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PART ONE

»

Kelios dienos atgal Sing Sing 
kalėjime elektra sudegino du 
jaunu vyruku. Mirtin nuteisti 
buvo šeši, bet keturiems guber
natorius Lehman mirtį pakeitė 
amžinu kalėjimu. Pakeitė to
dėl, kad jąunieji komunistai 
pradėjo reikalauti tiems jau
nuoliams mirties bausmės pa
naikinimo. Prie komunistų rei
kalavimo prisidėjo visa plačio
ji ir doroji visuomenė.

Tiesa, jaunuoliai užmušė 
žmogų. Bet prie to juos prive
dė vargas, nedateklius. Visi jie 
darbo žmonių vaikai. Kaltos 
sąlygos, kurios mūsų vaikus pa
daro kriminalistais ir žmogžu
džiais.

Elektros kėdė bei kartuvės 
neišriš to pamatinio klausimo. 
Sudeginimas dviejų jaunų žmo
nių neprašalino kriminalizmo 
šaknų. Tam pačiam kalėjime 
dar koks dvidesėtkis jaunų kri
minalistų laukia elektros kėdės. 
Ir juos- nužudys, o vis tiek kri- 
minalizmas bujos.

Keturi šimtai tūkstančių 
(400,000) kūdikių šiandien pat 
užsidirba sau duoną pardavinė
dami kapitalistinius laikraščius. 
Jų darbas bjaurus, naikinantis 
vaikų nervus ir stumiantis į 
pražūtį, štai kur šaltinis atei
ties aukų, ateities kriminalistų.

Paglostėme aną dieną So. Bo
stono “Darbininko” redaktorių, 
tai jisai visai neteko lygsvaros. 
Sakėme, kad jo dantys atšipo 
ir mūsiškės Brooklyno “Ameri
kos” jaunas redaktorius Lauč- 
ka tuojaus laimės čampiono ti
tulą už šmeižimą ir niekinimą 
komunistų. Bet So. Bostono 
didvyris nežada Laučkai užsilei
sti. Jis dabar vėl plačiai atida
rė savo valgomąją. Ir pyksta 
ir barasi jis ant komunistų. Ko
munizme jis mato tik kraują ir 
cnatų laužymą.

Sako “D.” redaktorius: “Tad 
kovoje prieš tikėjimą bolševi
kams nėra kitokios išeities, kaip 
grįžti prie senų metodų : smaug
ti religiją visu brutalinės pajė
gos žiaurumu.” Dvasinės jė
gos neužteksią, turėsią vartoti 
kumščio pajėgą.

Reikėtų tam žmogui padėka- 
voti už pamokinimą, kaip kovoti 
prieš kunigus, deja, nedekavo- 
sime. Mat, bolševikai geresni 
kovotojai. Nereikėjo tos kum
ščio pajėgos: Sovietų valdžia 
atsisakė mokėti kunigams algas, 
pradėjo žmonėms aiškinti, kas 
yra bažnyčia, tikėjimas, kuni
gai, ir labai greitai kunigams 
prisiėjo striukai: dvasia šventa 
gyventi negalima, ir šventas pil
vas nori duonos, dešrų, kumpių, 
sviesto, kiaušinių ir t. t. O nė
ra iš kur gauti, žmonės susi
pranta ir nebeneša duchaunoms 
asaboms veršiukų ir paršiukų.

Tai kas liko daryti? Jieškoti 
užsiėmimo, jieškoti naudingo 
darbo. Štai kaip lengvai bolše
vikai apsidirbo su ta nesvietiš
kai išsipūtusia rusų dvasiškija.

Kalėj iman reikėjo patupdyti 
tiktai tuos, kurie suokalbius da
rė, slaptai liaudies turtus vogė. 
Tie nukentėjo. Jie paragavo 
proletarinės valstybės kumščio 
pajėgos, ale ką gi padarysi, kad 
jie to pilnai užsitarnavo.

Tas pats dvasiškas laikraštis 
drąsina save ir kitus: “O tokio
je šalyje, kaip Jung. Amerikos 
Valstijos—ir laisvas komuniz
mas neturi mažiausio pasiseki
mo.” Vyrai netiki patys. Jei 
tiesa, kad čia komunizmas netu
ri jokio pasisekimo, tai kokiems 
galams jie tiek daug prieš j[ ta
šo, taip atkakliai prieš jį kovo
ja?

Roma. — Diktatorius Mu- 
ssolinis “išsiėmė leidimą” 
kaipo lakūnas bombinių ka
ro orlaivių.
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NAZIAI JIEŠKO PASKOLOS FRANCI JOJ 
PRIEŠ ISPANIJĄ IR NET FRANCIU
Prancūzų Fašistai Stoja 

Už Pagelbą Hitleriui
Paryžius. — Šį šeštadienį 

iš Vokietijos atvyksta Hit
lerio ekonomijos (ūkio) 
ministeris dr. H. Schacht. 
Nori, kad Francija padary
tų palankią prekybos sutar
tį su Vokietija ir duotų jai 
stambios paskolos.

Dešinieji laikraščiai, kaip 
“Petit Parisen,” “Temps” ir 
kiti, ir fašistų vadai prita
ria, ’ kad Francija pagelbėtų 
Hitleriui ekonominiai. Jie 
kartoja Hitlerio prižadą, 
būk jis nesikišiąs į Ispaniš
ką Morokko ir būk neturįs 
jokių priešingų Franci jai 
tikslų.

Bet Francijos komunistai 
nurodo, kad Hitleris tokią 
paramą iš Francijos panau
dotų ne tik prieš Ispanijos 
Liaudies Frontą, bet ir 
prieš pačią Franci ją. Jie 
kreipia dėmesį, į jog dabar 
Hitleris daugiau negu bet 
kada siunčia nazių kariu į 
Ispanišką Morokko ir j Is
paniją, prieš respublikos 
gynėjus.

f

Nušovė Nelegalę Pačią ir 
Pats Nusišovė

Pittsburgh, Pa.—Ed. Do
nahue nakti įsiveržė į kam
barį nelegalės savo pačios 
Alice’s Woody. Morningside 
priemiestyj; užgniaužė bur
ną josios 13 metų dukteriai, 
bandžiusiai rėkti; pabudino 
miegojusia Alice; trimis 
kulkomis iš revolverio nušo
vė jąja, ir paskui parvažia
vęs į Etną pat nusišovė sa
vame automobiliuje.

