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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulj!

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX v?

KRISLAI
Apgailėtini Vaikai. ’"Z 
Kaip Peiliu per Sviestą. 
Dr. šliupo Liūdnas

Laiškas.
Pas Smetoną ant Burdo.

Rašo A. B.

Chicagos katalikiškos arkivy
skupijos parapijinėse mokyklo- j 
se mokosi 196,729 vaikai. Tai 
vis darbo žmonių vaikai. Tas 
mokyklas užlaiko tie patys pa- 
rapijonai savo centais.

Bet kaip su tais vaikais? Pa
sigailėt jų reikia. Jie negauna 
nei tikro mokslo, nei tiek, kiek 
publiškose mokyklose. Labai 
daug jų brangaus laiko ir en
ergijos sunaudoja poteriai ir/ 
katekizmas.

Nuskriausti tie vaikai. Ne
bus jie dėkingi savo tėvams. O 
tėvai klaidą daro, atskirdami 
savo vaikus ir leisdami juos į 
kunigų mokyklas. Tos visokios 
“sesutės” apie mokslą nieko ne-‘ 
išmano, neigi mokslas joms rū
pi. Mums reikėtų smarkiai pa
sidarbuoti, kad išgelbėti tuos 
vaikus, apšviečiant jų tėvus 
darbininkišku susipratimu.

Labai puikiai sekėsi generolui 
Franco. Sukilo jis su savo ar
mija ir maršavo per laukus ir 
kaimus prieš Madrido liaudies 
valdžią. O valdžios ant greitų
jų sumobilizuota milicija, kari
nio muštro nepažįstą jauni dar
bininkai ir valstiečiai, tirpo 
prieš lavintas gen. Franco spė
kas. “The New York “Times” 
(sausio 13 d.) sako, kad jis ėjo 
pirmyn taip lengvai, kaip eina 
peilis per sviestą.

Taip buvo pradžioje civilio 
karo. Bet kasdien tasai “svie
stas” tirštėjo ir kietėjo. Paga- 
liaus Franco pasiekė Madridą, 
čia jis, tasai peilis, susidūrė su 
gerai lavintų kareivių “tarptau
tine kolumna” ir sustojo. Da
bar jis gauna kailin. Todėl1 
“Times” ir teigia, kad net ir 
šioje gadynėje ne tiek svarbu 
armijos kiekybė, kaip jos ko
kybė. Ir maža armija gerai la
vintų ir gerai ginkluotų karei
vių gali ištaškyti dantis ir pu
sėtinai dideliam priešui. Toks 
likimas laukia gen. Franco.

“Tėvynė” paskelbė Dr. šliu
po laišką /‘broliams amerikie
čiams.” Labai liūdnas laiškas. 
Skundžiasi jis: “Dėl civilės me
trikacijos nė vyriausybė, nė sei
mas nieko nepadarė.” Kunigai 
ir davatkos, girdi, nustelbia vis
ką.

Taip pat labai sunkiai verčia
si laisvamanybė. Sako šliupas: 
“Tokia kunigų propaganda ap
sunkina mums darbą, nes vos 
tik kas užsigeidžia Etinės Kul
tūros Draugijos skyrių įsteig
ti kaimuose, tas esti tuojaus 
jskundžiamas komunistu, ir ka
ro komendantų baudžiamas.” O 
tų inkvizitorių vadu esąs ame
rikiečiams gerai žinomas kuni
gas Fabijonas Kemėšis.

Tiktai su “laisvamanių gim
nazijos” steigimu šiek tiek ge
riau klojasi šliupui. Jis sakos 
buvęs Kaune ir suradęs, kad 
mokyklai patalpą bus nesunku 
gauti ir gal gausiąs iš valdžios 
leidimą. Bet kas iš to, kad pi
nigų nėra—amerikiečiai turėsią 
viską finansuoti. Taigi, ir tas 
darbas tebekabo dausose.

Laisvai minčiai, pažangai, 
mokslui labai sunku plėtotis 
smetonininkų užgultoje Lietu
voje. O kunigai, visa tamsi 
bažnyčios hierarchija, ruošiasi 
įvesti tikrą inkviziciją.

buvo pasiuntęs 200 
kareivių iššluoti ko-

Nepavy.ko ir pats

medaliais, o kunigus, kaip ma
tosi, penes litais.

Chinijos Shensi provincijoj, 
pasak pranešimų, 50 tūkstan
čių Chiang Kai-sheko kareivių 
perėjo komunistų pusėn ir pri
sidėjo prie raudonosios chinų 
armijos.

Jis ten 
tūkstančių 
munizmą.
buvo pakliuvęs bėdon. O dabar 
vienas ketvirtadalis jo tos ar
mijos sutirpo prieš komunizmą.

Smetona neužmiršta kunigų: 
Jis puikiai įvertina jų talką, 
šelpia jis ne tik Lietuvos kuni
gus, bet ir amerikiečius tėve
lius. Pranešama iš Kauno, kad 
Smetonos valdžia nutarė mokė
ti mums žinomam kunigui Mi
lukui keturis šimtus litų pensi
jos per mėnesį. Tai pusėtinai 
riebi pensija.

Savo politinius agentus Am
erikoje Smetona apdovanoja

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

ĄUTO. STREIKIERIAI DARĄ 14 DIENU 
PALIAUBAS SU GENERAL MOTORS

□
Sėdėjimo Streikieriai Ap- 

leisią Dirbtuves, kol Eis 
Derybos del Sąlygų

Lansing, Mich., sausio 15. 
—Pranešama, kad Automo
bilių Darbininkų Unijos at
stovai, tarpininkaujant Mi- 
chigano gubernatoriui Mur
phy, padarę dviejų savaičių 
paliaubas (pertaiką) su Ge
neral Motors Korporacija.

Sakoma, kad nuo ateinan
čio pirmadienio išsikrausty
sią iš fabrikų streikavusie
ji sėdėjimu darbininkai, kol 
tęsis derybos del 30 valan
dų darbo Savaitės, unijos 
pripažinimo, algos priedų ir 
kitų reikalavimų. General 
Motors Korporacija, iš savo 
pusės, žada tuo tarpu ne- 
bandyt dirbti sėdėtojų ap
leistuose fabrikuose. Kor
poracija tuo laiku neišim- 
sianti jokių mašinų nei dar
bo įrankių iš tų darbavie
čių.

Homestead, Pa. — Ati
daryta nauja didelė plieno 
ir geležies plokščių dirbtu
vė, priklausanti Carnegie- 
Illinois Plieno Korporacijai.

Du Milionai Bedarbių 
Gavę Darbus 1936 m

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos valdyba 
skaičiuoja, kad nuo 1935 m. 
lapkričio iki 1936 m. to pa
ties mėnesio,,, 2,000,000 be
darbių gavę darbus. Vien 
statybos darbuose 258,000 
daugiau darbininkų suradę 
užsiėmimo, o plieno ir ma
šinų pramonėse darbininkų 
skaičius paaugęs 252,000.

PASITRAUKĖ ČILĖS DE
ŠINIEJI MINISTERIAI 

DEL “RADIKALŲ”

Santiago, Čile.—Daugu
ma dešiniųjų ir “liberalų” 
ministerių pasitraukė iš val
džios, nenorėdami sykiu po
sėdžiauti su radikalais mi- 
nisteriais, kurie, sakoma, 
pritarę Liaudies Frontui. 
Prezidentas A. Alessandri 
organizuoja naują ministe
rių kabinetą.

su savo

Krynica, Lenkija. — Ho- 
landijos karalaitė Juliana, 
viešinti Lenkijoj 
vyru, moka ir lenkiškai su
sikalbėti su tarnais.

Pasipinigausiąs Simpson, Ex- 
Vyras Mylėtinos Buvusio 

Anglijos Karaliaus
London. — E. Ą. Simp

son, buvęs vyras Walles 
Simpsonięnės, Anglijos ex- 
karaliaus Edwardo mylėti
nos, užvedė bylą prieš Joa
ną Suthęrlandienę, anglų 
pulkininko pačią, kaipo 
šmeižikę. Jinai tarp ponių 
ir ponų paskleidė girdus, 
kad Simpson buvęs dideliais 
pinigais papirktas. Todėl 
jis nesipriešinęs teismiš- 
koms perskyroms; tuo bū
du Simpsonienė lengvai ir 
gavus divorsą, kad galėtų 
susituokt su Edwardu.

London^ saus. 15.—Prane
šama, kad Simpson sutin
kąs be teismo susitaikyt su 
tariama jo šmeižike Suther- 
landiene. Jis už tai gausiąs 
nemažai pinigų.

Prasidėjo Bedarbių Žy
giavimai j Washington

New York. — Jau išmar- 
šavo iš čia 1,000 bedarbių 
delegatų į Washingtoną rei
kalaut, kad kongresas pa
skirtų $1,250,000,000 bedar
biams šelpt per šį pusmetį. 
Iš įvairių kitų miestų ir val
stijų maršuoja į Washing- 
toną dar bent 2,000 bedar
bių delegatų. Maršavimui 
vadovauja Amerikos Darbi
ninkų Susivienijimas, kuris 
turi virš 1,000,000 narių.

$4,000 už 3 colius Žemes
Rockford, Ill. — Vietinio 

National Banko kraštukas 
buvo 3 colius užbudavotas 
ant svetimos žemės. Už tą 
trijų colių žemės diržą da
bar bankas užmokėjo $4,000, 
norėdamas likti pilnu savi
ninku žemės, ant kurios jis 
stovi.

Trockis Neatsiteisęs $500 
Savo Advokatui Norvegijoj

Oslo, Norvegija. — L. 
Trockio buvęs advokatas S. 
Puntervold sako, kad Troc
kis išvažiavo į Meksiką ne
atsiteisęs jam $500 už pa
tarnavimus. Advokatas rei
kalauja, kad vyriausybė pa
imtų tą sumą iš Trockio pi
nigų bankuose ir pervestų 
jam už advokatiškus patar
navimus.

Laivų Mašinistai ir Vairuo- 
. tojai Gavo Pagerinimų
Washington. — Praneša

ma, kad dvi unijos, laivų 
mašinistų ir vairuotojų, jau 
nutarė atšaukt savo streiką, 
nes kompanijos prideda 
jiem algos ir pagerina dar
bo sąlygas.

8-15 m. Vaiky Baisus 
Naudojimas N. Y. Vaisi.

White Plains, N.Y.—New 
Yorko valstijos valdiškas 
vaikų darbo komitetas su
rinko įrodymus, kaip begai- 
lestingai yra išnaudojami 
šimtai mažamečių vaikų 
vien šiose apygardose, ypač 
vasarą. Taip antai, 10 me
tų vaikui už darbą spaustu
vėje buvo mokama po $1 į 
savaitę. Vienas 12 metų 
berniukas dirbo grosernėj 
septynias dienas per savai
tę, gaudamas tik pusantro 
dolerio. Kitas, 9 metų vai
kas padėjo trokininkui iš
vežiojančiam 1 ą i k r a ščius 
nuo 4 iki 8 vai. iš ryto ir 
nuo 2 vai. dieną iki 6 vai. 
vakare, ir už tai jam buvo 
mokama tik 50 centų per 
savaitę. O vienas vaikutis 
už žurnalų išnešiojimą ir 
pardavinėjimą gatvėse per 
26 valandas savaitėje , gau
davo tik 20 centų.

UŽTIKĘ C. MATTSONUKO 
ŽMOGVAGIŲ LINDYNĘ

Tacoma, Wash., sausio 15. 
—Policija užtiko kokią ten 
lūšną už 5 mylių nuo Eve
rett miesto ir rado joj kru
vinus vaikiškus drabužius, 
taipgi maišiuką kruvinų vy
riškių drapanų. Spėja, kad 
tai buvusi lindynė žmogva- 
gių, kurie užmušė pagrob
tą dr. Mattsono vaiką Char- 
lesą. Taipgi surasta peilis, 
kuriuo Mattsonukas buvęs 
perdurtas.

Suimta daugelis nužiūri
mų asmenų įvairiose vieto
se, bet federalės valdžios 
agentai jieško tik dviejų, 
kurių vardus jau žiną.

Su Didelėm Ceremonijom Su
šaudė Penkis Chiniečius 
Už Opiumo Pardavinėjimą
Peiping. — Pagal Chini- 

jos istatyma prieš opiumo 
pardavinėtojus ir naudoto
jus, tapo su ceremonijomis 
sušaudyti penki verslinin
kai to narkotiško svaigalo. 
Juos sušaudė ant “Dangaus 
Bažnyčios” laintų. Pirm su
šaudant, buvo lėtai sudegin
ta 10,000 uncijų opiumo ir 
nutraukta fotografiniai pa
veikslai nusmerktųjų. Tie 
paveikslai bus spausdinami 
laikraščiuose ir rodomi vie
šose vietose kaipo pasarga 
opiumo biznieriam. ■ *

Kada visos ceremonijos 
buvo užbaigtos, kaltininkai 
tapo priversti suklaupt ir li
ko šūviais į galvą nužudyti.

Naujasis įstatymas reika
lauja mirčia baust ir opiu
mo naudotojus, kurie nesi
gydo nuo to papročio ir ne
pasitaiso.

Nicai* agua respublikos 
vyriausybė. Centralinėj Am
erikoj. steigia savo krautu
ves prieš brangininkus mai
sto produktų ir lauko ūkio 
įrankių.

ROMA IR NAZI AI IŠVIEN 
PRIEŠ ISPANIJOS LIAUDĮ

Kada Francija Sulaikytų Sa
vanorius Kariautojus nuo 

Važiavimo Ispanijon?
Paryžius.—Franci jos mi

nisters pirmininkas Blum 
sausio 14 d. įteikė seimui 
sumanymą prieš savanorių 
karių praleidimą į Ispaniją, 
bet tokiu supratimu, jog 
Francija nepraleis savano
rių tik tuomet, kai ir kitos 
šalys sulaikys savo piliečius 
nuo važiavimo Ispanijon.

FAŠISTAI SUŠAUDYSIĄ 
SAVO IŠDAVIKĄ GENE

ROLĄ BATETĄ
Hendaye, Franc.—Prane

šama, kad Ispanijos fašistų 
karo teismas tardo buvusį 
saviškį generolą D. Batetą 
kaipo išdaviką. Jam gręsia 
sušaudymas.

Liudija Senato Komisi
jai apie Plakikus

Washington. — Senato 
pilietinių laisvių komisija 
su senatorium La Follette 
priekyje saus. 14 d. išklausė 
parodymus Joseph Gelder- 
s’o, Politinių Kalinių Gyni
mo Komiteto veikėjo, ir 
Jack Barton’o, neteisėtai 
įkalinto komunisto, per suo
kalbį Birmingham, Ala., 
valdininkų su Geležies ir 
Anglies kompanija.

Barton be jokios kaičios 
buvo ten 580 dienų pasiųs
tas į katorginį kalėjimą; o 
kada J. Gelders bandė da
ryti žingsnių, kad jį paliuo- 
suoti, tai kapitonas Hanna, 
su milicijos ir policijos na
riais, pagrobė Geldersa, iš
sivežė už miesto ir budeliš
kai jį nuplakė.

Mėginta piktadarius pa
traukti teisman, bet Alaba- 
mos teismus valdo minima 
kompanija; todėl budeliai 
liko išteisinti.

Teismas Pripažino Bedarbių 
Apdraudą Teisėta

Birmingham, Alabama. — 
Federalis apskričio teismas 
pripažino galiojančiu ir su
tinkančiu su šalies konstitu
cija Socialės Apsaugos (ap- 
draudos) įstatymą bedar
biam ir nusenusiem darbi
ninkam. Bet dar nežinia, ką 
pasakys Vyriausias Teismas 
Washingtone.

