantinę delega
ciją į Washingtoną; apie de
portaciją, ką ji reiškia bied- 
nuomenei.

šeštadienį.—Plačiai atžymė
ta parado reikalai.

Tai vien tik N. Y. ir apylin-' 
kės skyriuje. Panašiai paden
giama darbo žmonių reikalai 
ir visose kitose srityse apart 
įvairių žinelių ir įdomylpų iš 
lietuvių ir kitataučių abelrio 
gyvenimo. .j

patys, dideli ir maži: sakys Paimam. u “Vienybę”: Apie 
eiles, juokingas ir rimtas, šoks bedarbių ir- WPA darbininkų
ir dainuos.

Kas sako, kad Amerikoje 
gimę negalima išmokinti lie
tuviškai ? šiame parengime 
girdėsite, kaip į trumpą laiką 
vaikučiai pramoko netik lietu
viškai parašyti ir paskaityti, 
bet ir eiles sakyti, net ir tie, 
kurie nei vieno žodžio nemo
kėjo, kai į minėtą mokyklėlę 
atėjo.

Nuo 6 vai. vakaro, orkestrą, 
iš jaunuolių susidedanti, grieš 
amerikoniškus ir lietuviškus 
šokius, kad. net svetainės sie
nos drebės.

Bus ir gardžių namie dary
tų užkandžių, kaip tai: dešrų, 
skaniai sutaisytų silkių ir vi
sokių sendvičių, pyragų ir py
ragaičių. O gėrimų bus sal
džių ir karčių, šaltų ir karštų.

Svetainės durys bus atdaros 
nuo 5 vai. vakaro. Programa 
prasidės kaip 8:30 vai. Įžanga 
tik 25c.

Ateities žiedo mokyklėlė 
kviečia Brooklyno ir apylinkės 
lietuvius ateiti į jos pirmą pa
rengimą, ir priduoti moki
niams ir mokytojams daugiau 
ūpo mokintis ir veikti lie
tuviškoj darbininkiškoj dirvoj.

Jaunosios jėgos, jaunimo 
žiedeliai, 

Šaukia visus jus: ateikit, 
sveteliai!

Rengėjai.

šį didelį žygį nė žodžio per 
visą savaitę, bet už tai kas
dieną įvalias pasakyta niekini
mui komunistų, dėka kurių 
nenuilstančiam raginimui ir 
pačių dalyvavimui pirmose ei
lėse kovoj, kaip už pašalpą, 
taip už darbus ir žmoniškes
nes algas tuęse darbuose, mes 
turime savo organizacijas ir 
per jas išgaunam šiokį tokį 
gyvenimą.

Vienybė” sakosi tarnaujan
ti lietuviams. O kas gi mes, 
darbo žmonės? Tur būt Sme
toną su visais kitų tautų fa
šistais “Vienybė” skaito lie
tuviais, nes visas laikraštis už
pildytas jų naudai.

Brooklyno Bedarbis.

Klaidų AtitaUymas
šeštadienio “L.” po antraš

te “Mirtys-Laidotuvės” parašy
ta, kad F. Umaniutė mirė 6-tą 
ir bus palaidota 9-tą gruodžio. 
Turėjo būti—sausio.

Penktadienio “L.” minėta,
I ■ fkad velionė O. Sinušienė bu
vo narė ALDLD Moterų kuo
pos, Maspeth. Turėjo būti— 
LDSA kuopos (ši kuopa susi
vienijo su ALDLD kuopa, bet 
bendra, ne moterų).

Aido Choro Vakarienė

Sekmadienį 21 dieną kovo, 
Lietuvių Piliečių Kliube, bus 
gera vakarienė, dainų bei mu
zikos programa ir smagūs šo
kiai prie geros šokių orkest- 
ros.

Kitų organizacijų prašome 
nerengti nieko minimą dieną 
įr dalyvauti Aido metinėj va
karienėj. Aidas iš anksto taria 
ačiū. Komisija

Lankėsi Jonas Ynamaitis
■ ■ 1 t—>

šiomis dienomis “Laisvėje” 
lankėsi Jonas Ynamaitis, iš 
Naugatuck, Conn., pirminin
kas LDS. 124-tos kp. Jis ap
silankė LDS Centre ir podraug 
sustojo “Laisvės” įstaigoj.

Darbai šiuo tarpu ’ Nauga- 
tucke eina gerai, roberinės 
dirba pilną laiką.

Pagarsėję šokikai, Doris 
Humphrey ir Charles Weid
man su savo grupe iš 45 šo
kėjų, sausio 15 d., Hippodro
me, duos naują programą, už- 
vadintą “With My Red Fires”, 
ir “Quest”. Pirmasis persta-’ 
to modernišką meilę ir josios 
priešus. Antrasis—artistų san- 
tikius su visuomene ir pašie
pia taip vadinamus meno pa-’ 
tronus ir kritikus.

Vakaras bus Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo nau
dai. 1

Teatro Gildija pradės lošti 
naują veikalą “But for the 
Grace of God” sausio 12-tos 
vakarą.

“Revoliucionieriai”, Sovietų 
istorinė filmą, teberodoma Ca
meo teatre, 42nd St.; arti 
Broadway.

Didžiausi darbininkų spek
takliai šį sezoną bus Lenino- 
Liebknecht-Luxemburg pami
nėjimuose. Pirmąjį rengia 
Jaunų Komunistų Lyga, 15 
sausio, St. Nicholas Palace, o 
antrąjį—Komunistų Partija, 
20 sausio, didžiajame Madison 
Square Gardene.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA

Reikalinga margina ar jauna mo
teris, nejaunesnel kaip 21—35 metų. 
Mokanti daryti W'sandwiches” ir 
“short orders”. G&istina, kad atsi
šauktų gražiai atrodanti “blonde”. 
Mokanti visą ką dirbti. Darbas yra 
Lyet. Liberty Park Bar & Grill, 1144 
Liberty Ave., Hillside, N. J. Rašyki
te -arba šaukite prieš 12 vai. dieną, 
Wavbrly 3-9515.

i (8-10)

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)

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 EL 23rd St.

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimų
Geria usia Vieta 
Brooklyne Pirkt 
Naminius 
portuotus 
ten, kur

mos Kainos.

ir Im- 
Likerius 
yra Že-

Did elis pasirinki
mas Į v a i riausios 
Degtinės, 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)

DR. J. J. K ASKI AUGIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

k NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6- 

Nčra valandų sekmadieniais.

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

Nelaukite iki vidurių užkietėjimas jsisenės, 
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 ž m ogaus kūnui. NATURAL-LAX- 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuo-

savimul, išvalymui ir sutvarkymui pairusių 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 SIMONA V ICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
btavorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brook/yne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 

.nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

J. KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę i 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.
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.

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parčm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

TeL SUM J-0788 NOTARY
Night T«L Jwniper S-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam ^reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

Prieš Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. I„ 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 pasimatymo 
su žmonėmis.

H Charles’ Up To-Date
I j BARBER SHOP

H K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ H KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c 
L Prielankus Patarnavimas I 100 Union Ave., Brooklyn

I 111 I Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

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

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