Jis buvo vedęs Alice be 
persiskyrimo su savo pir
mesne pačia. Nužudė ją iš 
pavydo, kad Alice negyvena 
su juom, bet “ūžia su, ki
tais.”

Priešdu jinės Kaukės Visiem 
Anglijos Gyventojam

Blackburn, Anglija.—Ati
daryta didelis fabrikas, ku
ris dirbs kaukes visiems ša
lies gyventojam apsisaugot 
nuo nuodingų priešo dujų 
laike būsimo karo.

LĖKTUVO NELAIMĖJ 1 UŽ
MUŠTAS, 12 SUŽEISTA
Los Angeles, Calif.—Vie

nas asmuo tapo užmuštas ir 
12 sužeista, kuomet i Place
nta Canyon kdlno briauną 
susikūlė didžiulis Boeing 
lėktuvas, Western Oro Eks
preso kompanijos. Užmuš
tasis yra fabrikantas J. A. 
Braden iš Clevelando. Tarp 
sužeistųjų randasi ir garsūs 
Afrikos raistų tyrinėtojai 
Martin Johnson su žmona. 
Sausio 13 d. žiniomis, vienas 
lakūnas ir du keleiviai tain 
pavojingai sužeisti, kad gal 
mirs. I

Naziai ne Geresni Kareiviai 
Už Afrikiečius Maurus

Madrid. — Ispanijos val
džios milicininkai atranda, 
kad naziai Madrido atakuo- 
tojai nėra nei smarkesni nei 
gabesni kareiviai už afri
kiečius fašistų karius, mau
rus.

Muzikantas Išžagino Šoki
kę ir Išmetė pro Langą

Norwich, Conn., sausio 
13.—Prasidėjo augštesnia- 
jame teisme byla prieš šo
kių orkestrų vadą R. A. 
Simpsoną, 23 metų, kuris 
kaltinamas, kad išžagino 
šokikę Elleną Sullivanaitę, 
17 metų, ir užmušė ją, iš
mesdamas pro Danceland 
Casino langą, Ocean Bea- 
ch’iuje. Vienas • liudytojų 
yra dr. C. Kaufman, kuris 
egzaminavo S u 11 i v a naitę 
prieš jai mirsiant ir girdė
jo paskutinius jos žodžius.

»VĖL AUGA BEDARBĖ 
VOKIETIJOJE

Berlynas. — Nazių skait
linėmis, 1936 metų gale Vo
kietijoj buvę 1,478,000 be
darbių, tai 281,000 daugiau 
negu 1936 m lapkrityj.

EXTRA!
Francijos Valdžia Uždrau- 
sianti Savanoriam Važiuot į 

Ispaniją 

Paryžius, saus. 13.—Bra, oauo. xm. xxo, Valencia, Ispanija, saus, 
nesama,_ kad. Francuos, vy- —yjenas fašistų karo lai- 
riausybė kreipsis. vas bombardavo laikinąją

, . ± . Ispanų valdžios sostinę Va
tų savanoriam kariautojam ]encjaj aštuonis žmones už- 
keliaut Ispanijon kovoti uz (mušg ir 12 sužeidg-

idant įstatymiškai uždraus-, 

ar prieš Ispanijos valdžią.

Orlaiviui Sudužus, žuvo 
Gamtininkas M. Johnson

Lon Angeles, Calif., sau
sio 13.—Ligoninėje numirė 
garsus Afrikos raistų ir jų 
žvėrių tyrinėtojas - gamti
ninkas Martin Johnson, ku
ris buvo pavojingai sužeis
tas, sudužus Western Oro 
Ekspreso lėktuvui į kalną. 
Tai jau antras miręs del tos 
nelaimės.

Chicago, sausio 13.—Vys
kupas Bernard J. Shell per 
speciales pamaldas Munde
lein Kolegijos studentams 
šaukė katalikų jaunimą pa
sišvęsti kovai prieš komu
nizmą. Vyskupas žegnojo, 
laimino studentus ir mela
vo, būk komunistai “neken- 
čią Amerikos, kaip jie ne- 
kenčią Kristaus.”

Chicago, Ill.—500 WPA 
pašalpinių darbininkų saus. 
11 d., nežiūrint šalčio, ilgai 
demonstravo prieš WPA ra
štinę Merchandise Mart, 
reikalaudami ipridėt 20 nuo
šimčių uždarbio.

Roosevelto Planas Val
džiai Perorganizuoti
Washington. Preziden

tas Rooseveltas saus. 12 d. 
perstatė kongresui savo pla
nus, kaip turėtų būt peror
ganizuota vykdomoji šalies 
valdžia:

Visas dabartines valdiš
kas komisijas ir agentūras 
(viso apie 105) suvienyt į 
dvyliką didelių skyrių. Du 
iš jų turi būt naujai įstei
giami visuomeninės gerovės 
ir viešųjų darbų 'skyriai.

Panaikint civilės tarny
bos komisiją ir jos vietoj 
paskirt civilį administrato
rių, kuris skirs visus fede
rates valdžios tarnautojus, 
pasiremdamas jų nuopel
nais ir kvotimais be varžy
tinių.

Paskirt šešis vykdančiuo
sius pagelbininkus preziden
tui, kurie jam tiesioginiai 
padėtų kasdieninėse valdiš
kose pareigose.

Naziai vėl Atmušti At
gal Madrido Fronte

Hitleris Atsiuntė Fašistam 
Dar 50 Savo Lakūnų

Madrid, sausio-13.—Liau
dies milicininkai toliau at
mušė nazius ir kitus fašistų 
karius ties Majadahonda.

Iš Vokietijos atsiųsta dar 
50 nazių lakūnų į Melilla, 
Ispaniškoj Morokkoj.