17,000 Meksikiečių Žibalo 
Darbininkų Streikas

Mexico City. —17,000 ži
balo šaltinių darbininkų pa
skelbė 24 valandų streiką 
prieš angliškas ir ameriko
niškas aliejaus kompanijas sidegė vienuolyno mokykla
del to, kad jos nutraukė de- Rimouski. Gaisras vienuo- 
rybas su darbininkais del lyne padarė $150,000 nuos- 
sąlygų pagerinimo. tolių.

□
FAŠISTAI JAU UŽĖMĘ 

ESTEPONĄ UOSTĄ
Lisbon, Portugalija, sau

sio 15.—Pranešama, kad Is
panijos fašistai užėmė Esta- 
poną, Ispanijos respublikos 
pietinį prieplaukos miestą, 
su jo tvirtovėmis. Sakoma, 
kad fašistai po to pasivarę 
30 mylių tolyn į rytus ir 
jiem belieką tik 15 mylių 
pasiekti svarbiausią pietinę 
Ispanijos prieplauką Mala-

Fašistų armijoj, šturmuo
jančio j liaudies milicininkų 
pozicijas, yra 5,000 Italijos 
karių, 10,000 maurų iš Is
paniškos Morokkos ir tik 
5,000 pačių ispanų.

Madrid, sausio 15.—Ispa
nijos valdžios šarvuotlaiviai 
nuvijo fašistų karo laivus 
nuo Malagos.

Pranešama, kad valdžios 
lėktuvai bombomis užkirtę 
kelią fašistam laivais įsivež
ti daugiau karių iš Ispaniš
kos Morokkos ,į Estepona.

Universiteto Mieste, Ma
drido skverne, liaudies mili
cininkai išbombardavo Kli
nikų Rūmą, užmušdami 
250 fašistų. Ši pozicija 
bar liaudiečiu rankose.

Asturijos mainieriai 
kirto nuo fašistų geležinke
lį šiaurėje ir tuoj pradėsią 
šturmuot fašistų lizdą Leon.

ten 
da-

at-

Pabėgo iš Ligoninės Du Bra
zilijos Polit. Kaliniai

Rio de Janeiro, Brazilija. 
Du Brazilijos armijos kapi
tonai. T. Correia ir M. Sou
za nakti pabėgo iš ligoninės, 
kur jiedu buvo laikomi kain 
kaliniai ir laukė teismo už 
dalyvavimą 1935 m. rudens 
sukilime prieš valdžios fa- 
šistėjima^ ir prieš imperiali
stus. Jiedu paspruko pro 
langą ir nusileido suvyto
mis į virves paklodėmis.

“Pravda” Bara Vedėjus už 
Trūkumus Auto. Pramonėje

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos organas 
“Pravda” kritiškai rašo 
prieš bereikalingą darbo 
trukdymą automobilių fab
rikuose. Sako, per vedėjų 
nerūpestingumą kartais del 
vienos stokuojančios dalies 
tenka sustabdyti darbas po 
pusvalandį ir daugiau. Ne
jaugi reikės vėl samdyt šim
tus užsieninių specialistų? 
—klausia “Pravdą,” barda
ma tulus auto, pramonės ve
dėjus.

Mussolinis ir Hitleris Su
sitarė Veikliau Remt Fašis

tus, kad Paimtą Madridą
Roma, sausio 15.—Prane

šama, jog Mussolinis su 
Hitlerio pasiuntiniu gene
rolu Goeringu susitarė duo
ti kuo didžiausios kariškos 
paramos Ispanijos fašistam, 
idant jie greitai paimtų Ma
dridą ir abelnai sukriušintų 
Liaudies Fronto valdžią Is
panijoj. Sakoma, kad Goe- 
ringo pasikalbėjime su Mus- 
soliniu buvo nustatyta, kaip 
Vokietija bendradarbiaus su 
Italija ir kokios paspirties 
duos Ispanijos fašistam vie
na ir kita šalis.

Tuo tarpu gi Hitleris su 
Mussoliniu palaikys savo 
delegatus tarptautinėje be- 
pusiškumo komisijoje ir ne
va pritars sulaikymui sava
norių karių siuntimo Ispa
nijon iš įvairių šalių.

Bet, suprantama, jiedu 
statys visokius apsiriboji
mus ir neįvykdomas sąly
gas, tikėdamiesi, kad Ispa
nijos fašistai paimsią Mad-» 
ridą pirma, negu bus prieita 
nrie tarptautinio tarimo už
kirst savanoriam kelią į Is
paniją.
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Teisman Traukia Sugrįžusius 
Iš Ispanijos Lakūnus

Washington. — Amerikos 
valdžia traukia į grand 
džiurės tardymą lakūnus 
Bert Acosta ir Gordoną Be
rry todėl, kad jie buvo par- 
sisamdę Ispanijos respubli
kai kariaut prieš fašistus.
Jiedu gi sako, kad ne Ame- . 
rikoje jiedu įsirašė į Ispa- . 
nijos tarnybą; todėl nesu
laužė jokio šios šalies įsta
tymo. . '

Sugrįžę Amerikon jiedu 
užveda bvlą prieš Ispanijos 
valdžią, kuri jiem, girdi, 
neatmokėjus sulygtos algos.

SOVIETŲ LĖKTUVAI 
SMARKIAUSI

Washington. — Iš Ispani
jos sugrįžę amerikonai la
kūnai Acosta ir Berry sako, 
kad smarkiausi lėktuvai Is
panijoj tai sovietiniai. Jiem 
toli gražu negali prilygti > 
Italijos ir Vokietijos lėktu
vai.

Z

* t

Sudegė 6 Vaikai

Quebec, Canada.—Mano
ma, kad tai nuo lovoj rū
kiusio studento cigareto už-

Ogdensburg, N. Y.—Per 
gaisrą palaikiame medinia
me namelyje sudegė keturi

•/vi y#

15 metų amžiaus.
Syracuse, N. Y.—Medi

niame name Solvay sudegė 
du vaikai.
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Ispanija po Šešių Mėnesių Kovų
Pirmadienį sukaks lygiai pusė metų 

nuo to laiko, kai Ispanijos fašistai, pade
dami Mussolinio ir Hitlerio, pradėjo kO- 
vą prieš Liaudies Fronto vyriausybę. Per 
tąjį laiką daug žmonių gyvybių žuvo mų- 
šiuose, daug sužeista, daug turto sunai
kinta. Šalis atstumta nuo progreso il
giems metams. Banditiški fašistai manė 
galėsią nuversti demokratinę valdžią į 
kelias dienas. Bet jų norai neišdegė, nes 
valdžia tuojau apginklavo darbininkus ir 
fermerius, kurie iki šiol didvyriškai ap
gynė iškal’iautus laimėjimus. Dažnai at
rodydavo, kad toji ar kitoji valdžios po
zicija jau pateks sukilėliams, tačiau drą
si ir energinga valdžios gynėjų, kova vis^ 
pajėgdavo apginti.

Kas bus su Ispanija? Šiuo tarpu niekas 
.negali atsakyti. Žymus amerikietis žur
nalistas, Louis Fischer, rašo “The Na
tion” savaitrašty j, kad valdžios šalinin
kai yra pilnai įsitikinę, .jog jie laimės. 
Jei šiuo tarpu, rašo jis, į Ispaniją nebū
tų įsileista karinės reikmenys iš užsienio/; 
tai valdžia per sekančius šešis mėnesius - 
febai lengvai apsidirbtų su fašistais.

■Deja, kol kas Mussolinis su Hitleriu 
siunčia fašistams ginklų ir kareivių. Re
mia juos visokiais būdais. Tas ilgina ko
vą, tas, žinoma, stato pavojun respubliką.

j Ispanijos žmones šiandien duosniau- 
siai palaiko Sovietų Sąjunga. Tą patvir
tina Fischer, tą tvirtina kiekvienas, nusi
manąs apie tenaitinius dalykus. Bet So
vietų Sąjunga sutiktų davimą pagelbos 
sulaikyti, jei tą patį padarytų fašistinės 
•šalys. Sovietai puikiai žino, kad Ispani
jos žmonės milžiniškoj daugumoj stoja 
už respubliką ir dėlto jie vieni su fąšistų 
go vedomis apsidirbtų.

Tarptautiniam darbininkų judėjimui 
pasilieka tas pats uždavinys: visokiais 
būdais remti Ispanijos kovotojus su fą- 
šimu.

Šliupas apie Lietuvą
Rašydamas amerikiečiams (laiškas til

po ^Tėvynėj”), dr. J. Šliupas nurodo, kad 
jo pastangos įvesti Lietuvoj civilinę me
trikaciją neduodą vaisių. Tūbelis pareiš
kęs, jog dėl to reikia “rimtų galvojimų.” 
Klerikalų įtaka valdžioje padidėjusi, ra
šo dr. Šliupas. Toliau:

Ne prieš ruošiamąją karę dūksta kunigi
ja, nors čion butų jos prievolė ir pareiga, 
bet prieš laisvos minties žmones. Bus ame
rikiečiams įdomu išgirsti, kad kunigai mo
ka išnaudoti aplinkybes. Kadangi Hitleris 
skelbia karę komunizmui, tai komunizmas ir 
pas mus baubu daromas, nors aš Lietuvoje 
nieko apie komunizmą liaudyje negirdžiu. 
Bet už tai kunigai (tarp kitų jum žinomasai 
nuo seniau intrigantas kn;. Kemėšis) skel
bia, kad visi jiems nepatinkami žmonės esą 
komunizman palinkę, kaip va: Mykolaitis- 
Putinas, prof. Krėvė-Mickevičius, na, žino
ma, ir šliupas su Etinės Kultūros Draugija! 
Tokia kunigų propaganda apsunkina mums 
darbą, nes vos tik kas nors užsigeidžia Eti
nės Kultūros Draugijos skyrių įsteigti kai
muose, tas esti tuojau įskųndžiamas komu
nistu, ir karo komendantų baudžiamas. Tai 
matote, kokia yra artimo meilė, kurią “Die
vo tarnai” Lietuvoje platina.

Šliupas jau padavęs valdžiai prašymą 
dėl įsteigimo laisvamaniškos gimnazijos 
Lietuvoj. Mokykla “skirsis nuo kitų 
gimnazijų tik tikybos klausime.” Dar 
esant dr. Šliupui Amerikoj mes sakėme, 
kad iš tokios gimnazijos maža bus nau
da, kadangi ją kontroliuos fašistai.
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Pralaužė Pirmus Ledus;
* Pagaliau General Motors Korporacijos 
Viršininkai pradėjo derybas su Automo
biliu Darbininkų Unijos atstovais. Kaip 
žinoma, tie ponai kadaise skelbė neturė
sią nieko bendro su Automobilių Darbi- 

; jiinkų Unija, kadangi ji neatstovaujanti 
daugumos darbininkų.

Kuo tos derybos baigsis, šiuos žodžius 
rašant sunku pasakyti. Bet svarbu, kad

F^kompanijos viršininkų nusistatymas tapo 
palaužtas. Tai padarė niekas kitas, kaip 
griežtas darbininkų nusistatymas, griež
tas streikas. Stipri darbininkų vienybe, 
griežtas pasirįžimas gali atkakliausi 
samdytoją padaryti sukalbamu*!

Trockis Meksikoj
Kai tik Trockis pasiekė Meksiką 

pirmutiniu darbu buvo išplūdimas Sovie
tų Sąjungos. Girdi, Sovietų Sąjunga ne
užtekamai remianti Ispanijos kovas, 

■ Sovietų Sąjungą, persekiojantį jį, Troc
kį, komunistai kalti dėl Vokietijoj fašiz
mo įsigalėjimo, ir t. t.

Tokias tiradas Trockis paleido po to, 
kai jis buvo davęs Meksikos valdžiai pa
žadą nepolitikauti. i*

Mums čia nesvarbu tai, ką Trockis 
pliovoja apie Sovietų Sąjungą ir komu
nistus. Plūdimas Sovietų Sąjungoms bu
vo jo pastarųjų aštuonenų metų darbas. 
Jis juk ne tik ją šmeižė, bet ir organiza
vo teroristus pravedimui visos eilės už
mušė jysčių Sovietų Sąjungoj. Jis dirbo 
išvien su Gestapo agentais.

Šiandien kiekvienas doras žmogus pri
pažįsta, kad Sovietų Sąjtjnga yra vienin
telis ir stipriausis ramstis, ant kurio Is
panijos žmonės gali pasiremti, kovodami 
su fašistais. Tik teroristinių jausmų 
Trockis to nemato.

Svarbu pažymėti tai, kad Trockis, lau
žydamas cĮuotąjį Meksikas valdžiai paža
dą, pastato save veidmainiu. Antra, jis 
pastato Meksikos valdžią į prastą padėtį. 
Organizuotų darbo žmonių masės juk ne
tylės, matydamos kontr-revoliucininką 
Trockį puolant Sovietų Sąjungą ir varant 
kylį į darbininkų judėjimą. Jos nenutils, 
kol Troękis nebus išguitas iš Meksikos. 
Kaip žinia, ,ne tik komunistiniai nusitei
kę darbininkai reikalauja Trockį vy f lau
kan, bet ir daug socialistų ir nepartinių 
darbininkų.

Vadinasi, parsikviesdama Trockį, Mek
sikos valdžia sudarė sąlygas neramu
mams, kurie pačiam krąštųi reiškia ne- 
gerą.
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"Būsi Išneštas Ant
Durtuvų”

smirda, kuris nenori kapitalis
tams duotis galutinai save iš
naudoti, ir reikalauja sau teisės 
žmoniškai gyventi. Jeigu tik 
reikalausi geresnio užmokesnio 
už darbą ir trumpesnių valandų 
darbe, bile darbininkas jiems 
smirdėsi, nors tu ir taip toli 
būsi nuo komunizmo, kai saulė 
nuo žemės. Jie už tai tave pasi- 
gaus ir mėsinės, kaip vanagas 
balandį.

Pavyzdžių jau visi turime iš 
dabartinės kovos Ispanijoj. Ten 
netik nekomunistiniai darbinin
kai nukenčia nuo žiaurių fašis
tų, ale ir tokie žmopės, kai tūli 
kunigai, kurie stoja už demo
kratiją ir užsiima maldomis, re
ligija, vietoj tarnauti turčiams, 
bankieriams. Nevienam ir jų 
teko būti pastatytais prie sie
nos, ir žūti nuo fašistinės kul
kos.

Labai išmintingai ir gudriai 
bus padaryta darbininkų ir vi
sų tų žmonių, kurie stoja už lai
svę ir demokratiją, jeigu ilgiau 
nelaukus stos į priešfašistines 
organizacijas ir rems priešfa- 
šistinę spaudą, prisirengimui 
atmušti fašistų puolimus bile 
kada. Ilgiau nėr ko laukti: fa
šistai jau rodo ir Amerikoj ra
gus, nagus ir savo bjaurias il
tis. Palaukus ilgiau — gali pri- 
seiti gailėtis ... A. Gilman.
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Massachusetts Apskri- 
I čiy Komitetams
>„• j

Šį sekmadienį, 17 d. sausio, 
1937, 10:30 iš ryto, Rietuvių 
Piliečių Kliubo svetainėj atsi
bus bendras posėdis šių ąps- 
jcričįų komitetų: L. M. S. 2-ro 
Apskričio, LDS 1-mo Apskri
čio, ALDLD 7-to Apskričio ir 
Lietuvių Komunistų Pirmo Di- 
strikto Biuro.

Draugai, būkit visi ir laiku. 
Bus svarstoma: spaudo0 “Lais
vės” pikniko klausimas, ir jau
nimo organizavimo klausimas. 
Posėdis turės užsibaigti į 3-ris 
vąl., nes visi nęrėsim dalyvau
ti Lepino mirties paminėjimę 
programoj, kuri atsibus Sim- 
phony Hali* Bostone, 3-čią va
landą po pietų. Kalbės: )Vm. 
JV. Weinstone iš Michigan vaL 
•tijos, dainuos žydų ir rusų 

L chorai ir Nicolas Slonimsky,

i

pasklidęs pianistas ir kompo-Dame kapinėse su bažnytinėmis

Soviet * Trave-

plačios apielin- 
kviečiam skait-

zitorius. Taipgi bus rodomi 
paveikslai: 
logue.”