Fašistų štabas, Madrido 
fronte, sako, kad liaudiečiai 
neatėmę iš jųiLas Rozas, 
Aravaca ir EI Plantio mies
telių, už kelių mylių nuo 
Madrido. Fašistai rengiasi 
pulti Madridą iš trijų pu
sių.

Valencia, Ispanija, saus.

Ispanų valdžios sostinę Va-

Malaga. — Pranešama, 
kad fašistai savo lėktuvų 
bombomis ir šarvuotlaivių 
šoviniais užmušę iki 300 as
menų šiame prieplaukos 
mieste ir sudaužę bei sude
ginę daugelį namų.

Moterą Darbininkių Badiš- . 
kos Algos N. Y. Valstijoj

Albany, N. Y.—1935 me
tais didelė dalis moterų dar- 
bininkių-tarnautojų New 
Yorko valstijoj gavo ma
žiau kaip po $10 į savaitę. 
15 darbininkių iš kiekvieno 
šimto 1936 m. buvo apmoka
mos mažiau kaip 25c per va
landą; o 6 iš šimto negavo 
nė po 20 centų valandai. To
kius valdiškus skaitmenis 
patiekė gubernatorius Leh
man New Yorko valstijos 
seimui sausio 12 d., ragin
damas ką nors daryti, kad 
išgelbėjus darbininkes nuo 
laipsniško badavimo.

Jungtinių Valstijų Vy
riausias Teismas .n 1933 m. 
panaikino N. Y. valstijos įs
tatymą, reikalavusį mokėt 
darbininkėms ne mažiau 
kaip $12-$13 per savaitę.

fe fe ™ £ KARO STOVIS PRIEŠtabdyt Ispanijai Auksą
London.—Italija ir Vokie

tija reikalauja, kad Tarp
tautinė Bepusiškumo Komi
sija neleistų Ispanijos val
džios bankui naudot auksą 
karui su fašistais.

Žymi to aukso dalis, 
$300,000,000 iki $500,000,- 
000, y ^pervesta į Franci- 
jos ir kitų šalių bankus, 
saugesniam laikymui.

Naziai Jsigalį Morokkoj
Tangier.—Vokietijos inži

nieriams vadovaujant, Ispa
niškoj Morokkoj ruošiama 
patalpos delei 20,000 užsie
ninių karių, talkininkų Is
panijos fašistam. Fašistų 
vyriausybė pavedė naziams 
perorganizuoti geležies ir 
švino kasyklas. Jie gavo ir 
šiaip biznio pirmenybių iš 
Ispanijos fašistų valdybos.

Suimta 2 [tariami Mat- 
sono Vaiko Užmušime
10,000 Policijos Medžioja 

Piktadarius
Tacoriia, Wash., sausio 13. 

—Raitoji Kanados policija 
suėmė du smarkiai apsigin
klavusius vyrus, vos tik 
jiem perėjus per sieną iš 
Jungtinių Valstijų į Canadą 
ties Grand Forks, B. C. Nu
žiūrima, kad gal jiedu bū
sią vaikvagiai-užmušėjai dr. 
Mattsono sūnaus Charles’o. 
Perėjūnai sakėsi esą Leo
nard Dahl ir Wm. Bailey.

10,000 policijos, •vadovy
bėje 45-kių federalės val
džios agentų (G-Men), ta
čiaus, tebemedžioja piktada
rius visame šiaurvakarinia
me Amerikos plote.

Užmušto vaiko nuogas, 
sušalęs lavonas buvo atra
stas krūmuose netoli Eve
rett, Washington© valstijoj.

Mattsonuko Žmogvagiai Dė
vėjo Pančiakas ant Čeveryku

Tacoma, Wash. — Pėdsa
kų tyrinėjimai parodo, jog 
žmogvagiai, pagrobusieji ir 
užmušusieji dr. Mattsono 
sūnų, buvo apsimovę koji
nėmis (pančiakomis) virš 
čeveryku. Mat, nuo plikų če- 
verykų lieka pėdsakai, sulig 
kurių galima kartais susekt 
piktadarį. Hauptmann, la
kūno Lindbergho sūnaus 
pagrobėjas, taipgi dėvėjo 
pančiakas virš čeveryku.

žagino, Subadė Peiliu ir Už
mušė Mattsono Vaiką
Tacoma, Wash., saus. 13. 

—Dr. Mattson sūnaus pa
grobėjas ar pagrobėjai jį 
žagino, peiliu subadė ir, pa- 
galiaus, užmušė, sukriuširi- 
dami jam galva, kaip at
randa tyrinėtojai.

AUTO.STREIKIERIUS
Išduota Warrantai Areštuot 1,200 Darbininką už Dalyvavi
mą Kovoj su Policija, Užpuolusia “Sėdėjimo” Streikierius 
2__ 2-- 9 Flint, Mich., sausio 13.—

Nors Michigano valstijos 
gubernatorius Murphy tvir
tina, kad jis “neįvedąs” ka
ro stovio, o tik šiaip atsiun- 
čiąs miliciją “tvarkai palai
kyti”, bet tikrumoj jau įve
damas karinis stovis prieš 
auto. darbininkus, ypač
tuos, kurie “sėdėjimu”
streikuoja General Motors- 
Fisher Body fabrikuose.

Hearsto spauda sausio 13 
d. su džiaugsmu atžymėjo, 
kad “Michigano milicija jau 
paėmė į savo komandą Flin- 
tą,” 160,000 gyventojų mies
tą, kur sutraukta 2,000 mi
licininkų.

Prieš sėdėjimu užstrei- 
kuota Fisher Body No. 2 
fabriką dieną naktį stovi 
būrys policijos, ginkluotos 
rankiniais kulkasvaidžiais, 
bombomis ir kitais pabūk
lais. To fabriko streikie- 
riai naktį iš pirmadienio į 
antradieni iškėlė karžygiš
ką bataliją prieš policiją, 
kuri buvo sustabdžius mais
to praleidimą streikieriams 
į dirbtuve ir šturmavo juos 
troškinančiomis - ašarinėmis 
bombomis, šautuvais ir kt.

Nors mūšyie 14 darbinin
kų pašauta ir 50 dujomis 
antroškinta bei kitain su
žeista. tačiaus streikieriai 
su pašalinių darbininkų tal
ka atmušė mobilizuotos po
licijos užpuoliipą ir (šiuos 
žodžius berašant) dar te- 
bevaldo savo tvirtovę-fabri- 
ką. Besigindami jie taipgi 
sužeidė 13 policininku, tame 
skaičiuje šerifą J. Wolcot-

KAIP MICH. GUBERNA
TORIUS “RŪPINASI” 
STREIKIERIŲ SVEIKATA

Detroit, Mich.—Valstijos 
gubernatorius Murphy sa
ko, būk nepritariąs tokiems 
veiksmams prieš sėdinčius 
streikierius, kaip užsuki
mas nuo jų šilimos ar stab
dymas jiems maisto. Nes to
kie žingsniai “pavojingi 
sveikatai.” Bet kas, ar ne 
“gerasis” gubernatorius už
traukė miliciją ant ramių 
streikierių galvos? Gal tai 
jiem “sveika?”

Ištirt General Motors Smur
tą prieš Darbininkus

Washington, sausio 13.— 
Darbo ministerė Perkins 
rengiasi važiuot į Detroitą 
taikyt automobilistų fabri
kų streikierius su General 
Motors Korporacija.

J. L. Lewis, pirmininkas 
Industrinių Unijų Organi
zavimo Komiteto, reikalau
ja, kad šalies valdžia ištir
tų, kaip General Motors 
Korporacija persekioja uni- 
jistus darbininkus ir nau
doja smurtą prieš juos.

Senatinė Piliečių Laisvių 
Komisija su La Follette 
priekyje jau pradeda tyri
nėti General Motors smur
tiškus veiksmus prieš dar
bininkus.

NELEIS NAZIUI SCHME- 
LINGUI KUMščIUOTIS 

IR PITTSBURGHE

Pittsburgh, Pa.—Federa
cija prieš Nazius daro pa
stangų, kad ir Pittsburghe 
nebūtų leista kumščiuotis 
naziui Schmelingui su sun
kiasvoriu bokso čampionu 
Braddocku.

Subruzdę nazių priešinin
kai jau privertė promo te
rms atšaukti Schmelingo- 
Braddocko kumštynes, ku
rios buvo planuojamos Di
džiajame New Yorke.

Roma, saus. 13. —Popie
žius tik su vargu tegali kvė
puoti, ir skausmai beveik 
neleidžia jam užmigti.

ŽUVĘ 31 JŪREIVIS NAUJO 
UNIJOS LAIVO

Kiekwall, Orkney Salos.- 
Manoma, kad audra jau bus 
prigirdžius 31 jūrininką Fi- 
nijos laivo “Johanna Thor- 
den”. Jie buvę iš nrakiurin- 
to laivo sulipę į išsigelbėji
mo valtis, bet audra apver
tus jąsias.

Tai buvo visai naujas lai
vas, dar jmrnų kartą plau
kiantis iš New Yorko atgal 
į Finiją. Jis buvo audros 
užblokštas ant povandeni
nių uolų, ties Škotija.
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Melagingi Kaltinimai
Nors nati policija po Ge

neral Motors bosų koman
da surengė razbaių prieš ra
miai viduj streikuojančius 
darbininkus, tačiaus jau iš
duota 1,200 warrantu areš
tuot darbininkus, dalyvavu
sius kovoj su policija., Jie 
kaltinami “kriminaliniu sin- 
dikalizniu.” “piktadarišku 
užpuoli mu,” “sukilimu,” 
“svetimos nuosavvbės naiki
nimu” ir net “kidnapini- 
mu.”

Nori Suverst Bėdą ant 
“Pašalinių Agitatorių” 
Kapitalistiniai laikraščiai 

paskleidė girdus, būk tūks- 
čiai automobilių darbinin
kų atvažiuoją iš kitu miestų 
talkon Flinto streikieriams 
kovot prieš policiją ir mili
cija. Tais girdais nori su
kelti gyventojus prieš Flin
to streikierius, būk juos 
“kursto pašaliečiai agitato
riai.”

Michigano Komunistų 
Partija reikalauja, kad gu
bernatorius Murphv apsau
gotu darbininkų teisę strei
kuoti ir uždarytų fašistinę 
streiklaužių organizacija, 
pasivadinusią “Flinto Susi
vienijimu.”

i



KetvirtacL, Sausio 14, 1937

LIETUVOS ŽINIOSCod Liver Oil

ROKIŠKIS

CIevelando Žinios
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lis, kurios neprieina prie 
jūrių, ar kurdų vandenyse 
negyvena kadės.

Danų Laivas Netoli Nidos 
Užplaukė ant Seklumos
Gruodžio 17 d. 20 vai. Nidos 

švyturio tarnautojas pastebėjo 
prie kranto nežinomą laivą, už
plaukusį ant seklumos. Apie tai 
buvo pranešta Nidos pagalbos 
stočiai, kuri su savo komanda 
nuvyko pagalbos valtimi prie 
nežinomojo laivo ir išgelbėjo 
įgulą iš keturių Žmonių: kapi
tono ir trijų jūrininkų.

Franci jos . užsienio ministe
rs Yvon Delbos, kuris perser
gėjo Vokietiją sulaikyti karei
vių siuntimą į Ispaniją fašistų 
talkai.

Bedarbių vis Daugėja
Pereitą savaitę registruotų 

Klaipėdos miesto bedarbių skai
čius sieke 1832 asmenis, tačiau 
šią savaitę šis skaičius jau pa
šoko iki 2,020. Bedarbių skai
čiaus padidėjimas aiškinamas 
tuo, kad nemaža darbininkų at
leido celiuliozės fabrikas ir kaž
kurios lentpjūvės. Darbo įstai
ga šią savaitę atsitiktino darbo 
parūpino 147 žmonėms. Prie 
miesto viešųjų darbų dilba 715 
bedarbių. Pereitais metais tuo 
pačiu laiku bedarbių buvo 2,068.