Bostono ir 
kės lietuvius
lingai suvažiuoti. Abelna įžan
ga 25c., rezervuotos sėdynės 
po 55c. ir $1.10.

Kviečia
Lietuvių JKomymi^ų
Pirito pi&trijdįo Biuras.

Worcester, Mass.
Mįrtys ir Laidotu ve s 

Lietuvių Eilėse
Sausio 12 d. pasimirė Monika 

Arkusauskiene, ’ vos sulaukus 42 
metų ąrpžiaus. Šifgo širdies liga 
ir išgulėjo Memorial Hospital 
ištisus metus. Ten ir mirti. Bu
vo palaidota sausio 15 d. Notre

is. Iš Lietuvos pa
ns. Paliko nuliūdi- 
•ą Juozą Arkusaus-

ceremęnijorp 
ėjo iš Alyta 
me savo vyr 
ką ir dukrelę Ruthą. Taip pat 
paliko čiona. Amerikoje dvi se
serį, kurios yra ženotos ir gyve
na Millbury, 
ri gyvepa Lietuvoje

Tą pačią 
Ona Rautkienė, 
žiaus, kuri gyveno po num. 21 
Plantation ,Št. Buvo gimus 1876 
metais Lietuvoje, šviekšnoje. Iš- 
sirgo keturius mėnesius taip 
vadinama “carcinoma.” Taip 
pat palaidota Notre Dame ka
pinėse su bažnytinėmis ceremo
nijomis. Paliko vyrą, du sūnų 
ir dvi seseris. ■

Kaip Arkusauskienės, 
Rąutkienės 
navo graborius Joseph J. Dirsa

ir seną motiną, kų-

sausio 12 d. mirė
60 metų am-

taip 
laidotuvėms patar-

Hep,

Jau senai komunistai ragi
na, kad darbininkai organi- 
zuotųsi, stotų į priešfašistinį 
judėjimą.

Ir kada panagrinėji, tai su
randi, jog komunistai turi tie
sos. Italija virto fašistine dėl
to, kad ten darbininkai buvo 
nemažai pasidalinę į įvairias ša
kas, griežtai \ priešingas viena 
kitai. Darbininkai negalėjo 
parodyti užtektinai spėkos, kad 
atmušti fašistų užpuolimą. Taip 
fašistams ir buvo lengva pa
smaugti bile darbininkų pasi
priešinimą.

Jeigu pažvelgsime į Vokieti
ją, į Lietuvą ir kitas anksčiau 
įsisteigusias fašistines valdžias, 
tai pamatysime, kad ir ten del 
tos pat priežasties fašistai įsi
galėjo, kad ten taipgi darbi
ninkai buvo pasidalinę ir ne
prisirengę atmušti buržuazijos- 
fašistų puolimus.

Koks tai yra didelis skirtu
mas ten, kur darbininkai nes
naudė ir, pajutę iš fašistų pa
vojų, pametė tarpsavinius ma
žus skirtumus ir susijungė į 
bendrą frontą fašizmui atmuš
ti. Taip priešfašistiniai susi
organizavę Francijos darbinin
kai netik n fašistų puolimus 
atmušė, ale ir ragus jiems 
gerai aplaužė. Francijos fa
šistai ilgai tai atsimins ir pa
in islys kelis sykius, iki kitą 
puolimą darys ant darbininkų,

Anglijos fašistai irgi pakaš- 
tavojo darbininkų bendros jė
gos!. Jie jau ij’ top buvo suma
nę įsteigti fašistinę tvarką. Vi
sai nelabai senai Londone fa
šistai sumanė parodyti savo jė
gas ir pagąsdinti darbininkus. 
Bet ką jie patyrė, tai po šiai 
dienai nevienas fašistas gailisi 
ėjęs savo spėkos rodyti. Ben
dros darbininkų spėkos juos pa
sitiko taip puikiai, kad nevie
nas fašistas džiaugiasi išnešęs 
sveiką kudašių. Jeigu ne polici
ja, kuri visuomet pasirengus 
apginti fašistus, tai Londono 
fašistams būt buvę karšta nuo 
darbininkų kumšties.

O kaip pasisekė fašistams Is-: 
panijoj įsteigti fašistinę tvar
ką, tai nedaugei rasi fašistų, 
kurie būt norėję daryti bile su
kilimą, jeigu būt žinoję, kad 
ne vienam reikės galvelę pa
dėti ir fašizmo neregėti. Ne
daug juk fašistų rasi, kurie no
rėtų būt mirusiais herojais. 
Jeigu ten fašistai laimėtų, tai 
nebūtų Ispanijos fašistų darbo 
ir galios vaisiai. Jiems tą gali 
duoti tik Italijos ir Vokietijos 
fašistai, iš priežasties demo
kratinių šalių valdžių aklumo 
apsileidimo. ..

Kuomet prasidėjo organizuo
tis priešfašistinis judėjimas, 
tai tūli darbininkiškų organi
zacijų vadai pareiškė, būk dar 
nesą reikalo taip griežtai orga
nizuotis į tokią organizaciją, 
nes nesą dar pavojaus iš fašistų 
pusės šioj šalyje. Jiems atrodo, 
kad tada yra reikalas organi
zuotis darbininkams prieš tokį 
pavojų, kada tas pavojus jau 
matosi. Tai gan prąstas išro- 
kavimas, pripažins tą visi rįm- 
tąi protąująnti.

Kąip buvo komunistų prana
šaujama, taip jau ir darosi. 
Antrą dieną sausio štai ką pa
stebėjau “Daily News”. Vienas 
fašistas rašo laišką, sakyda
mas: “Mūsų susiedija smirda 
komųnįstais. Męs jau susiorga
nizavome į fašistinę grupę iš 
penkiasdešimt jaunų vyrų. Lai 
tie komunistai nešasi iš mūs 
susiedijos dabar, kol gali išeiti 
sveiki, o jei ne, tai. mes juos 
išnešime ant galų durtuvų.”

Ot -Iltis jau ir rodo ... Įr jei
gu tik nebus prisirengta juos 
atremti ir duoti jiems paragauti 
jų pačių medicinos, jie gali pri
daryti nemažai žalos: daugelis 
darbininkų gali nukentėti gan 
skaudžiai be reikalo.

Nereikia manyti, kad fašis
tams nepatinka ir- smirda tik 
komunistiniai protaujanti dar
bininkai. Jiems bile darbininkas

Boston, Mass.
Priviso Lietuviškų Ponų.

Bostono lietuviškas .elitas iki 
pastarųjų laikų tenkinosi pa
prastais. tarpsaviniais pasisve
čiavimais, bet dabąr jau įeina 
į madą pamėgdžiojimas stam
besnės buržuazijos. Jau pra
dedama mėginimai rengti “pa
res” viešbučiuose ’ir jau, taip 
sakąnt, “Formai Parties.” Jau, 
matyt, nekurie iš mūsų inteli
gentų turi iš “Pawnšapių” pa- 
sipirkę po apšepusį “Tuxedo” 
siutą, kiti pasirandavoja tam 
vakarui ir apsikarstę kaip 
“Pony’s” ricieriškų arklių bal
nais, suėję lošia ponų roles.

žymiausiu vadu šio kulto 
bene tik bus ponia advokatė 
A. šalna Puishea (Puišiutė), 
kuri kadaise prisiekė iki gy
vos galvos būti socialiste, o 
dabargi visais garais organi
zuoja lietuvius balsavimui už 
atžagareivius republikonus. 
Vienok pagal jos pačios išsi
tarimą, pragyvenimą daro 
75% iš lietuvių, tai yra dar
bininkų. Juokinga ir griaudu.

Konsului Budriui vakarienė 
irgi buvo surengta elito pas
tangomis, puošniam Vendome 
viešbutyj. šioje vakarienėje 
per “poną” konsulą Budrį bu
vo apdovanotas fašistiniu me
daliu Klaipėdos vadavimo da
lyvis, mūsų realestatninkas, ir
gi ponas, Ivas t(.k,urį pargrįžus 
iš Klaipėdos buvo praminę ge
nerolu Porkčapu). Ponas Ivas 
gavęs medalį apsiverkė, tik 
nežinau koęįel: ar iš gailesčiu 
tų pinigų, kuriuos aukavo 
Klaipėdos vadavimui, ar del 
savo mizernos dabartinės pa
dėties, kad nei savo mylimos 
pačiukės, del stokos kaštų, ne
galėjo į šį pokįlį atsivesti, «kad 
būti liudytoja įšventinimo jo 
į Smetonos kavalierius.

Tik nežinau kokiems ga
lams mūsų antifašistiniai ele
mentai dalyvavo šiame fašis
tų kermošiuje.

Kliųbai: Bostono priemies
čiuose priviso lietuviškų kliu- 
bų, kaip tai: So. Bostone, 
Cambridge’ui ir Brightone. 
Visi užlaiko “barrurpius” ir vi
si gerai verčiasi. Kliubuose 
priklauso visų pakraipų žmo
nių ir čia visi labai gražiai su
sitaiko. Tikras bęnd,ras fro.n- 
,tąs. Tai jau, mat, tękįą stikliu
ko galybė. Geroji pusė šių 
kliubų yra ta, kad į. juos visi

vietiniai lietuviai sueina ir po 
ilgo divorso turi progą vėl iš- 
naujo susipažinti. Blogoji pu
sė yra ta, kad, apart gėrimų, 
nieko kito neveikiama. Visi tie 
kliubai turi gražias patalpas ir 
tik reikia gražių norų, kad 
juose nuveikus gražių darbų.

Bendras Frontas pas mus 
veikia pasekmingai ir randa 
daug bendrų reikalų, tik vie
na bėda su mūsų progresyviš- 
kom davatkom, kurios nenu
rimsta ir /tiek. Verda savo 
frakcijinę košę, savųjų tarpe, 
visais garais. Ot, yra žmonių, 
kurie įsivaizdina ką nors to
kio, ko nėra, rta, ir pyksta, 
kerštauja, kandžiojasi. Beker- 
štaudami daug veikia, bet ma
žai atsiekia.

So. Bostono Laisvės Choras 
išgyvavęs apie 25 metus įgavo 
negalę, nuo kurios neįstengia 
pasigydyti. Čia girdėti tai šio
kių, tai tokių kaltinimų ir kri
tikų,'bet ar ne geriau būtų, 
jeigu, duokim sau, visi tie kri-. 
tikai ir senieji dainininkai, ku
rie apleido chorą su gerais no
rais, kad užleidus vietas nau-> 
jiems, jauniems dainininkams, 
imtų ir sugrįžtų atgal į chorą 
ii’ parodytų ką gali, o aš esu 
tikras, kad jūs patys gautumė
te sau užsiganėdinimą ir gerą 
darbą, atliktumėt.

Vieną penktadienio vakarą, 
vienas garbingas lietuvis, pali- r eko savo pačiukę namie, o pats 
uliavoja pas Blinstrubą. Jau, 
suprantama, vyras turėjo pa
ėmęs lašelį ant drąsos, jis jau 
meilinasi prie gražios gelton
plaukės, ir šypsosi ir į akutes 
žiūri ir rankytes bučiuoja ir, 
rodos, jei įmanytų, tai visas į 
ją sulystų. Tai pasarga mote
rims, kad ant “Night off” vie
nų vyrų pas Blinstrubą neleis
tų eiti, nes, mat, pas Blinstru
bą ir iš senų į jaunus pavirs
ta. Atminkit, kad “žilė galvon, 
tai,velnias uodegon.”

Kastuliukas.

ŠYPSENOS

Kartą vaikas neišėjo į 
mokyklą, o sekančią dieną, 
pribuvus į mokyklą, moky
tojas užklausė:—O kur bu-, 
vai vakar?

Vaikas net pasididžiuoda
mas:—Mūsų šeimyna vakar 
pasidaugino.

Mokyt.:—šeimyna pasi- 
gino! O kas—broliukas, ar 
sesutė?

Vaikas:—O, ne. šeši šu
nyčiai.

Mokytojas, neturėdamas 
ką daugiau sakyt, tik pa
klausė:—O kaip jie politi
koje? '

Vaikas:—Trys demokra
tai ir trys republikonai.

Už kelių savaičių, moky
tojui ir vėl užsinorėjo pa
juokauti, todėl jis ir už
klausė vaiką:—O kaip gi ta
vo politikieriai?

Vaikas:—Blogai. Visi pa
virto fašistais.

Mokyt.: — Kaip tai?
Vaikas:—Nugi, papjovė 

tris kaimynų kačiukus.

Žingeiduolis:—Kuomi jūs, 
tėvuk, atžymit savo senat
vę?

Senis:—O gi tuomi, kad 
aš jau labai senai esu gi
męs?

Surinko Rumboniškis.

530 Su miner Ave.
TeL: Hufnboldt

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DI^J. J. KAŠKIAUČIUS 

Newark, N. J.
J964

Apkrėsti Tonsiliai.

Drauge gydytojau, noriu aš 
gauti patarimą apie savo duk
raitės tonsilius. Ji yra kūdikis, 
20 mėnesių amžiaus. Vienas 
gydytojas pripažino jai ap
krėstus — infektųotus tonsi
lius ir patarė juos išimti, kai 
mergaitei sueis pustrečių me
tų arba ir trys metai.

Man atrodo, kad tokiam 
mažam vaikui nereikia pjauti 
tonsilįų. Manau, kad jie ir taip 
kaip\ galima išgydyti, be pjo
vimo.

Ar negalima būtų tonsiliai 
išgydyti karštais kompresais 
ar plovimais? Ir man taip at
rodo, kad, kai pagauni šaltį, 
tai nuo tų šalčių pakyla ir ton
siliai.

Mano tėvąs pažįsta jus as
meniškai. Girdėjo jus kelis 
kartus sakant prakalbas ir bu
vo susitikęs per “Laisvės” pik
niką. Malonėkite man patarti, 
tai bus širdingai ačiū.

Atsakymas.
Visaip, drauge, esti su tais 

tonsiliais. žinoma, kada tik 
galima, reikia tonsiliai palai
kyt, nepjaut laukan, nes ton
siliai yra tam tyčia gamtos įso
dinti prietaisai bakterijoms 
naikinti.

Kai kada tonsiliai reikia ir 
išpjauti. Tai yra tada, kada 
jie labai apkrėsti bakterijomis, 
pūliais paėję. Nuo tokių ap
krėstų tonsilių bakterijos kar
tais pereina į kraujo sriovę ir 
ęu krauju gali pasiekti bile ku
rią kųno dalį: gali pagadint 
širdį arba narius, gali ir taip 
pakpt’ikdyt syeikatą, nusilpnint 
kraują, nervus.

Štai kas čia reikia gerai ži
noti. Visai sveikam vaikui ar
ba suaugusiam žmogui tonsi
liai nesugenda, neapsikrečia 
bakterijomis. Per sveikas, siul- 
tingas plėveles bakterijos neį
stengia persiskvęrbti. Bet, ka
da vidujinės plėvelės pasidaro 
plonučiutės, kaip papiroso po- 
pieris, tai pei/jas lengvai “per- 
sigraužia” bakterijos, ir tada 
pasidaro įdegimai.

Vien plovimais, gargaliavi
mais ar kompresais tonsilių 
nelabai tesugydysi, nors tai ir 
turi kiek reikšmės. Visų svar
biausia čia, kaip ir kitokių li
gų klausime, yra maistas, mai
stas ir maistas. Taip gi saulės 
šviesa, grynas oras ir šiaip hi- 
gijena.