Iš antros pusės nekurie 
streiko dalyviai, .ypač nauji,

$5.50 
$7.50

. . . $7.50
. . . - $5.50 

$3.00
.... $4.00
.... 14.00

m/

Minė- 
mitetas jau išsiuntė Ispanijon sa- 

“Sil”

at
under the Act

skundus išklausyti. Atlikus, 
vienu kartu išveda laukan. 
Pirmiaus Reassignment Biuro i

Tame 
t:—interesai ne tik 

buvo parašyta žodžiai “inte- 
Tas žodis

Iš WPA Darbininkų Sėdėjimo 
Streiko

Sausio 4 d. prasidėjęs WPA 
atleistų iš darbo darbininkų 
sėdėjimo streikas užsibaigė 
sausio 9 d., 10 vai. ryte. Skai
čius sėdėjimo dalyvių buvo 
tarpe 28 ir 50 asmenų. Nega
lėdami sulaukti patenkinimo 
iš WPA Reassignment Biuro 
viršylų, darbininkai nusit’are 
pasilikti biure tol, kol nebus 
patenkinti jų reikalavimai— 
grąžinta jiem darbas.

Sėdėjimo streikas Clevelan- 
de, tai naujas dalykas. Tiesa,

pagavo ir kur jis 
yra. Moteris bandė užsiginti 
ir sakėsi, kad telį ji pirkusi. 
Dabar apylinkės teismas ją, 
kaip pirmą sykį nusikaltusią 
lėngvai nubaudė, tepati<yrė 2 
paras kalėjimo. įėjus į tos mo
terėlės namus, matosi kryželis, 
sienos apkabintos šventais pa- 

Arnold veikslais, o ant Stalo guli “Mū- 
Workers sų Laikraštis.”

Susidūrė Motoriniai 
Kutenai

šiomis dienomis atviroje jū
roje įvyko palyginti nemenka 
katastrofa. Du didieji Klaipė
dos žvejų motoriniai kateriai— 
“Forelle” ir “Fortuna” — del 
tamsos susidūrė vienas su ant
ru. Vienas kūterių ypatingai 
smalkiai nuo susidūrimo nuken
tėjo ir buvo priverstas išmesti 
didesnį savo grobio dalį, žvejai 
turi nemažą nuostolį.

Kaip pačios kadės mesa, salėj visą dieną reikėjo išsė- 
taip ir jos kepenų aliejus, dėti, bet laike streiko ponai iš;

Ir Šventųjų Pirštai j 
Save Linkę

Iš gyvulių rinkos nuo karvės 
nuklydo lėliukas, kurį pasigavo 
vieno kaimo dievobaiminga mo
terėlė P., ir surišusi pasiguldė 
iį savo vežimą. Kai savininkas

SUBSCRIPTION RATES: 
Urited States, per year .. 
Brooklyn, N. Y., per year-__
Foreign countries, per j 
Canada and Brazil, per ; ,.r 

United States, six months ... 
Brooklyn, N Y., six months 
Foreign countries, six months
Canada and Brazil, six months .... $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, 
the Post Office at Brooklyn, N. Y, 
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sitrauktų ir stovėtų nuošaliai.
Kaip pačioj Am. Socialistų Partijoj, 

taip (ir lietuviuos socialistuos yra gan 
griežtas nuomonių pasidalinimas: vieni 
dešinesni, kiti kairesni. Dešiniuosius at
stovauja “Naujienų” redaktorius, kurio 
vedamas laikraštis yra didėlis Sovietų j 
Sąjungos priešas.

Ką dabar veiks kairesnieji lietuviai so
cialistai, liekasi palaukti ir pamatyti. La
bai galimas daiktas, kad ir jų dalis pasi
duos tai pažiūrai, kuri stoja už trauki
mąsi iš Partijos ir gyvenimą “nezaležnin- 
kišku” gyvenimu.

Milionas Dolerių Ispanijai
Iki šiol Jungtinių Valstijų žmonės su

rinko Ispanijos liaudžiai vieną milioną 
dolerių. Ši suma buvo surinkta per 

orth American Committee to Aid Spa- 
ish Democracy (Šiaurės Amerikos Ko- 
itetas Gelbėti Ispanijos Demokratijai). 

Į tą sumą, žinoma, įskaitoma ne tik an
os pinigais, bet ir daiktais: drabužiai, 

istas, medikališki dalykai, etc.
tąsi s 
vo supirktas prekes dviem laivais, 
ir “Mar Cantabrico.” Dar $88,000 pini
gais randasi bankuose. Tik vienas lai
vas “Mar Cantabrico” išgabeno 200 tūks
tančių dolerių vertės drabužių ir 35,000 
porų avalų, vertų 30 tūkstančių dolerių.

Šis komitetas tačiau sudėjęs rankų ne
sėdi, bet darbuojasi ir toliau, rinkdamas 
aukas Ispanijos demokratijai gelbėti. Per 
šį komitetą, beje, ir “Laisvė” gautas nuo 
savo skaitytojų?Ispanijai aukas siunčia.

Iki šiol per “Laisvę” tapo surinkta 
$1,424.15. Bet pinigai vis dar nesiliauja 
plaukę.

Tas viskas parodo, kaip lietuviai darbo 
žmones įvertina Ispanijos demokratijos 
gynėjus. ' •

Be abejo, per “Laisvę” surinkti .pinigai 
toli gražu nėra viskas: nemaža suma yra 
surinkta per “Vilnį” ir ALDLD. Be to, 
daug lietuvių organizacijų siunčia savo 
aukas tiesiai tarptautiškam komitetui.

Bet tokia politika yra žalinga. Nes 
jeigu kitos grupės ir kuopos ją sektų ir 
pasitrauktų iš Partijos, tai Socialistų 
Partijos visai nebeliktų. O ką gi pasi
traukusios grupės, iškrikusios, gali nu
veikti? Nieko.

Mes netvirtiname, kad Amerikos So- 
I cialisių Partijos vadovybė yra teisinga ir 

gera. Ne. Mums rodosi, kad josios “su- 
siženiljimas” su trockistais neša didelę 
žalą visam judėjimui. Trockistai šiuo 
tarpu yra vėžys darbininkų judėjimo kū
ne. Juo greičiau kuri organizacija nuo 
jo apsivalo, tuo sveikesnė ji patampa. 
Jeigu lietuviai socialistai nesutinka su 
trockistų partijon priėmimu ir su jų ve- 
dąma partijoje politika, tai, mums rodo
si, jie turėjo kovoti būdami partijoj už 
apvalymą jos eilių.