Kad vidaus plėvelės ir ton
siliai būtų sveiki, būtinai rei
kia organizmui vitamino A, vi
tamino D, keikią ir kitokių 
mineralų ir vitaminų. Duokite 
kūdikiui daug pieno, grietinės, 
sviesto, kiaušinių (ypač try
nių), apelsinų, tarkuotų žalių 
morkvų, žalių daržovių sun
kos. Būtinai duokite žuvų alie
jaus, po šaukštą kas diena, o 
da geriau — po šaukštą 3 kar
tus per dieną. Gerai būtų pro
tarpiais kūdikis pašvitinti ul- 
tra-vijoletiniais spinduliais, o 
vasaros metu — laikyti ant 
saulės.

Be to, galima Tonsiliai išvi- 
daus teplioti iodo ir glicerinos 
mišiniu (per pusę iodo tinktū
ros ir glicerinos) kad ir’ kas 
diena. lodu arba iodo mosčia 
galima ir pažandės teplioti. 
Beje, jei vaikas nemėgia žuvų 
aliejaus, tai bęnt jam duokite 
dažniau jūros žuvų, šviežių 
arba konservuotų.



M IE N AS
Puošnusis Madride

Karlas tęsia savos vejas

patrankos

kam

Oakland, Calif

prasimanymai tų asmenų

.leidžiama, bet ver
tai skubos darbas

Meiles daina! žinau, kas čia 
Kazys dainuoja man nakčia!

ėjo ten
Fas par-

nuomone apie da< 
s pagausėjimą kie

Pabusk gražiausioji
Pabusk mieliausioji

Mėnuo keliauja padangėj, 
Plačiu žvaigždėtu keliu, 
Vaikinas dainuoja palangėj 
Išeit juk pas jį aš galiu!

Meilės daina! Neapsirikau:
Čia jaunikaitis, kurį parke sutikau

čia jau daktaro žmona pirmoji išgirsta Kar
lo serenadą, klausosi ir. pati atsako:

Menininkų Trečio Aps 
kričio Chorų Žiniai

j ienos 
šytoją bei jo kūrybą 
čios Rašytojų Draugijos organu

Meilės daina tamsia nakčia!
Tai man dainuoja kas nors čia

knygų—Lenino Biografiją 
ir tt •tapo užmuštas kovos 
Jis buvo pasižymėjęs rašy-

Vincas Krėve Apie Tūlus 
Lietuvos Dalykus

iesos prikaišiojimai, 
Jteratūra“ skleidusi

Draugai! Menininkų Trečio 
Apskričio metinė konferencija 
įvyks sekmadienį, 7 dieną kovo, 
“Laisvės” svetainėj, Brooklyn,'

Haga, Holandija. — Ro
landų valdžia užsisakė dar 
15 nepaprastai smarkių 
bombinių Fokker lėktuvų.

šiai pramogų
Puškino veikalų.

Be to, ir darbininkų kultūrinės organizacijos 
neatsiliks nuo to visko, bet ruoš įvairias pra
mogas santikyj su minėtom sukaktuvėm.

Lietuviai taipgi privalo plačiau susipažinti 
su tuo genijum. Reikia skaityti Puškino li
teratūra ir raštai apie Puškiną. Ketvirtam per
eitų metų “Šviesos“ leidinyj telpa gražus ir 
gan išsamus Jono Kaškaičio straipsnis apie 
Puškiną. Patartina visiems jį perskaityti.

Sovietų Sąjungoj šitos sukaktuvės bus mi- 
nimos plačiausiai, dalyvaujant milioninėms 
žmonių masėms.

Greit įeina daktaras su bonka rankoje 
dainuoja:

Galiu įtikint aš visus,
Kad daktaras esu garsus:
Visus išgydyt aš galiu,
Nuo skausmo, kančių, sopulių.
Moku daryt gerai piles,
Ir sutaisyti gyduoles.Newarke Bus Lošiama Opera 

“Daktaras”

Ši konferencija bus skirtin
gesnė nuo kitų ligšioliai buvu-1 
šių konferencijų. Bandysime vi
sus apskričio reikalus aptarti 
labai trumpoj suglaudoj, nes po 
konferencijos mūs chorų moky
toja, draugė šalinaitė, duos pa
skaitą apie dainas ir jųjų reikš
mę. Paskaita bei prelekcija bus 
lydima dainomis, kurias išpil
dys Aido Choro Ansemblis.

Po prelekcijos prasidės balius 
ir šokiai iki vėlumos. Delei va
kare susirinkusios publikos —- 
chorai savo dainomis duos pro
gramą. Taigi vakaras bus vi
siems žingeidus.

Dabar gi, visų Apskričio cho
rų prašome nerengti nieko 
augščiau minėtą dieną ir daly
vauti paties Apskr. parengime. 
Jo pelnas yra skiriamas chor
vedžių mokyklėlės palaikymui.

Taip pat nepamirškite išrinka 
ti delegatus į konferenciją. Jos 
pradžią paskelbsime vėliau.

j. Nalivaika.

Rašytojas Ralph Fox Užmuštas 
Ispanijos Kovose

Išeina ir tarnaitė Ona, kuri turi vaikiną Ka 
zį ir su daina sako:

Pabusk, pabusk, miege džiaugsmų nedaug 
Pabusk, pabusk, išeik mieloji lauk! 
Mėnulis šviečia meilingai, 
žvaigždutės mirga jausmingai: 
Jos viską spėjo užmigdyt— 
Negal mūs’ meilės kliudyt!, ir tt.

Taip pasidrąsinusios, apleidžia savo 
barių duris ir traukia prie balkono atsimušda
mos kaktomis. viena į kitą. Išsigandusios su
bėga atgal į savo kambarius. Kadangi serena
dos daina nenutylsta, moterys vėl išeina iš sa
vo kambarių su žvakėmis rankose ir pamato, 
kas čia buvo pirmiaus. čia jau tarpe viso trio 
prasideda ginčai, kolionės, ypatingai ponios 
Lukrecės, ir Onos tarnaitės.

ir jie per 
nusiskųsti bloga 
i. žmonės skaito 

ki ekonominė būklė,

pasisavinimai, 
nesubrendimu 
kiai matyti talento žymės, 
ateityj surimtėjus, pasisek 
rinių, kurie praturtins mū 

—Kaip p. profesorius 
lietuviškos knygos būklę ir

Anksčiau rašytojai labai 
nes mažai knygų perka

Mes “Lite 
recenzuot tik ver

Į garbės teismą

Opera “Daktaras“, tai nėra, kaip tūli mano, 
kokis tai “bailus daktaras“, šios operos mu
ziką parašė Julius Eichbergas, o sulietuvino 
P. Bukšnaitis. ši opera yra opera pilnoj to 
žodžio prasmėj, nes viskas vaidinama daino
mis ir muzika.

Originaliai ji vadinasi “The Doctor of Al
cantara.” Jos turinys ir ką ji vaizduoja: “Gar
saus“ daktaro (kaip jis pats save vadina), 
šeima susideda iš jo žmonos Lukrecės, dukters 
—Izabelės ir tarnaitės Onos. Gyvena pasitu
rinčiai.

Duktė Izabelė, sugrįžus iš klioštoriaus, kur 
ji neva ėjusi mokslą. Ten prasidėjo jos ro
mansas su nežinomu mylimu, nuo kurio turi 
meiliškų laiškų ir apie kurį vis svajoja ir dū
sauja. Tėvas gi daktaras, užsiėmęs savo pro
fesija ir visada, būdamas namie su tarnaite 
Ona, dirba, “išrasdamas“ vis naujas gyduo
les (norėdamas geriau pagarsėti), veik neišei
na iš namų ir neduoda1 progos apsilankyt Iza
belės mylimam j am ją pamatyt. Kadangi dak
taro šeima gyvena ant upės kranto, tai Iza
belės mylimasis, atplaukęs laivelyj po jos lan
gais dainuoja jai meilės dainą, serenadą: ‘

ką mes iš lenkų pasiskolinom

kad liaudis pirktų 
yra dideli pinigai, 

raityti. Pigių knygų 
Reikėtų sudaryti fon-

žin.“ bendradar-
(pasikalbėjimą) 

kuriam 
0 metų nuo to, kai 
. Krėvė, kaip jau

žymus anglas rašytojas, Ralph Fax 
ris parašė eilę 
“Genghis Khari’ 
fronte Ispanijoj 
tojas, geriausias Anglijos revoliucinis rašyto 
jas. Nuvykęs Ispanijon susipažinti su eina

Sidabrinės Vestuvės ir Pa
rama Ispanijos Darb.

Per Naujus Metus draugai 
■J:.'K.1 Jankauskai sukvietė būre
lį lietuvių į savo sidabrines ves
tuves arbA 25 metų sukaktuves 
vedusių gyvenimo. Drg. Jan
kauskai yra seni Oaklando gy
ventojai ir veiklūs nariai darbi
ninkų organizacijos. Draugės ir 
draugai linkėjo drg. Jankaus
kam laimingai sulaukti auksi
nių vestuvių, bet, sako draugė 
Bernotienė, meš čia linksmina
mės, skaniai valgom ir geriame, 
bet neturime užmiršti Ispanijos 
darbininkų, kurie taip karžy
giškai kovoja prieš fašizmą, už 
demokratiją. Tuoj ant vietos 
prasidėjo aukos, šie draugai au
kojo :

St. Slegeriai $1.50, Mugia- 
niai $1.00, Chaplikai $1.00, Ka
rosai $1.00, Gegučiai $1.00, 
Ečiai $1.00, J. K. Jankauskai 
$1.00, G. Jankauskai $1.00, 
Aukštikalniai 50c, Švelponis 
50c, Bernotai 50c, Raidai 50c, 
Slegerienė 50c, A. Šatas 50c, 
Robenson 25c, K. Palšienė 25c. 
Viso sudėta $12.00 del Ispanijos 
kovotojų.

Oaklandiečiai su san-franciŠ- 
kiečiais jau sukėlė arti $100 Is
panijos darbininkam. Del to
kios mažos kolonijos yra puiki 
auka. Nė vieno parengimo ne
praleidžia kokiam nors darbi
ninkiškam tikslui nerinkę au
kų. Kastutė.

griuvėsių krūva 
sena,
imynas griūva,

fium “Literatūros“ zur 
pasmaugė. Mes čia pat 
bėjimą, nes jame kiek 
kurie įdomūs dalykai.—‘

: Nelabai senai vienas ‘ 
bis turėjo INTERVIE 
su prof. Vincu Krėve-Mjckevičium 
pereitais metais sukako 
jis pradėjo rašinėti.
mūsų skaitytojams žinoma, buvo redakto- 

įalo, kurį Smetona 
nosim tąjį pasikal- 
;iek nusišviečia kai 
L.“ Red.

Lukrecė Onai: Bjaurybe tu! Aš suprantu 
Ko tu čia naktimis landai: 
Tai jaunikaut, paleistuvaūt, 
Ir dar apgaut mane bandai! ir tt.

Ona: Kam čia ponia, bari mane,
Ko atėjai pati čionai?
Ar šiąnakt čia. su kuo slapčia, 
Gal susitikti ketinai? ir tt.

teratūros“ pasisekimas arba noras užgniaužti 
kitokios, negu jie, pakraipos mintį. Kaip įro
dymas mūsų ideologijos, buvo nurodoma į re- 
cenzavimą kairiųjų pažiūrų rašytojų veikalų. 
Bet ne mūsų kaltė, kad didieji pasaulio rašy
tojai, kaip R. Rolandas, B. Shaw, Undset ir 
kiti nėra fašistai.

Manau, kad šį triukšmą prieš “Literatūrą“ 
prisidėjo sukelti ir tie rašytojų sluoksniai, ku
rio yra pasiėmę oficialų literatūros atstovavi
mą. Jokių įrodymų del “Literatūros“ sveti
mos ideologijos skleidimo niekas neturi.

Buvo net paskleista gandų, kad “Literatūra“ 
leidžiama svetimais pinigais. Tai buvo darbas 
tų pačių asmenų, kurie “Literatūrą“ stengėsi 
visokiais būdais kompromituoti, kaip pavojin
gą sau konkurentą. Pirmam numeriui sume
tėm kelis šimtus litų. Honorarų niekam ne
mokėjom. Antrą numerį mes jau išleidom iš 
gautų už prenumeratą ir parduotus atskirus 
numerius pinigų.

“Literatūra“ visuomenės buvo maloniai su
tikta. Visi jos egzemplioriai išpirkti.
r —šiais metais sueina 30 metų Tamstos li
teratūrinio darbo. Girdėti jas ruošiamasi pa- 

p. profesorius papasakotumėt ką 
atsiminimų apie šio darbo pra-

Blogiausia 
tai visokių iškilmių, jubiliejų ir minėjimų pa
mėgimas. Mes tik minime ir švenčiame, o 
nieko nedirbame. Lietuvoj daugiau visokių mL 
nėjimų ir sukaktuvių, negu jų reikia. Aš as
meniškai nepripažįstu jokių sukaktuvių, ypač 
30 metų jubiliejaus.

Neatsimenu gerai kuomet mano pirmas kū
rinėlis buvo išspausdintas. Rodos, tai buvo 
1905 ar 1906 m. Aš tuomet buvau studentas. 
Keli dzūkai buvom sumanę leisti dzūkišką lai
kraštį ir tam laikraščiui buvo mano dzūkiškai 
parašyta “Bobulės vargai“. Bet dr. Basanavi
čius, išgirdęs apie šį mūsų sumanymą, mus 
užpuolė: “Ką, sako, norite Lietuvą skal
dyti.“

Tuo būdu ir mūsų sumanymas iširo.
—Ką dabar naujo rašote? Gal “Dangaus ir 

žemės sūnų“ netrukus susilauksime išleistą?
“Dangaus ir žemės sūnų“ aš jau senai esu 

pabaigęs. Daugelis jo epizodų buvo spausdinta 
įvairiuose žurnaluose. Bet dabar jo negaliu 
išleisti ir nežinau kuomet galėsiu. Tai bus di
delis tomas. Be to, turiu parašęs visą eilę 
realistinių iš šių dienų gyvenimo apysakų. Jose 
paliestas šių dienų valdininkų gyvenimas.

Jos visos trys, prasidariusios savo duris, 
klausosi Karlo serenados. Tačiaus jos viena 
antros nemato, nes kambaryje tamsu, naktis. 
Izabelė: Tikrai tai jis.
Lukrecė: Kas gal būt čia?

Kazys dainuoja man nakčia.
Visos trys, prasivėrusios savo kambarių du

ris dainuoja, kiekviena manydama, kad ji tik 
viena, tačiaus visos tą pačią dainą:

Karlas vis tęsia savo serenadą:
Gana miegot, greit atsikelk—
Ir uždangą lange pakelk....

Izabelė'pasirodo iš kito kambario, besiklau 
sydama dainuoja:

mąja žmonių kova su fašistais, d. Ralph ne 
galėjo ilgiau laikytis nuošaliai, kaipo stebė 
tojas. Jis stojo Britų Batalione 
politinio komisionieriaus pareigas 
eigas einant jis ir žuvo.

Amžina jam atmintis!

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St, 
kampas Inman 
arti Centai Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

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

10-12 ryte

minėti. Gal 
nors iš savo

Plačiai Paminės Puškiną
Amerikoj įsikūrė specialis komitetas pami

nėjimui šimto metų sukaktuvių nuo mirties 
rusų poeto-genijaus Aleksandro Puškino, šis 
komitetas dabar praneša, kad visa eilė univer
sitetų ir kolegijų suruoš specialius parengimus 
supažindinimui šio krašto žmonių su Puškino 
gyvenimu ir darbais.

Puškinas žuvo dvikovoj vasario mėn. 10 d., 
1837. Taigi ir Amerikoj bus tą dieną daugiau- 

paskaitų, koncertų, vaidinimų

čia visas/kvartetas dainuoja šią dainą, kuri 
gana ilga.

Kaip viršui nurodžiau, kad Karlui nesant 
progos pasimatyt su savo mylimąją Izabele, jis 
sumanė, kad čia kaip nors įėjus į jos namus. 
Sumanė jis triksą, nes meilė, kaip jis pats sa
ko, viską nugali. Susiranda didelę pintinę ra- 
gažę, pasisamdė du vyru, kurie jį ir nuneša 
toj ragažėj į Izabelės namus, kaipo dovaną 
Onai, nuo jos mylimo Kazio, saldainių dėžę 
(kuris užlaiko saldainių krautuvėlę). Vyrai, 
atnešę Onai “dovanų“, merkia jai slaptingai ir 
dainuoja:

Ša tylėk, ša tylėk ir neplepėk! 
štai, kas čia.., žiūrėk slapčia!
Pilna čia saldainių, valgyk sau sveika!
Laba nakt, laba nakt, Cha, cha, cha!

Daktaras su Ona apžiūri pintinę ir negalė
dami atidaryt, išeina įrankių j ieškoti, su ku
riais galėtų atidaryt ir sužinot, kas čia per 
dovanos. Tuo syk Karlas išlipa iš ragažės ir 
džiaugdamasis sako, kad nors kartą jam pa
vyko įsigauti į savo mylimosios namus ir ją 
teks pamatyti. Pradeda dainuot:

Meilės ligoj širdis pradėjo jau merdėt, 
Tad nežinau, kaip elgtis, ką dabar pradėt! 
Gal čia prie jos, prie įpylimos
Skausmai nustos, skausmai nustos ir tt.

Tačiau vargšas Karlas ne ilgai džiaugėsi. 
Užtiko jį ponia Lukrecė ir privertė jį vėl lyst 
į ragažę, kad neužtiktų jos vyras su svetimu 
jaunikiu. Lukrecei išėjus šaukt vyrų, kad iš
neštų ragažę su Karlu lauk, jis greit iššoko ir 
primetęs į ragažę daktaro sunkių knygų, pats 
pasislėpė už spintos.

Atėjus daktarui su Ona, bebandant atida
ryt ragažę tuom syk kas pasibeldė į duris. Jie, 
nenorėdami, kad kas matytų šią ragažę, beneš- 
dami kavoti ant balkono, netyčia išmetė pro 
langą į upę. Įėjus Lukrecė pareiškė, kad toj 
ragažėj buvo vyras, čia juodu labai nusigando, 
pasijautė prigirdę žmogų. Onai pradėjus bal
siai rėkt, subėga žmonės su miesto sargais. 
Viršininkas klaupia, kodėl greit neįleidot ir

(Tąsa ketvirtam puslp.)

Lietuvos Rašytoją Suvažiavimas
Gruodžio mėn. 13 d. (1936) Kaune įvyko 

Lietuvos Rašytojų metinis suvažiavimas. Kaip 
žinia, Lietuvos rašytojai palaiko savo organi
zaciją—Lietuvos Rašytojų Draugiją. Pirmi
ninkavo Kazys Puida, o sekretoriavo—Sant
varas ir K. Inčiūra.

Sekamiems metams valdybon, pasak “L. ž.“, 
išrinkta:

“V. Mykolaitis-Putinas, K. Binkis, A. Ri- 
mydis, J. Grušas, A. Miškinis ir kandidatais 
K. Inčiūra ir St. Santvaras. Į revizijos komisi
ją išrinkti: A. Lastas, M. Miškinis ir L. Do
vydėnas. O į literatūros fondo valdybą buvo 
išrinkti K. Puida’ir L. Gira 
išrinkti A. Lastas, A. Žukauskas-Vienuolis, M. 
Miškinis, kandidatais J. Grinius ir Gustai- 
tytė-šalčiuvienė. Iškeltam sumanymui išleisti 
Lietuvos rašytojų metraštį išrinkta kolegija: 
B. Barzdžionis, J. Grinius, J. žlabys.“

Smetoniškas valdžios organas (“Liet. Ai
das“) skelbia šį suvažiavimą “didžiai reikš
mingu“ ir “konstruktyvišku“ ir mes žinome, 
kodėl. Tai daug-maž pasako pati valdyba: 
neįeina jon nei vieno žymesnio literato, atvirai 
stovinčio pažangiajam Lietuvos rašytojų spar
ne. Vadinasi, suvažiavime viešpatavo arba 
aiškių fašistinių tendencijų, dešinieji, arba 
žmonės, nedrįstą pakelti balso prieš fašizmą, 
nors savo nusistatymu veikiausiai jie ir ne
pritaria fašistinei reakcijai. Ar įeina į valdy
bą, sakysime, bent vienas iš tų žymesnių lite
ratų, kurie bendradarbiavo užsmaugtoj “Li
teratūroj”? Ne!

Vienas suvažiavimo dalyvis rašo “L. ž.“ (gr. 
19 d.) : “ši metinė sueiga svarbi ne tuo, kas 
įvyko, bet tuo, kas buvo nutylėta, pro ką buvo 
laimingu būdu prasirista.“ (Mūsų pabraukta. 
—“L.“ Red.).

Kaune išeina laikraštis “Literatūros Nau- 
kuris puola kiekvieną pažangesnį ra-

L. N.“ skelbėsi esan- 
nors tokio

mis niekad nebuvo. Nepaisant to, švietimo 
ministerija minėtam laikraščiui pereitais me
tais .paskyrė 10,000 litų! Pinigais duoti per 
Rašytojų D-ją, tarytum tai būtų jos organas. 
Suvažiavime dėlto buvo bekylanti audra, bet 
pirmininkas, “lyg numatydamas karčias pa
dugnes, pasiskubino uždaryti susirinkimą.“

Toliau: “Bendra susirinkimo nuotaika sun
ki, nekūrybiška, neliteratiška, be entuziazmo. 
Gal didžiausia yda—tai atvirumo stoka. Nie
kas visiškai nepasako, ką jis mano, o tik dau
giausiai parodo pašiauštą ambicijos šerį. Ne
nuoširdumas, dirbtinumas žudo kūrybą. Į 
akis metasi gerųjų jėgų pasyvumas. Ir taip 
yra su tais rašytojais, tais žmonėmis, kurie 
visais laikais visose tautose yra buvę stip
riausiais pirmyneigos varikliais, geresnės at
eities entuziazmo kėlėjais, sutrintų širdžių at
gaivintojais ir tokiais privalo visuomet likti.“

Tokis tikrumoj buvo Lietuvos Rašytojų 
Draugijos metinis suvažiavimas. Ar reikia ste
bėtis, kodėl jis “Lietuvos Aidui“ patiko?!

štai ir už lango susibeldę;
Atnešė šiurpulingą žinią, 
Kad tenais už jūrių piktas niekadėjas 
Per žmones gatves vėl skina. . .

- Iš krūvų lavonų išsisunkęs kraujas 
Madrido gatvėmis sriuvena,
O čia vėl antpuolis, v^l atakas naujas 
šovinys-šovinį gena.

Ir dieną ir naktį žaibuoja 
Sprogimai viską naikina.
Gi iš ten su ginklais iškilusios rankos 
“Pirmyn!“ Madridą giną.

Iš gražiausio mūro tik
Gaisrai tik žėruoja, ru
O čia vėlei kitas jo k:
Ekspliozija eksplioziją gena.

“Į kovą už laisvę!“ šaukia lojalistai, 
“Draugai, nepasiduokim!
Traukitės iš kelio, kruvini fašistai! 
Pirmyn! Iki pergalės kovokim!“

Ir vėlei už lango, ūžesyje vėjo,
Lig, rodos, kas sudejąvo,
Tartumei, kad žemė kur tai sudrebėjo 
Madridas pagelbos mėldavo.

Ištieskime rankas, atverkime širdis, 
Kuom galim, tuom prisidėkim.
Priešingai, fašistai kraujuose prigirdys,- 
Skerspaines jiem po kojų dėkim.

Iš tavo griuvėsių, puosnusai Madride, 
Fašistai lai susipila kapą!
O laisvės gynėjai, per 
Parašys baisų istorijoj lapą.

Senas Vincas

—Kokia p. profesoriaus 
bartinę mūsų literatūrą, jo 
kio atžvilgiu?

Dabar knygų daugiau iš 
tingų veikalų maža. Vis 
Daugelyj naujų veikalų labai į akis krinta jų 

Tas galimą paaiškinti autorių 
Bet ir tokiuose veikaluose aiš- 

Reikia tikėtis, kad 
s parašyti gerų kū- 
sų literatūrą.
žiūrite į dabartinę 
jos kelius į kaimą? 
skundėsi, kad žmo- 

Tuo reikalu aš teira
vausi kitose šalyse, kokia ten yra knygos būk
lė. Pasirodė, kad, pav., dabartinėj Lenkijoj, 
o prieš karą ir Rusijoj meniškų knygų buvo 
išleidžiama tik 3000 egz. Tai visai mažas skai
čius, palyginus su jų gyventojų skaičium. Tai, 
jei pas mus išleidžiama 1500 egz 
kelerius metus išperkami 
knygos būkle nėra pagrindo 
ir perka. O kai tokia sun 
daugiau ir norėti negalima.

Skaitymą .gali sumažinai leidžiamas šlamš- 
tas, ypač kai recenzentai jį išgiria. Daug blo 
go literatūrai padaro recenzentai, kurie, pa
prašyti ar iš draugiškumo jausmo, išgiria sa 
vo bičiulių menkavertes knygas 
ratūroj“ buvom nusistatę 
tingas knygas.

Be to, reikalauti dabar, 
knygas, kai jai 1—2 litą 
negalima, žmonės nori s 
nėra, o jų turėtų būti 
dus knygoms leisti.

Suprantama, kad eiliniam leidėjui daugiau 
rūpi pelnas, o ne menas.

—Iš kur kilo ir ar turi 
kad Tamstos redaguota ‘ 
importuotą ideologiją?

“Literatūrai“ buvo prikaišiota, kad ji sklei
džianti bolševistinę ideologiją. Bet tai ne tie
sa. Nieko joj bolševistinio nebuvo. Tai buvo 

kuriems kenkė “Li-
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MENO SKYRIAUS DALIS
Newarke Bus Lošiama Opera “Daktaras”

(Tąsa iš 3-čio puslapio)
persistato kas jis yra:

Esu komisorius Kazys Pampūzas,
Policijos gabių-gabiausis tūzas,

Paskirtas tvarką šiam mieste saugot.
Kam neįsileidot greitai, noriu aš žinot!

Jis klausinėja, kas čia rėkauja nakčia. Dak
taras su Ona teisinasi, kad viskas gerai. Mat, 
jaučiasi bėdoj, bet vis ginasi, teisinasi, ta-

čiaus susirinkę sako, kad “girdėjau aš ir aš.” 
Choras: Ir aš, ir aš, ir aš!
Daktaras: Kad jus visus velniai, dievaž!

čia tik pažymėjau pirmo akto kelių daine
lių pradžią, o jų yra daugybė. Lošimas bus 
per visą veikalą su muzika, orkestrą, kuriai 
vadovaus gabi muzikos žinove d. L. B. šali- 
nai-tė. Kitą kart gal teks pažymėt iš antro ak
to veikimo ir dainelių. Vaidinimas įvyks sausio 
31 d., Lietuvių salėj, Newarke.

G. Albinas.
Red. Pastaba.—Jeigu rašysite, rašykit trum

piau. Stoka vietos laikraštyj neleidžia plačius 
aprašymus-skelbimus talpinti.

Clevelando Kronika
Iš Fisher Body Pikieto Linijos, 
Lietuviai Turėtų Pasekti Sla

vus, Vykite Bosus-Šunelius 
Lauk!

bei “per-
WPA di-

Projekto

senų ir jau-

Organizacijos Pagelba Ko
voje Yra Aiški ir 

Reikšminga.
Cuyahoga paviete WPA 

“white collar” darb. priskaito- 
ma į 4,000 su virš. Sumažinimo 
darbų kirvis šiuos darbininkus 
pirmiausiai palietė. Gale lapkri
čio mėn. Sveikatos Projektas su 
Teatro Projektu buvo uždaryti 
“neapribotam laikui” 
organizavimui”, anot 
rektorių išaiškinimo.

Didžiulio Sveikatos
atleisti darbininkai, neturėdami 
organizacijos, tebėra lauke, nes 
neparodė jokio protesto — bu
vo bejėgiai. Gi Federalio Tea
tro projekto atleistieji aktoriai 
kitaip pasielgė, nežiūrint, kad 
buvo tik dalinai organizuoti. Be 
to, dar pasidalinę į gerus ir blo
gus; dvi grupės
nų artistų. Jaunieji susirašę į 
Workers Alliance paskelbė ko- 
vį ir pastatė piketą prie WPA 
darbų adm. raštinės, kuomet se
nieji laikėsi “gentlemoniškai.” 
Administracijai Viešųjų Darbų 
tas labai patiko, kad darbinin
kai yra pasidalinę.

Abi tos grupės siuntė atski
rus atstovus į Washingtona pas 
p. Ropkins. Abieji gavo vienokį 
priėmimą ir “patenkinimą.” Ant 
laimės, Washingtone atstovas, 
kuris atstovavo senius “gentle- 
menus” Aktorius, susitinka se
ifą savo draugą prie Hopkinso 
faštinės. Vienas kitam pasisa
ko savo bėdas. Washington© se
nis aktorius pasako Clevelando 
aktoriui, kad jis darbuojasi 
Workers Alliance of America 
hacionalėje raštinėje. Vėliaus 
pataria senam konservatyvui 
grįšti namon1 ir tartis su jau
naisiais aktoriais, daryti bendrą 
frontą su jais prieš WPA po- 
ritrs. Sugrįžęs senis tariasi ir su
sitaria.

Už Savaitės laiko šiedu abu 
atstovai vėl vyksta Washingto- 
nan. Bet vyksta jau ne atskiram1 
trukyj ir atskiru laiku. Juos 
šiūom kartu matome vienoje sė
dynėje kelyje ir abu su vienu
reikalavimu p. Hopkinso rašti
nėje. Rezultatai: “Kuomet jūs 
esate apsivieniję, tai galite tikė
tis, kad jūsų reikalavimai bus 
dalinai, didžiumoje, patenkinti”, 
WPA. adm. raštinėje jiems pa
reikšta. Didelė dalis aktorių 
jau dirba.

Kitas pavyzdys: Čia yra balt- 
kalnierių darbininkų projektas, 
vadinamas “Newspaper Di
gest/’ kur dirba virš 400 darbi
ninkų ir darbininkių, šitą pro
jektą irgi buvo uždarę. Bet po 
dviejų dienų buvo priversti ati
daryti. Kodėl? Atsakymas, čia 
darbininkai yra organizuoti 
80% į Office Workers Uniją. 
Plačiau apie šių darbininkų ko
vas vėliau parašysiu. M.

Apsilankiau šį rytą pas šią 
milžinišką dirbtuvę, kuri, anot 

| pačių darbininkų pikietuotojų 
pareiškimo, užima apie 40 
akerių žemės plotą. Dvi savai- 
ti atgal ji buvo triūsiantis 
7,000 darb. skruzdynas. Dabar 
—stūksantis be jokios gyvybės 
fabrikas-milžinas. Pažiūrėjus į 
pikietuotojų veidus, kurių bū
riai buvo prie kiekvienų dirb
tuvės vartų, jų tarpe nesima
tė nei vieno,- kurio ,v^idas ne
rodytų žymių, kaip':1 skubės, 
taip kartu didelio jų išnaudoji
mo. Pažvelgus į jaunę streikie- 
ria veidą, jame mateisi be lai- 
ko-ankstyVas sunokimas; vi
duramžio veide matėsi pilnai- 
susidėvėjęs ir spėkas išsisun
kęs žmogus. Tas visa liudijo, 
kaip begėdiškai General Mo
tors Kompanija meluoja skelb
dama, kad josios darbininkam 
yra geriausiai atlyginama už 
jųjų darbą; aukštesnės algos 
mokama, kaip bile kitoj kom
panijoj automobilių išdirbys- 
tės. Tik prisiminus, kad tie 
d a r b i n i n kai per pereitus 
(1936) padarė G. M. arti ket
virtadalio biliono dol. gryno 
pelno, išaiškina, kaip jie buvo 
išnaudojami šios kompanijos.