Galima dalėisti, kad ma
ža dalelė lietuvių, kuri ne
skaito laikraščių bei !kny-; 
gų, kuri velkasi, taip sakant 
—progreso uodegoje, neturi 
supratimo, kokių rolę lošia 
žmogaus organizme taip va
dinamas cod liver oil (kad 
kepenų aliejus) ? Mes žino
me, kad cod liver oil, nežiū
rint, kokioj medicinos for
moj mes jį vartojame, turi! 
tuos reikalingiausius mūsų 
organizmui vitaminus—A ir

jau ne užvakar ar vakar ta
po įvertinti, kaip ir jų tėvy
nė, Gaspesia pajūry s atras
tas. Gaspesia vandenys, 
kaipo gausiausi kadėmis,. 
žvejams buvo žinomi jau ir 
1537 metais, apie 400 metų 
atgal. Vienok pats cod liver 
oil medicinos žvilgsniu tapo 
įvertintas ir jo vertingumas 
patvirtintas tik 1877 metais.

Nepaisant koks milžiniš
kas kiėkis kalbamų žuvų 
yra sugaunama, bet atsi
žvelgiant į cod liver oil po- 
puliariškumą bei jo suvar-, 

(tojimo kiekį ir biznišką gra- 
šiagaudystę, 'galima dalėisti, 
jog aliejus tampa atmieš
tas, jei 'ne kuom kitu, tai 
bent tos pačios žuvies kū
no riebalu.

Bet visgi negalima dasi- 
leisti, kad Bod liver oil daro
mas, kaip anas kiškių ke- 
navimo fabrikantas kad pa
siaiškino daręs: jis maiše 
ir arklio mėsos, sakydamas:: 
“Dėjau pusę ant pusės, po
nas teisėjau, ant vieno kiš-, 

ikio vieną arklį?’
Senas Vincas.

Charles Mattson Nužudymas
Be abejo, kiekvienas doras žmogus pa- 

sipiktins tuo bjauriu darbu, kurį papildė 
10 m. amžiaus vaiko Charles Mattson nu
žudyto jai, kurie, šiuos žodžius rašant,
dar nėra žinomi. Ištikrųjų, po Lindber- 
ghų vaiko pavogimo ir nužudymo, ši kri- 
minalystė yra viena iš bjauriausių. Ne- 1 
naudeliai pavogę vaiką, vis žadėjo jį su
grąžinti, bet nesugrąžino, o brutališkai 
nužudė ir pametė lai ose.

Veikiausiai žmogvagiai ir žudytojai 
bus sugauti ir atatinkamai nubausti. Po 
Lindberghų vaiko pavogimo, Jungt. Val
stijose buvo įvykinta apie 75 žmogvagy- 
stės. Iš viso pagauta 173 žmogvagiai, iš 
kurių keturi tapo nusmerkti mirti ir ta
po nužudyti, du nulynčiuoti ir trys patys 
pasidarė galą. Likusieji tapo nusmerkti 
ilgiems metams kalėti.

Kaip matome, už žmogvagystes teis
mai smarkiai baudžia. Vienus ilgiems 
metams kalėjiman, kitus—mirtin. Deja, 
tas nesulaiko žmogvagysčfų ir net žmog
žudysčių. Kodėl? Todėl, kad Jungtinė
se Valstijose kriminalystės, imant bend
rai, pasiekusios augšto laipsnio. Pini
gas čia lošia viską. Asmuo gali būti 
bjauriausias, jei tik jis turi pinigų, tai ir 
gudrus ir garbingas. Dėlto, noras pinigo 
ir verčia silpnesnius žmones būti krimi
nalistais. Prie to visko prisideda pigūs 
judžiai, >įžurnalai ir apskritai prasta li- 
Prif&ra. .

Palyginkit žymiausią kapitalizmo šalį 
—Ameriką su socializmo šalimi—Sovietų 
Sąjunga. Ar kas girdėjo, kad Sovietų 
Sąjungoj būtų buvęs pavogtas žmogus 
pasipinigavimo tikslais?!

Nusitarė Pasitraukti iš Socialistų 
Partijos

“Vilnis” praneša, kad LSS (centraline) 
kuopa, kurioj priklauso Grigaitis, nusi
tarė išsitraukti iš Socialistų Partijos. 
Sakoma, tai padaryta dėlto, kad minėto
ji kuopa nesutinkanti su Norman Tho- ! 
įnašo politika.

Kai tik Socialistų Partija skilo, “Nau
jienos” agitavo už tai, k' 1 LSS iš jos pa

T ai Buvo Tikėtasi!
Flint (Mich.) automobilių fabrikai 

-skęstu ašarų dujose, leidžiamose polici
joj, d darbininkai-streikieriai šaudomi. 
Valstijos valdžia šaukia miliciją pagel- 
bon policijai “daryti tvarką” ir visų 
Flint ir Detroito dorų gyventojų tapo su
kelta neapykanta prieš automobilių mag
natus, atsiskančius tartis su darbininkų 
unijos atstovais. ;

Tokios tai, trumpai suėmus, žinios iš 
automobilių pramonės centro, iš Detroi
to ir jo apielinkes.

Kaip visuomet, taip ir šiuo tarpu kal
tininkais to viso neramumo yra kompa
nijos pasamdyti padaužos ir policija. Sė
dėjimo (sit-down) streikieriai nevartojo 
jokių provokacijų. Jie užsilaikė ramiai 
ir tvarkingai. Tą pripažino net buržua
zijos spauda. Kompanijoms tas nepati
ko ir jos dėjo pastangų, kad kaip nors 
streikierius išprovokavus, kad juos už
puolus. Jiems tas dalinai ir pavyko.