Išsikalbėjus su darbinin- 
kais-streikieriais ir unijos ko
mitetu, paaiškėjo, kad visos 
pastangos Fisher Body bosų ir 
jų įrankių iki šiol nuėjo nie
kais. Streikieriai laikosi vie
ningai ir kas diena jųjų eilės 
labiau susicementuoj^.
Kitos Tautos Turėtų Pasekt 
Slovėnų Konstruktyvį Žingsnį

Slovėnai darbininkai suda
rė atskirą specialį komitetą 
del savo tautos darbininkų su
cementavimo apie United Au
tomobile Wofkers Uniją. Pir
moj vietoj su šio komiteto pa
gelba bus lengviau darbinin- 
kam-streikieriam jų tautos 
(kurių nemažas skaičius čion 
dirba) išaiškinti unijos, svar
bą ir tuomi įtraukti juos orga
nizacijom Kita, šitaip veikiant, 
bus galima visą slovėnų kolo
niją mobilizuoti teik 
džiuginęs paramos
riams. Manoma panąšius ko
mitetus steigti ir kitų tautų, 
ypač italų, kurių skaičius, dir
bančių Fisher Body, 
kantis po slovėnais, 
nebūtų pro šalį, kad
Viai streikieriai sudarytų pa
našų komitetą, nežiūrint, kad 
mūsų tautiečių čion dirba ne
daugiau 75 arba daugiausiai 
100 žmonių, šitokis darbas yra 
didelės reikšmės. Viena, grei
tesnių tempu budavojama uni-

(10

mui me- 
streikie-

yra se- 
Manau, 
ir lietu-

ja, o kita—parama, kaip mo
ralė, taip materiale streikie- 
riams.
Streikieriai Labai Pasipiktinę 

Flintoi Įvykiais
Kur nesustojau prie būrio 

streikierių, visur girdėjosi pa
sipiktinimas ant Flint, Mich., 
streikierių puolikų. Kartu bu
vo visų gili užuojauta broliam, 
esantiem Flinto tranšėjose.
Vietos Spatidos Pozicija 100

Nuoš. su General Motors 
Kompanija

Nedėldienio vakare
sausio) čion buvo* sušauktas 
milžiniškas Fisher Body darbi
ninkų ir jų simpatizatorių mi
tingas Miesto Auditorijoj. 
Virš 3,000 entuziastiškai svei
kino kalbėtojus ir streiko va
dus: Ėet vietos spauda patapo 
ignorarite apie šį’ mitingą. 
“Plain Dea'ler”, rytinis didla- 
pis,- pofa colių melagingai pa
žymėjo, kad buvę 1,500, tai 
ir viskas. Gi “Cleveland 
Press” su “Cleveland News” 
nei žodeliu neprisiminė — už
tylėjo šį didelės svarbos mi
tingą. Bet tuom pačiu laiku po 
kelias špaltas pašvenčia kas 
diena kėlimui “komiteto iš 
25,” kuris rūpinasi reikalais 
norinčių “grįžti darban.” šitą 
dalyką darbininkai-streikieriai 
turi įsikalti giliai į atmintį ir 
imti žingsnį linkui kapitalisti
nės. spaudos.

Susipratusių darbininkų yra 
pareiga, o ypač komunistų, iš- 
aiškinVi kapitalistinės spaudos 
rolę streiko laike ir ją nūmas- 
kuoti. Neužtenka to. Reikia 
dėti visas pastangas, kad dar
bininkiška spauda pasiektų 
streikierius. Būtinai turime 
kovingus streikierius supažin
dinti' su ja. Draugai-draugės 
komunistai, socialistai ir visi 
progresyviai, ateikime talkon 
platinimui “Daily Workerio,” 
“Sunday Workerio,” “Peoples 
Press” ir kitų pažangių laik
raščių.

Lietuviai d a rbininkai-strei- 
kieriai turi būt aprūpinti mū
sų spauda. Dabar yra momen
tas šUį)ažindinti darbininkus 
su jųjų spauda, ta, kuri gelbs
ti jųjų kovoje. Taipgi dabar 
yra proga numaskuoti “bepar- 
tyvį” bosų įrankį-spaudą, kuri 
prostitutiškai tarnauja išnau
dotojams.

Pasarga streikieriams: Bosų 
planams neišdegus su “Komi
tetu iš 25-kių,” furmonėliai 
pradėjo landžioti pas darbi
ninkus po stubas, sakydami, 
“grįžkite, nes unija neisiai- 
mės.” Vykite tuos šunelius 
laukan, o patys skaitlingai ei
kite į’ pikieto liniją.

Simpatizatorius.

Norwood, Mass.
I Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros draugijos 9 Kp. 
Sėkmingai Metinis 

Susirinkimas.Laisvės Konvencija ir Bankietas bus 
Balandžio (April) 11 d., 1937 nr., Grand 
Paradise Svetainėje, 318 Grand Street 

Brooklyn, N. Y

Sausio 10 d., Finų Svetainė
je, atsibuvo metinis ALDLD 9 
kp. susirinkimas. Įstojo nau
jas narys draugas Jonas Do vi
ri onis. Pradžią metų pradėjom 
g*erai. Išklausyta raportas iš 
ALDLD 7-tO Apskričio konfe
rencijos,’ kurį išdavė draugas 
J. Budrevičius.

Nutarta pasimokėti $5 į

... ............... .

Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą. Paaukavo del “Daily 
Worker” $5 ir išrinko porą 
draugų, kurie pagelbės pasek
mingai surengti koncertą “Dai
ly Worker” naudai. Koncertas 
įvyks 31 d. sausio, Lietuvių 
svetainėje. Išklausyti raportai 
iš Bendro Fronto Komiteto At- 

Demokrati-

Pikietai mainės prie ofiso 
tankiai iki 6 valandos vakare. 
McDonough prižadėjo darbi
ninkų reikalavimus perduoti į 
Washington^.

Policija taipogi jieško 17 me
tų Edna Charron. Frances 
Howard, moteris William 
Howardo, taipogi pražuvo sau
sio 8.

Praeities Atbalsis.

komitetas
J. Grybas,

steigimui Lietuvoj 
jos.

Išrinktas kuopos 
1937 metams: org.
protokolų sekr. J. Galgauskas, 
fin. sekr. L. Trakimavičius ir 
iždininkas J. Krasauskas.

Moterų komitetan išrinkta: 
P. Sarapienė ir D. IZurbienė. 
Laukiama pranešimo iš 7-to 
Apskričio moterų komiteto, 
apie draugės E. Vilkaitės pre- 
lekcijų maršrutą. Mintis yra, 
kad Norwoode bus galima su
rengti per du «vakaru — vie
nas bendras — vyrams ir mo
terims, o kitas vakaras tik vie
noms moterims.

Sekantis ALDLD 9 kp. su
sirinkimas atsibus 14 d. vasa
rio, Finų Svetainėje, 2-rą vai. 
dieną. Visi nariai lankykime 
susirinkimus.

Iš Bendro Fronto Komiteto 
Atsteigti Lietuvoj Demokratiją

Į bendrą frontą yra prisidė
ję net septynios Norwood© or
ganizacijos, kas sudaro net 15 
atstovų. Nors per “Naująją 
Gadynę” ir yra varoma bjau
ri propaganda prieš bendrą 
frontą, bet ant vietos visi ga
ną gražiai susitaikom ir vei
kimas turi pasekmių. .

Turėta vienas parengimas— 
vakarienė su programų. Fi
nansinės naudos davė: para
mai Ispanijos liaudies surink
ta aukų virš $20 ir nuo paties 
parengimo liko pelno $40.62. 
Iš pelno pasiųsta Centraliniam 
Komitetui $20, kitus pasilikom 
vietos veikimo reikalams.

Nutarėm rengtis prie pami
nėjimo Lietuvos “neprigulmy- 
bės.” Kalbėtojais nutarta kvie
sti : vienas “Laisvės” redakto
rių ir F. J. Bagočius, Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoj pre
zidentas.

Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimas įvyks 21 d. vasa
rio, Lietuvių Svetainėje.

Lokaliniuos komitetuose yra 
nepasitenkinimo Centralinio 
Komiteto neveiklumu. Netik 
kad Lietuvos klausime, arba 
abelnai politinėj veikloj, bet 
net ir techniškai yra didelis 
apsileidimas. Komitetai pa
siunčia pinigus, tai pakvitavi
mų turim išlaukti po kelius 
mėnesius. Jei kurie Centrali
nio Komiteto nariai yra labai 
užimti savais darbais ir netu
rite laiko šiam svarbiam dar
bui, tai geriaus padarytumėt, 
kad pasjtfauktumėt iš vietos 
ir užleistumėt kitiems, kurie 
galėtų atlikti darbą tinka
miau. i žvalgas.

BOSTON. — Buvęs guber
natorius Curley apsivedė su 
Mrs. Gertrude Denis, sausio 7. 
Tą pačią dieną jis apleido sa
vo vietą ir naujas gubernato
rius Charles Hurley užėmė 
vietą. Tarp Curley ir Hurley 
randasi daug nesmagumų ir 
Mass, valstija turės progą pa
siklausyti jų vaikiškų nesutiki
mų.

ROXBURY. — Motina, ma
tydama savo 12 metų sūnų 
Micheal Walsh su ranka, pa
gauta elektrikos mazgojamoj 
mašinoj, pagavo plaktuką ir 
sudaužė mašiną. Jos greitu
mas išgelbėjo vaiką nuo sulau
žymo kaulų.

LAWRENCE. — Pacific 
Mills atleido sausio 11 d. apie 
500 darbininkų, kaipo rezulta
tas streikų General Motors 
Co., Michigane. Lawrenco fab
rikas turėjo daug užsakų del 
automobilių audeklo, bet au
tomobilių fabrikas negali pri
imti materiolą.

HAVERHILL. — Trečias 
asmuo nesurandamas. Mary 
Coppola, 8 metų mergaitė, pa
skutinį sykį matyta sausio 8.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolhj 

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STaRR 3847

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsone 
knyga, kurių D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mžnesto 

vėl bus , pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS, 

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

I
 Clement Vokietaitis į

LIETUVIS ADVOKATAS
113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY §

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street :

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Evergreen 8-J179

t

>

I

į

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

w NAUJOJE VIETOJE

&

ti 
į?

LWUVISK4
GERIAUSIA DUONA

\SCHOLES BAKING
532 Grand St, Brooklyn

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

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

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

‘Laisvės’ Bazare Bus Daiktų Vertes I I

labai žemas kainasJuos reikės išparduot

ĮŽANGA TIK 10c ASMENIUI

BAZARAS BUS LAISVES SVETAINĖJE

projektai bū-

procentų 
kaštai gy-

mažiau.
kurie yra
duodami

Kiekvieną vakarą bus dailės programa. Yra užkviesti geriausi 
lietuvių talentai iš Philadelphijos, Newarko, Elizabetho, 

Great Necjw ir iš Brooklyno

BAZARE BUS SPECIALĖ VAIKŲ DIENA
Bazaro Komisija paskirs speciales dienas vai
kam, kada visokių daiktų vaikai galės pirkti 
nuo čento iki dešimtuko. Apie programą ir apie- 
vaikų dienas bus dienraštyje paskelbta vėliau.

MW.I III gilinti li.l.lll ml....... .  n»į~w>>»—

Naujienos iš Massachusetts 
Valstijos

BOSTON. — Apie 200 W. 
P. A. darbininkų laikė per 7 
valandas demonstraciją ap
link Park Sq. Building. Col. 
John McDonough, valstijos ad
ministratorius, užkvietė darbi
ninkus į savo ofisą. Nors poli
cija taipogi aplink budinkus 
buvo susirinkus, bet tarp dar
bininkų ir policijos nebuvo 
jokių turbacijų. McDonough 
įprašė policijos, kad apleistų 
vietą.

Darbininkai reikalauja:
1) Kad kongresas paskirtų 

$1,250,-000,000 del daugiaus 
WPA projektų, kad tų darbų 
būtų daugiau, o ne

2) Kad 300,000, 
ant pašalpos, būtų 
darbai.

3) Kad būtų 20 
pakeltos algos, nes 
veninio pakilo.

4) Kad visi, kuriem yra rei
kalinga pašalpa, būtų sugrą
žinti pffe Federal Arts Pro
jektu if kad tie 
tų dirbami, ■

“LAISVĖS” BAZARĄS BUS SEKAMOM DIENOM: 

Vasario 11,12,13 ir 14. Vėliau 19,20,21 ir 22 Feb. 
Visais vakarais bus šokiai prie geros orkestros

PRAŠOME DOVANŲ “LAISVĖS” BAZARUl
Jau esame gavę gražių ir brangių dovanų, kaip matėte iš pranešimo 
diėnraštyje. Bet jų reikia dar daugiau. Prašome visų dienraščio rėmė

jų, iš arti ir toli, apdovanoti bazarą, apdovanoti “Laisvę.

PINIGINĖS DOVANOS YRA SVARBU
Bazare turėsime vaikų dienas, rėikės pripirkti gražių daiktelių ir nau

dingų vaikam. Žinoma, juos reikės parduot už žemas kainas.
Todėl reikia piniginių dovanų.
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šeštadienis, Sausio 16, 1937 c-

Jersey City, N. J.

K. Biuras.

DETROITO ŽINIOS

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

kuri

t

l

LICENSES

nėra kam, bosai vi-

M.

Chester, Pa

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

šu
or

ai 553 
sell 
the 

2737

f 
X

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

Nedalyvavo
Iš priežasties prakalbų AL 

DLD 16 kuopa neturėjo savo

Prakalbos
10 d. įvyko prakal- 

ALDLD

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

4541 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law

651 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

TDA 20 kp. rengia bankietą ir 
prakalbas sausio 17, Kliubo Svet., 17 
School St., 3:30* vai. po pietų, šis 
parengimas yra rengiamas naudai 
politinių kalinių. Kviečiame visus 
skaitlingai atsilankyti Į šį parengi
mą. Praleisite linksmai laiką ir kartu 
paremsite politinius kalinius, kurie 
laisvėj būdami kovojo kartu su mu
mis

has been issued to the undersigned 
beer at retail . under Section 76 
Alcoholic Beverage Control Law 

Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

JOSEPH CASO
Brooklyn, N. Y.

has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 76 
Alcoholic Beverage Control Law 

Avenue U, Borpugh of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

NAT and ABE, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4574 Jias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail t....’ 
of the Alcoholic Beverage 
at 141 Belmont Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MEYER 
141 Belmont Ave.,

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Ispanijos Liaudies Gelbėjimui 
Lietuvių Komitetas

Gruodžio 27 d. buvo 
šaukta Detroito Lietuvių
ganizacijų atstovų konferenci
ja. Dalyvavo mažai iš priežas
ties perrinkimo atstovų orga
nizacijose ir didelio lytaus,

s t r e i k uo j ančių, 
ikieriąi sugalvojo gerą 

kad

beer 
Alcoholic

No. 

"'76 
Law

Kings, to be consumed on the

ANNA ALLEN
St., Brooklyn, N. Y.