Šiuos žodžius rašant, dar nežinia, kuo 
tas' viskas baigsis. Mes norime pareikšti 
savo nuomonę tik tame, kad darbininkai 
nepaisytų kompanijos šnipų ir policijos 
provokacijų. Jų pareiga tęsti savo strei
ką. Daugiau: kitų automobilių pramo
nės fabrikų darbininkai tūrėtų taip jau 
pareikšti savo žodį. Jie turėtų paskelbti 
protesto streiką, solidarybės streiką ir 
reikalauti pripažinimo teisės organizuo
tis.

Tai būtų tinkamiausias ponams auto
mobilių magnatams su jų šnipais ir pro
vokatoriais atsakymas.

Reikia Ruoštis
Sausio mėn. 21 d. pasaulio darbo žmo

nės minės 13-kos metų sukaktį nuo mir
ties pasaulio darbininkų vado, V. I. Le
nino.! Amerikoje bus tas pats: įvyks ei
lė niasinių mitingų, kuriuose dalyvaus 
šimtai tūkstančių darbininkų.

Kati padaryti sukaktuves įspūdingo
mis, reikia dabar prie to ruoštis. Po
draug, turime stiprinti Lenino partiją— 
Komunistų Partiją,—vedančią žmoniją į 
laisvę, į socializmą.

KLAIDOS ATITAISYMAS
“Laisvės” No. 8, pirmadienio, sausio 

11 d. laidoje įvyko klaida, kurią čia ati
taisome. Klaida randasi editoriale, ku- 
ris turi antgalvį “Naujienos” Nori Pa- 
aiškinti. Pirmosios špaltos apačioje, kur 
paduodama ištraukos d. Stalino Kalbos, 
klaidinančiai sustatytas šis sakinys: 
“SSRS yra tiktai dvi klases, darbininkai 
ir valstiečiai, kurių interesai ne tik prie
šingi, o atvirkščiai—draugingi.” Tame 
sakinyje, vietoj žodžių 
priešingi,—buvo parašu 
resaį ne tik nepriešingi..j 
pirmų syk buvo sustatytas teisingai, bet 
toje pačioje eilutėje buVo klaida kitame 
žodyje, o tą klaidą ištaisant klaidingai 
sustatyta žodis nepriešingi.

Tačiaus galima deleistį, 
kad tik maža, nors ir labai 
prie skaitymo palinkusi lie
tuvių dalelė yra susipažinu
si, iš ko tas aliejus daroma 
ir iš kur jis paeina. Todėl 
šio rašinėlio ir yra tik tas 
vienintelis tikslas, kad su
pažindinti lietuvius su to 
aliejaus, jeigu taip galima 
išsireikšti—tėvyne.

Cod, arba lietuviška tar
me tariant—kad, tai vadi
nasi dideliu pilvu, ^didelėmis 
kepenimis, plačiomis pa
žiaunėmis, užauganti iki 100 
svarų žuvis. Iš jos kepe
nų ir daroma kalbamasis 
aliejus, o jos mėsos, susūdy- 
tos ir išdžiovintos, galima 
gauti bile- grioseryje, po 
vardu—cod (kad) fish.

Nors Suvienytų Valstijų 
vandenyse kas metai yra 
pagaunama apie 2 milionai 
kadžių, tačiaus tai tik lašas 
jurose prieš tai, kiek jų kas 
metai yra pagaunama jų 
pačių tėvynėje, 'Gaspe !(Gas
pesia) Atlantiko pakraš
čiuose, Quebec provincijoj, 
Kanadoj.

Tenai, tarp St. Lawrence 
upės ir Chaleur Bay (įlan
kos) guli smiliaus piršto iš
vaizdos žemės rėžis apie 11,- 
000 ketvirtainių mylių dy
džio. Ten jūs, paupiu ar pa- ( 
jūrių važiuodami, nieko

nematysite,, kaip savaįįę prieš tai G. M. Fisher 
Body darbininkai ėmėsi pana-, 
šaus kovos būdo -su bosais- 
darbdaviais. Ir ’nežiūrint, kaip 
“sėdėjimo streikas” buvo nau-

1 jas dalykas, jis rado atgarsio 
pas WPA darbininkus.

Workers Alliance nariai 
buvo pirmais, kurie pradėjo 
šį sėdėjimo streiką išvystyti 
kovingon ir konstruktyvėn pu
sėn. Ir taip per visą sėdėjimo 
streiko laiko : penkias dienas 
ir naktis — atlaikyta keli de- 

šlykščiai dvo- sėtkai mitingų ir daug gavo 
atmosferoj Su- Patirti, kad darbininkai atsi-

- - * ! sako pažadais maitintis.
WPA viršininkai iš

tik žvejų ; lūšneles ir per 
mylių-mylias berkšančius 
karčių tiltėlius^ant kurių 
sūdoma ir džiovinama kal
bamos žuvys—cod.

Kaip yra sakoma, kad 
kriaučius vaikščioja nudris
kęs, o šiaučius basas, taip 
ir šiems žvejams tas posa
kis pilnai atatinka. Jie gau
do žuvis žmonių sveikatos 
delei, bet patys nuodijasi 
džiūstančios ir garuojan
čios žuvies i 
kiančioj 
prąntama, dvokimas nėra 
toks, kaip dvokia sugedus 
žuvis, bet ir nei kiek nepri- nenorėjo nei klausyti bedar- 

džiūsta ir bių reikalavimų. Bet buvo pri- 
‘ versti tartis su streikieriais ir 
! dalinai išpildyti .jų reikalavi
mus.

imnesnis. Ten
garuoja į orą tonų-tonai žu-; 
vies ir, jeigu vėjas nepučia 
jūros pusėn, nepratusiam 
prie tos atmosferos žmogui, 
i •! • Bireiivu ua^viai, .v,pa,v nauji,kvėpavimas veik neįmano- . įarbininkiškoj 
mas.

Tai ve iš ko cod liver oil 
daromas, kur jo ūkis ir iš 
kur jis siunčiama į tas ša-

Generolas Emil F" ‘ 
turalizuotas kanadietis, gimęs 
Austrijoje, yra vyriausias va

das tarptautinės brigados Ma
dride prieš fašistus.

organizacijoj, baimijosi maisto 
klausimą statydami sau: 
“Kaip ilgai galėsime išsėdėti 
nevalgę?” Bet greitu laiku ga
vo patirti, kad maisto klausi
mas yra užvis menkiausis da
lykas.
Simpatija Streikieriams Buvo 

Didele iš Visuomenes Pusės
Tą patį vakarą Workers 

A 1 I i a nce kuopos parūpino 
streikieriams maisto. Ant ryto
jaus kitos organizacijos, paty
rę iš vietos laikraščių, ir šiaip 
progresyvūs biznieriai atėjo su 
maistu labai gausiai. Taip 
žmonės baimėje buvo nuste
binti, kad jie tūri daug neži
nomų draugų.

į Gi WPA viršylos dėjo visas 
pastangas, kad šis streikas.

; neišsiplėstų. Antradienį į Rea
ssignment Biurą nebeleido 
.liuosai darbininkams eiti su 
nusiskundimais paprasta tvar-. 
ka. Bet sudėjo po 25 į būrį 
ir vedė pas nuskirtus

WPA dėjo visas pastangas,- 
kad sėdintieji neužkrėstų 
streiko dvasia tų šimtų dūrbi- 
ninkų, kuriuos jie pajėgia die
ną iš dienos pažadais maitinti.

Nežiūrint tų visų pastangų, 
visgi streikierių skaičius ^penk
tadienio naktį padvigubėjo, 
skaitant kokis skaičius jų pra
dėjo streiką. Penktadienį p. 
Westphall atėjęs pas strei
kierius davė žodį, kad šis 
Reassignment Biuras bus ge
riau sutvarkytas ir greičiau 
atleistieji bus priskirti vėl prie 
darbų.

Tą pačią dieną, t. y., penk
tadienį (8 sausio) iš Washing- 
tono per senatorių Buckley at
ėjo pranešimas WAP direkto
riui Bubnai ir miesto majorui 'įasigedol telio‘ tai žmonės ifti- 
Burtonui, kad visa eilė naujų ’ rode, ka^ jį pagavo ir .kur jis 
projektų Clevelandui yra už-' 
tvirtinta.
Miesto Taryba Prietnč Rezo

liuciją, Reikalaujant WPA 
. Darbų

•Sausio 4 d. CIevelando 
Miesto Taryba savo posėdyj 
išklausė atsišaukimą 
Johnsono, atstovo 
Alliance, kuris nurodė WPA | -----------------
administracijos b i u rokratišką Celiuliozės Fabriko Darbi- 
atšinešimą linkui paleistų dar
bininkų, kas sudarė priežastį 
del dabartinio Reassignment 
Biure sėdėjimo streiko. Kartu 
pažymėjo, kad daug daugiau 
kongresas turi paskirti pinigii 
viešiems darbams, negu kad p. i 
Rooseveltas pats siūlo. Pabai
goje savo kalbos ragino Mies
to Tarybos narius priimti re
zoliuciją, kad kongresas pa
skirtų Workers Alliance rei
kalaujamą sumą $1,250,000,- 
000. Miesto Tantfba priėmė re-' 
zoliuciją, kurioje reikalauja-1 
ma skirti sumą pinigų, priim
tą J. V. majorų konferencijo
je, būtent $866,000,000.
Nežiūrint Blogo Oro, Buvo Ge
ras Pikietas prie WPA Admi

nistracijos Buto
Sausio 9 d., 10 vai. ryte 

čion buvo surengtas masinis 
pikietas prie WPA Adm. Bu
to. Pirmutiniais pikietuotojais 
pribuvo “sit in” streikieriai, 
kurie užbaigę streiką Reas
signment Biure atmaršavo 50 
'“strong.” Pikietas tęsėsi per 
dvi valandas ir puse. Pikieto 
linijoj dalyvavo tarpe 250-300. 
Delegacija iš 20 atstovų ma
tėsi su Alexander, pavieto di
rektorium ir įteikė jam reika
lavimus, kad jis darytų spau
dimą ant Washington© val
džios ir Nacionalio WPA Biu
ro.

Workers Alliance ragina vi
sas darbininkų organizacijas 
ir įvairias darbininkų grupes 
siųsti telegramas savo senato
riams ir kongresmanam reika
laujant skyrimo viešiem dar
bam del šio pusmečio $1,250,- 
000,000. Sausio 15 d. masinė 
delegacija bus Washingtone. 
Lietuvių organizacijos turi da
lyvauti šiame spaudime.

M.

įlinkai Nepatenkinti
Jau kuris laikas tarp Klai

pėdos celiuliozės fabriko darbi
ninkų ir vadovybes jaučiamas 
trynimasis del atlyginimo. Dar
bininkai nepatenkinti dabarti
niu atlyginimu ir reikalauja jį 
pakelti 15%. Taikinimo pastan
gos ligi šiol vis neduodavo vai
sių. šiomis dienomis fabriko 

(vadovybės ir darbininkų santy- 
Lkius mėgino sureguliuoti ir tei
smas, tačiau, fabriko atstovui 
teisman nestojus, posėdis buvo 
atidėta. Fabriko vadovybei vie

ptoj atlyginimo padidinimo siūlo 
duoti Kalėdų švenčių priedą.

Panevėžio Miesto Finansai 
1937 Metams

Miesto taryba paskutiniam 
posėdyj po trumpą einamųjų 
reikalų priėmė 1937 m. sąma
tą sumoje 1,351,794 lt., t. y. 
111,651 lt. didesnę negu 1936 
metais.

1937 m. pajamų pozicijoje 
nieko naujo nematyti nebent 
tai, kad tikimasi gauti daugiau 
pajamų nuo pagrindinio verslo 
ir valstybinio mokesčio, būtent: 
pernai šių pajamų buvo 34,853' 
lt., o 1937 m? numatyta 45,000 
lt., verslo pelno mokesčių per
nai surinkta 82,400 litų. 1937 
m. numatyta — 90,000 litų. 
Nuo į miestą įvežimų krovinių 
numatyta surinkti 80,090 lt. 
Tai visa nauja skiltis 1'937 m. 
sąmatoje, šios pajamos 1936 
m. nors ir tebeplauki^, bet są
matoje nebuvo atžymėtos.
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