Numirė Žiauriausias 
Dvarp. Vnukauskas

(Korespondencija iš Lietuvos)
AUKŠTADVARIS, Trakų apskr.—Lapkričio mėn. pa

baigoj numirė savo dvare Jugalinoj žiauriausias šioj apy
linkėj dvarponis Vnukauskas. (Jugalina randasi tarpe 
Aukštadvario ir Stakliškių miestelių). Jis buvo bjaurus 
darbininkų skriaudikas ir suktas žmogus. Retas kuris 
bernas ar mergina, taip pat ardinarčikai, išėjo nuo jo 
nenuskriausti. Jis vis rasdavo kokią nors priekabę, už 
ką nusukdavo kiek pinigų nuo algos.

Jis taipgi buvo didelis priešas darbininkiškų organiza
cijų ir darbininkų judėjimo. Tautiniai jis buvo lenkų 
patriotas, o Lietuvos neapkentė, nors gyveno Lietuvoj.

Kada anais metais iš Lietuvos traukėsi bolševikai, bū
riai kariuomenės ėjo vieškeliu nuo Stakliškių į Aukšta
dvarį, tai šis niekadėjas savo dvare įsitaisė ginklų dirbtu
vę, sutaisinėjo visokius senus nuo karo laikų šautuvus, 
apginkluodavo lenkų baltagvardiečių būrius ir užpuldinė
jo sovietų kariuomenę, besitraukiančią iš Lenkijos. Jis 
pats vadovavo baltagvardiečių būrius mūšiuose su bol
ševikais.

Užėmus šią apylinkę lenkam, dvarponis Vnukauskas 
buvo paskirtas apskrities viršininku. Tuo laiku jis dau
gelį nužiūrimų darbininkų areštavo ir bugdė Vilniaus' 
Lukiškių kalėjiman. Kurie tik pirmiau išsitarė ką nors 
prieš lenkus arba užtardavo sovietus, visi atsidūrė lenkų 
naguosna, iš kur daugelis niekad nebegrįžo...

Būnant jam viršininku, jis tankiai atvykdavo Lukiškių 
kalėjiman ir pats nušaudavo jam pažįstamus areštantus, 
nes bijojo, kad jie, kada nors sugrįžę iš kalėjimo, jam 
neatkeršytų.

Man, šią korespondenciją rašančiam, irgi teko minėta
me kalėjime išsėdėt šešis mėnesius baisiausiose sąlygose. 
Tai buvo 6 mėnesiai nuolatinio badavimo, gaunant tik 
šmotelį duonos ir litrą vandens į dieną.

Vieną kartą man stovint prie lango, kas tai paleido 
šūvį tiesiog į mane, bet kulka atsimušė į lango grotų gele
žį ir sutrupėjo į kavalkus. Man tik kulkos skeveldros 
pataikė į rankas ir truputį sužeidė. Tuo laiku niekas ne
žinojo, kas ir iš kur nušaudavo kalinius pro langą,, tik 
vėliau sužinota (tą išdavė nekurie kalėjimo sargai), kad 
tą bjaurų darbą atlikinėjo rajono viršininkas dvarinin
kas Vnukauskas.

Žiaurusis Vnukauskas buvo dar pusamžis žmogus. Mi
rė nesirgęs, ūmai suparalyžiuotas. Jojo laidotuvėsna su
važiavo visos Lietuvos dvarponiai. Apkastas jojo paties 
sodne.

Užpylė jam akis Lenkijos žemėmis
Kada jį įleido duobėn, keli dvarponiai atvilko maišą 

žemių, parvežtų iš Lenkijos, ir pirmiausiai užpylė jam. 
akis. Mat, jis buvo tokis didelis Lenkijos patriotas, kad 
gyvas būdamas, parsivežė iš Lenkijos maišą žemių ir 
laikė iki galas atėjo.

Tai tokis buvo gyvenimas ir mirtis žiauraus dvarponio 
Vnukausko.

Vienas Nusinuodijo, Kitas Pasikorė
Pas mus gana tankiai pasikartoja saužudystės. Žu

dosi žmonės del gana menkų priežasčių. Jau esu rašęs 
jum, kaip praeitą pavasarį Unkonių kąime mergina Ži- 
donytė pasipjovė ir kirviu susikapojo tik del to, kad per- 
pigiai karvę pardavė... Šiomis dienomis Butkiškių kai
me (netoli Užuguosčio) nusinuodijo vitriolium Raulas 
Parniauskas, 30 metų vyras. Nusinuodijo del to, jog pa
tyrė savo pačios neištikimybę—slaptą susidėjimą su kitu 
vyru. Rašant šią žinią, jis dar nepalaidotas,—darys 
skriodimą.

Šnipelių kaime, (tarp Kalvių ir Jezno miestelių) pasi
korė ūkininkas J. Jakubauskas. Jis nusižudė del dviejų 
priežasčių: viena — per jo lauką išvedė vieškelį be at
lyginimo; antra—pelės suėdė 60 litų popierinių pinigų. 
Tai labai menkos priežastys del pasiturinčio ūkininko.

Gavo po 14 Metų Kalėjimo
Praeitą pavasarį esu rašęs jum, kaip Dukurnonių kai

me, Jiezno valse., J. Kundrotas ir Bieliauskas nužudė 
(kirviu sukapojo) Tamaševičių, ir, palaikę per dieną ap
kasę po mėšlais^ tvarte, kitą naktį nuvežė prie ežero, 
prakirtę aketę, įmetė Tamaševičių ežeran. Pavasarį, nu
šilus ledui, lavonas iškilo ir tapo atrastas. Kadangi vie
nas iš žudikų slaptai draugavo su Tamaševičiene, o tą 
daugumas žinojo, tai tuoj tapo areštuotas Kundrotas, 
Tamaševičiene ir Bieliauskas.

Tik dabar nesenai užsibaigė jų teismas. Kundrotas ir 
Bieliauskas gavo po 14 metų sunkių darbų kalėjimo, o 
Tamaševičiene išteisinta, ko niekas nesitikėjo.

Tai tiek tuom kartu naujienų iš mūsų kampo.

Sausio 10 d. įvyk© ALDLD 
30 kp. susirinkimas. Finansų 
sekretorius raportavo, kad 
kuopoj užsimokėjusių už per
eitus metus randas 21 narys. 
Taipgi kuopa nutarė surengti 
lietuvišką vakarėlį sausio 31 d. 
Kliubo svetainėj. U^tai visa 
gerbiamoji lietuviška publika 
jnalonfckite įsigyti įžangos ti-

kietus iš anksto, kad nepritru
kus. Taip pat kuopa paaukavo 
iš iždo $5 del “Daily” ir “Sun
day Worker” kampanijos, ku
riai Chesteris turi sukelti $75. 
Taipgi kuopa paaukavo $2 del 
bedarbių maršavimo Į Wash- 
ingtoną, D. C., sausio 15 d., 
kad išreikalavus WPA darbų, 
ar pašalpos del bedarbių.

Baigdamas, turiu pridurti, 
kad čia Įvyks sekmadienį, 
sausio 24 d., 7 vai. vakare, 
Lietuvių Kliubo s v e t a i n ėj,

ir kuriose dalyvauja iš visos 
apylinkės katalikai. Jisai sa
ko, kad tų demonstrantų di
džiuma neina išpažinties ir ne
atlieka kitų religijos pareigų, 
kuomet komunistai esą savo 
įsitikinimuose tvirti, darbštūs, 
pasišventę.

=======r.=:....... -gfc

valdžią, ir vietinio veikimo 
programinė rezoliucija.

Organizacijos, kurios dar 
neturite išrinkę savo atstovus, 
išrinkite ir pasiųskite į šią 
konferenciją! K o n f e rencija 
įvyks subatoj, 30 d. sausio.

I. G. L. K. Raštininkas,
J. Baronas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
t ‘

streikieriam spėką vartoti 
prieš tuos skebus, kurie nesi
deda prie 
Stre
būdą iškabų nešiojimui, 
policija nesuplėšytų. Ant sve- 
terių, kuriais apsivilkę strei
kuojanti darbininkai, išrašomi 
obalsiai, streiko priežastys ir 
tt. Policijai yra sunku tokias 
iškabas suplėšyti.

Mokykla

Tula lietuvė moteris,
progresą išmainė ant kunigo 
sifono ir kuri visuomet sako, 
kad kalba, rašyba, mandagu
mas nėra tobulas lietuvių tar
pe, sakoma, ketina įsteigti 
mandagumo mokyklą Jersey 
City lietuvius mokyti, žiūrėsi
me.

Susirinkimas
Sausio 10 d. įvyko Laisvės 

Draugijos metinis susirinki- 
pias. Iš valdybos ir knygų žiū
rėjimo komisijos patirta, kad 
draugija pereitais metais tur
tu pakilo, nepaisant, kad kitos 
panašios organizacijos finansi
niai silpnėja. Valdybos dalis, 
kuri buvo renkama, pasiliko 
senoji.

Prieplaukų Streikas
Prieplaukų darbininkų strei

kas tęsiasi. Miesto policija 
žiauri. Iškabas su streikierių 
obalsiais policija nudrasko, pi
ketuojančius streikierius su
muša, įvyksta areštų. Trys 
streiko vadai pastatyti po 
2000 dol. kaucijos kiekvienas, j taipgi įvyko parengimas toj 
Išgama, kuris skundą padarė j pačioj svetainėj. Komiteto ra- 
prieš streikierių vadus, liūdi- portas parodė, kad Detroito 
ja, būk tai streiko vadai liepę žmonės noriai remia Ispanijos 

kovojančią liaudį, tiktai reikia 
jų paprašyti. Per tris savaites 
surinkta geroka sumą pinigų 
ir 8 baksai drabužių.

Nutarta šaukti kita konfe
rencija, kuris įvyks subatoje, 
sausio 30 d., 7 v. vakarę, Lie
tuvių Svetainėj, 25 Vernor 
High. Naujai išrinkti draugi
jų delegatai, būtinai dalyvau
kite' šioje konferencijoje, nes 
reikės rinkti šiems metams 
valdybą ir šiaip labai svarbių 
reikalų yra. Taipgi rinkite au
kas, drabužius, maistą, gyduo
les patys ir kitus raginkite, 
ypatingai savoj organizacijoj. 
Tuomet konferencijoj ir rapor
tas bus smagiau išduoti.

Konferencija priėmė tris 
rezoliucijas: pripažinimui da
bartinės Ispanijos demokrati
nės valdžios, S. V. prezidentui 
Rooseveltui visokiais būdais 
remti Ispanijos demokratinę

WORCESTER, MASS.
Pirmądienio vakare, sausio 18, 7:30 

vai., Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott 
St., įvyks svarbus ALDLD narių, 
“Laisvės”, “Vilnies” skaitytojų ir vi
sų darbininkiško judėjimo veikėjų, 
rėmėjų ir simpatikų susirinkimas. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvaut.

K. P. L. F.
(12-13)

HUDSON, MASS.

už pagerinimą būvio.
Kviečia Komisija.___________________________ (H-13)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas Įvyks 

17 d. sausio, 2-rą vai. po pietų, Ba- 
kanausko svet. Nariai dalyvaukit vi
si, nes bus išduota raportas iš 
ALDLD II Apskričio konferencijos 
ir kiti svarbi reikalai.

Kp. Sekr. P. Sakat.(11-13)
WORCESTER, MASS.

Sausio 17 d., Bendras Draugijų Ko
mitetas rengia nepaprastą vakarienę 
su muzikaliu programų. Įvyks Lietu-, 
vių Svet., 29 Endicott St. Pradžia 6 
vai. vak. Visas pelnas nuo šios va
karienės yra skiriamas nupirkimui 
maisto streikuojantiems Millbury, 
Douglas ir Franklyno darbininkam. 
Visi skaitlingai dalyvaukite.

K. D.(41-13)
GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 

DIENRA5TYJ “LAISVĖJE
Paleidžia

Hobokene yra s k u r i u k ių 
dirbtuvė. Tos dirbtuvės už- 
veizda pasidarė žiaurus. Senus 
darbininkus, kurie yra išdirbę 
po kelioliką metų, atleidžia. 
Darbininkams, kurie mokėjo ir 
kiekvienas buvo apdraustas 
ant 1000 dolerių, apdrauda 
panaikinama, įmokėti pinigai 
dingsta. Petras Vosylius, kuris 
visą savo jaunystės spėką ati
davė tos dirbtuvės kompanijai, 
paleistas iš darbo. Skaudu. 
Darbininkai neorganizuoti, už
tarti juos 
sogalinti.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License 
B 4534 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control 
at 135 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

135 Grand

Sausio 
bos, kurias surengė 
16 ir LDS 133 kuopos. Kalbė
jo drg. D. M. šolomskas Ispa
nijos klausimu. Kalba buvo 
nuosekli, rimta, pamokinanti, 
nieko neužgaunanti, bet pa
remta, faktais. Rinkta aukos 
lėšų padengimui ' ir likusius^ 
paaukoti Ispanijos kovotojam. 
Surinkta $l£.7O. Klausytojų 
buvo vidutiniai ir visi ramiai 
užsilaikė. Aukotojų vardus pa
skelbsime vėliaus.

konferencijoj, kuri įvyko 10 d. 
sausio, Brooklyn, N. Y. Tačiau 
kuopa pilnai sutiks su draugų 
nutarimais ir juos bandys gy
venime vykinti pagal išgalę.

Katalikų Tarpe
Kunigas W. P. Artioli, italų 

tautybės, išdrožė savo sekė
jam pamokslą. Jisai nuogąs
tauja, kad katalikų jaunimas 
sužavėtas “bingo party” ir 
mažai įdomauja tikėjimu. Ji
sai nepasitiki tomis demons
tracijomis, kurias suruošia ka
talikai kiekvienais metais an
trą sekmadienį, spalių mėnesį

tarptautiniai rengiamas kortų 
vakarėlis del “Daily W.” ir 
“Sunday Worker.” Visi įsigy
kite įžangos tikietus iš anksto, 
dalyvaukite parengime ir pra
leiskite Įįnksmai laiką. Tuo 
pačiu kartu pa,remsite darbi
ninkų spaudą.

Kp. Korespondentas.
i r- ■ r-

under Section 76 
Control Law 

Borough Brooklyn, 
be consumed on .the

ANTIN 
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
B ................................................ ’
to 
of 
at 
County of Kings, 
premises. 
NATHAN TEICHMAN and DAVID KAPLAN

(11. and T. Delicatessen and Kost.)
651 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given .that License No. B 4575 ‘ . .. ...
to sell 
of the 
fit 714 
County 
premises.

NAT and ABE, INC.
714 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B '............................................ ‘ '
to 
of 
at 
County < 
premises.
2737 Fulton St.?

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10825 has been issued to the undersigned 

. , , . _ _ __ . - . v. I to' sell beer at retai1 under Section ' 75delegato ALDLD II Apskričio . of the Alcoholic Beverage Control Law 
I at 335 Eastern P’kway, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SADIE SCHACHTER
(Washington Butter and Egg Market) 

335 Eastern Parkway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10821 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
o( the Alcoholic Beverage Control I,aw 
at 525 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS LIEBOWITZ
525 Throop Ave., \ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10839 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 15o Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County .of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO COHEN
155 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10840 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 332 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX GREENBERG
332 .Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is ,hereby given that License No.
A 10824 has been issued .to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 . 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 407 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES ALTSCHULER
407 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Rw 930 has been issued to the Undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Uw 
at 137 Leonard St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AD.ĘLE RAZUKAS
137 Leonard‘ St!? ‘ ‘ Brooklyn. N. Y.

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
l

Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui
rimai, Slogos ir .Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor- 
rhoidai ar kiti Mešlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikuniąi, kaipo skau
smo ir nesmagum priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciati/a, Neuralgia, Ner

 

vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 

 

keblumai, Nosies. \Gerkles, Plaučių, 
Plaųčinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vytą i^Mo^prų yra sė
kmingai gydomos SU atenkinančiomis 
ir greitomis pasėkoąh o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jus nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas ,bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spmduliai, Serumų Įleidi
mai ir čiepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 7 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KAIJ3.AME IJETIJVIšKAI)

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. susirinkime, laikytam 

sausio 7 d. buvo išrinkta nauja val
dyba sekamai: K. Mikolaitis—pirmi
ninku; St. Raymond—fin. sekreto
rium; K. Melinauskas—iždininku ir 
H. Balsienė—prot. rašt. Taipgi LDS 
48 kp. su trim IWO kuopomis ren
gia koncertą ir šokius sausio 17 d., 
Lenkų Svet., 510 S. Broadway. Kvie
čiame visus atsilankyti, bus gera 
koncertinė programa, susidedanti iš 
keturių tautų — lietuvių, rusų, uk- 
rainų ir lenkų. Taipgi bus gera 
tarptautine orkestrą, kuri grieš net 
penkių tautų kavalkus, pradedant su 
amerikonišku džiazu.

Kviečia Suvienytas Komitetas.
(11-13)

Puslapis Penktas

LAWRENCE, MASS.
Masinis Mitingas

Rengia Lawrence Central Labor 
Union, nedėlioj sausio 17 d., 2-rą v. 
po pietų. Oliver School Auditorium. 
Haverhill St. Kalbės progresyviai 
Unijų vadąi: John Brophy; Joseph 
Salerno; Henry Jenings ir Rev. Carl 
A. Storm. Čia bus išaiškintas naujas 
palengvintas būdas prisirašymo prie 
unijos nemokant įstojimo, taipogi ir 
mėnesinių duoklių, pakol bus suorga
nizuota 60 nuošimčių Šio miesto dar
bininkų. Visi ateikite pasiklausyti ši
tų kalbėtojų. Prmininkaus Leo Mc
Carthy.

Kviečia Kom.
(11-18)

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

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

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. . Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini, sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargi, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškuS1 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

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

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

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

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

Hartford, Conn.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
giu, 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 Spica 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainai, 

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

Lietuviu Augliu Kompanija
Pirmos' klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU ■ EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N. Y. ]

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Puslapis šeštas
•»

LAISVE’ šeštadienis, Sausio 16, 1937

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
PARDAVIMAI

PARSIDUODA SALIONAS
GERAI_ įrengtas saliūnas; su pilnoms 

laisnėms; tirštai apgyventoje lietu
viais rezidencijoje (Williamsburghe). 
Galima daryti geras pragyvenimas. 1 
Susi interesavę kreipkitės “Laisves” 
antrašu: i

Telefonas: Humboldt 2-7964

Jūrininkų Inžinieriai Parade už 
Geresnes Sąlygas; Paremkime!

ŠĮ VAKARĄ 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
(12-13)

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

NEWARK, N. J.
VA IAN DO S:

Priežastys, kurio pastūmėjo 
jūrininkystės inžinierius daly
vauti šiame jūrininkų streike 
yra gana aiškios. Nuo 1921 
iki 1934 m. inžinieriai laikėsi 
nusistatymo “N e s t r e ikuot,” 
vildamiesi gražiuoju įtikinti 
laivų savininkus pripažinti jų 
teisingus reikalavimus žmo
niškesnių algų ir gyvenimo są
lygų. Ir to laikytasi per 13

3. Tokios federacijos pagel- 
ba įvest tinkamas algas ir 
darbo sąlygas Atlantiko pajū
ryje.

Mūsų streikas gerai vyksta. 
Mūsų priešai sako, būk mums 
mažai kas prijaučia ir laivų 
savininkai mažai paisą. Bet 
“Journal of Commerce” rašo, 
kad šis streikas į penkias pir
mas savaites padarė savinin-

Ateikite ir gražiai laiką pra
leisite Komunistų Partijos 
13-tos kuopos koncerte ir šo
kiuose. Dainuos Kavaliauskai
tė, Klimaitč ir Velička. Bus ir 
daugiau koncerto programoje. 
Įžanga tiktai 20 centų ypatai.

Parengimas įvyks rusų sve
tainėje, 52 Throop Ave., pra
sidės 8 vai. vakaro. Kviečiame 
visus ir visas.

Kuopos Komitetas.

susir-
SLA

Savaitė atgal sunkiai 
go Dr. M. J. Vinikas, 
Centro sekretorius ir vedėjas. 
Jį vienu kartu užklupo influ
enza ir plaučių uždegimas, 
tad buvo gana silpnas. Bet 
ketvirtadienį jį lankiusieji sa
ko, kad žymus pasisukimas 
gerojon pusėn. Ligonis randa
si savo namuose, 37-05 68th 
St., Woodside^ L. L

MEDUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,

Nėra valandų sekmadieniais.

Rep.

SIUIHE

metų. Tačiau sąlygos ne gerė
jo, bet daugeliu atvejų pablo
gėjo. Galų gale mes nuspren
dėm, kad mes turim imtis 
griežtesnio veikimo, jeigu no
rim rasti teisybę. Priežastys 
mūsų dabartiniam streikui yra 
sekamos:

1. Padėti Pacifiko Jūrinin
kų Federacijai (kuri taipgi 
siekia geresnių sąlygų).

2. Išvystyti Jūrininkų Fe- 
dęra.ciją Atlantiko pajūryje.

kams daugiau nuostolių, negu 
kuris kitas streikas (nežiūrint, 
kaip ilgas) bėgiu pastarųjų 
10 metų. Laivų savininkai iš
leido milionus dolerių plukdy
mui laivų skebais, bet jie ne
nori išpildyt mūsų teisėtus 
reikalavimus. Gi tos milžiniš
kos sumos laužymui streiko 
yra jūsų pinigai. Daugiausia 
jų atėjo nuo valdžios, pašalpos 
formoje.

Green Bus Teisiamas už Nužudymą 
Mrs. Case; Žmona Sako:—Nekaltas

SU

Ne 
kada jau apsergate šalčiu

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

Nedėlioj Būkite Vaiky 
& Mokyklėlės Baliuje

Šį sekmadienį Ateities žie
do vaikų mokyklėlė rengia 
šaunų balių, kurio visas pel
nas eis palaikymui ir gerini
mui mokyklėlės. Tai yra svar
bi įstaiga, reikalinga jūsų vi
sų paramos. Kviečiame daly
vauti.

Bet baliuje verta dalyvauti 
j? ne vien iš pareigos. Čion bus 

Įdomi programa, kurios di
džiumą pildys patys mokiniai. 
Dainuos jų choras; atskiri ber
niukai ir mergaitės sakys eiles. 
Iš suaugusių dainuos vietos 
žymusis dainininkas Al. Ve
lička. Prieš ir po programos 
smagūs šokiai prie jaunuolių 
orkestros. Bus skanių, namie 
gamintų užkandžių.

Tas įdomus vakaras bus ry
toj, 17 sausio, “Laisvės” sve
tainėj, 419 Lorimer St., Brook- 
lyrie. Prasidės 6 vai. Įžanga 
tik 25c.

Komisija.
MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Jonas Shukis, 57 m. amž., 

385 Grand St., mirė sausio 14 
A. d., Brooklyn State ligoninėj. 

Kūnas pašarvotas namuose. 
Bus palaidotas sausio 18 d., 

į Šv. Jono kapinėse.
& Laidotuvių apeigas prižiūri 

graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Dar daugiau, apdrauda 
siuntinių pabrango dėlto, kad 
laivai siunčiami su nepatyru
siais jūrininkystėje streiklau
žiais. To pasėkoj keliamos 
produktų kainos ir jas visuo
met paneša produktų varto
tojai. Nežiūrint, kaip ilgai bo
sai atidės derybas, visuomenė 
apmokės jų bilas.

Taip apibūdinę savo padė
tį jūrininkystės inžinieriai 
prašo visą darbininkiškąją 
visuomenę sulyg išgalę pagel
bėti streikuojantiems jūrinin
kams, kurių daugelis jau se
nai atsisveikino su paskutiniu 
centu. Jiems reikia batų ir šil
tų drabužių, kad galėtų daly- 
vaut pikiete, o augščiau visko 
—reikia maisto ir lėšų įsigiji
mui nors kokios pastogės, kur 
galėtų prasnūsti po sunkios 
dienos pikieto linijoj.
• šiandien ir sekmadienį, 16 
ir 17 sausio, yra rinkliavos 
(tag days) streikuojančių jū
rininkų paramai. | Paremkime 
juos sulyg išgalę, kad jie galė
tų baigti streiką, laimėtojais, 
grįžti darban su unijinėmis al
gomis ir darbo sąlygomis.

J. R.

IWO, pašalpinė darbininkų 
organizacija (kaip mūsų LD- 
S), atidarė didelę gimdymo 
kontrolės kliniką ir medikalį 
centrą 80 5th Avė. Vedėja bus 
daktarė Cheri Appel, kuri 
kalbėjo lietuvių moterų suva
žiavime pereito balandžio mė
nesį.

Po 48 valandų nepaliaujan
čio kvotimo, paskelbta, kad 
Major Green prisipažinęs da
lyvavęs užmušime Mrs. Har
riet Case, jaunos gražuolės. 
Savo “prisipažinime” jisai įvė
lęs ir kitą vyrą, Robert Hines, 
tačiaus, ištyrus, buvo įrodyta, 
kad Hines nieko bendro netu
rėjęs su žudyste, nes visą tą 
dieną buvęs darbe.

Kaip .raportuoja Queens 
Distrikto prokuroras Sullivan, 
Green pasakojęs, kad Mrs. 
Case jį kvietus nuvalyti lan
gus. Tuomet jis susiėjęs
Hines ir jiedu susitarusiu eiti 
kartu ir apiplėšti. Kada jie
du įėjusiu, Hines ją permušęs 
plaktuku. Po to jiedu abu nu
veikusiu ją į maudynę. Bet 
maudynėj ji atsigaivelėjusi ir 
ėmusi spardytis, norėjusi šau
kti, bet jis jai užėmęs burną, 
o Hines atnešęs nuo lovos už
tiesalą, su kuriuo apvyniojo 
jai galvą. Paskui dar mušę 
plaktuku iki pribaigę.

>« • • X i

Žmona Sako, Green Nekaltas
Jo žmona, kuri taipgi buvo 

pašaukta pas Green jo kvoti
mo metu, sako, kad jos vyras 
nekaltas. Pas ją buvo nuėjęs 
Ben Davis, Jr., žymus teisinin
kas, negrų vadas, žmona sa
ko, kad bėgiu 48 valandų taip 
vadinamojo “trečiojo laips
nio” kvotimo Green buvęs nu
kamuotas, jog galėjęs prisipa
žinti bile ką, ko iš jo reika
lautų. Ji sako: “Jis sakytų 
bile ką, kad išsigelbėt nub už
mušimo.” žmona sako, kad 
jis buvęs labai sumuštas.

Toliau Mrs. Green pareiškė, 
kad kuomet ji lankė savo vy
rą kalėjime, grąsinta ir ją už
daryti kalėjime po $10,000 
kaucija, jei ji nesakysianti, 
kad jos vyras “prisipažino.” Ji 
griežtai užginčino “World Te
legram” paskelbimą, būk prie 
jos vyras pareiškęs: “Aš tą 
padariau.” Ji karštai kalbė
jo:

“Major’as man sakė, kad 
jis visai nekaltas. Jis sakė, 
kad jis nieko bendro su tuo 
neturėjo. Laikraščiai rašo, ką 
jie nori—ir daug ko nerašo.” 
Kaip žinia, prie teisėjo S. Gol
den, išvedamas kalėjiman (po 
to sakomo '• prisipažinimo), 
Major Green sakėsi “nekal- 
kaltas” ir prašė paskirt gynė
ją-

Jis tapo uždarytas kalėjime 
be kaucijos, kaltinamas pirmo 
laipsnio žmogžudystėje. „ Teis
mas bus 1 vasario.
Moterys Užpuolė Kaltinamąjį

Vedant į kalėjimą, apie 20 
moterų užpuolė Green’ą dau
žyti su lietsargiais ir piniginė
mis bei kuo papuolė, ir pusė
tinai apdaužė.

Dr. Herman Mendlowitz
33METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
/ Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Reumatizmas Sulaikomas

R—s.

Iš Central Brooklyn
. Serga draugas J. žemaitis, 

vienas iš veiklesniųjų draugų 
ALDLD 24-tos kuopos. Gyve
na 36 Hudson Ave.

Patartina draugams 
kyt.

atlan-

Į 48 Valandas.
Naujas New Yorko daktaro vaistas 

tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimų iš 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

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

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

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

———------------------ ------- _ Nelaukite iki vidurių užkietėjimas įsisenės,
___ ' nes iš to išsivystys visokios ligos, kaip tai:

‘ ■' Oi galvos skaudėjimas, šaltis, kataras, apendi-
I . kas, inkstų ligos, įdegimas tonsilų, reuma-

• *as” nervu°tumas, ekzema, kepenų, širdies
• *r kitokios ligos.

Vartokite Thomsono NATŪRA L-LAX-
-WL-7 ImiMr^Įį.žįĮ HERB TEA, kuri yra sudaryta iš 12-kos 

' ‘'ūi'lUBKLJ ’Cų Natūralių žolynų ir turi visokių mineralinių 
druskų ir vitaminų, kurie yra būtinai reika- 

......- lingi žmogaus kūnui. NATURAL-LAX-
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuo- 

savimuY, išvalymui ir sutvarkymui paįrusių vidurių. Taigi, tuojaus pri- 
siųskite 50c Money Orderį bei krasos ženklelių, o aš tuojaus jums pa
siųsiu už tai pakelį N. L. H. T. per paštą. Rašykite šiaip:

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y n a i geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brook/yne, už
eikite susipažinti.

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

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

J. KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatves 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

Sveikatos Budžeto Ka
pojimo Pasėkos

Pranešama, kad nukapoji- 
mas budžeto sveikatos reika
lams kainuoja New Yorko gy
ventojams daug kančių dabar
tinėj plaučių uždegimo epide
mijoj.

Miesto ligoninės esančios 
priverstos vartot netobulai iš
dirbtą plaučių uždegimo seru
mą, kuris apsunkina ligonį, 
duoda odos perštėjimą, ir kai 
kada sąnarių tinimą, kas galų 
gale sutrukdo gydymą ir atsi
eina ne pigiau už tobulai iš
dirbtą serumą.

Ona Pačėsas, jauna mergi
na, gyvenanti po numeriu 
29-tu Hudson Ave., jau kelios 
savaitės serga, randasi Cum
berland ligoninėje. Onutė tan
kiai lankydavosi mūsų paren
gimuose.

Patartina pažįstamiems at
lankyt.

Linkėtina Onutei greitai pa
sveikti. ’ '

Sulaukus 73 m. amžiaus, 
Mrs. Celia Gelb, 439 Ashford 
St., mire nuo apdegimo, o jos 
vyras ir duktė, gelbėdami 
motiną, lengviau apdegė užsi
degus senutės suknelei taisant 
pietus.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
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.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS .

LIETUVIS GRABORIUS
Gaukite “Laisvei” Naujų 

Skaitvtoju

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.: tfToxcroft 9-6901

WTONSf

Iškilmingas

MADISON S'JUARt GAPDEN 

DAY OP.M. JANUARY 2Oth 
ADMISSION 4O< nistRVED StATS 11.00

AU9^C

Dramatiškas

IR BALSAMUOTOJAS
LAISNI UOTAS

New York ir New Jersey 
Valstijtxie

Graborystės reikale visada jums 
mielai patarnaus pigiai.

306 John Street 
Harrison, N. J. 

Telefonas: Harrison 6-1693

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parnamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stays 2-0783 NOTARY
Night Tel. Janiper 6-4912 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
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. U 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.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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




