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Automobilių darbininkų strei>
kas palietė ir audeklo pramo
nę. Mat, tūlos audimo kompa
nijos prarado užsakymus pa
ruošti audeklo del automobilių. 
O pusėtinai to audeklo reikia— 
išpuošimui mašinų vidaus.

Kaip j tai žiūri audėjai? Vie
nas mūsų korespondentas, gi
liau nepagalvojęs apie staiga 
gimusias mintis ir turėdamas 
mintyje tiktai audėjų tuolaiki
nius interesus, šitaip klaidingai 
išsireiškia: “Daugiausia turės 
nukentėti darbininkai (audė
jai), nes paliuosuoti iš darbo 
negalės kito surasti nė su ži
buriu.”

Taip siaurai negalima žiūrėti 
j didvyrišką kovą automobilių 
darbininkų. Tokia pažiūra ne
padeda darbininkams kovą lai
mėti. Priešingai, jinai kelia 
žmonių ūpą prieš streikierius.

Argi pralaimės audėjai? Nie
ko panašaus. Jeigu šitą kovą 
laimės automobilių darbininkai, 
tai bus sykiu laimėjimas ir au
dėjų. Kodėl? Todėl, kad tai. 
bus unijizmo šaknų suleidimas 
į sunkiąją pramonę, j pamati
nę pramonę. Tegul tiktai įsi
gali galingos industrinės unijos 
c’itomobilių ir plieno pramonė
se. Ik Pamatysite, kaip greitai 
audimo pramonėje darbininkai 
susiburs į galingą uniją. Todėl 
šitą General Motors darbininkų 
kovą reikia sveikinti visų pra
monių darbininkams.

Sakoma, kad New Yorko mie
ste kasdien miršta 125 žmonės 
nuo plaučių uždegimo. Tai sa
vo rūšies epidemija. O kas 
bjauriausia, kad miesto ligoni
nės pritrūkę “pneumonia se
rums.” Daugelis tik dėlto ir 
miršta.

Tai kriminališkas miesto val
džios apsileidimas. Pernai svei
katos departmentas pareikalavo 
100 tūkstančių dolerių apsirūpi
nimui tomis gyduolėmis. Bet 
miesto valdininkai tepaskyrė du 
tūkstančiu dolerių! Tai tik la
šas vandens į viedrą.

Smetona dovanojo bausmę 
ponui Račkauskui. Buvo nuteis
tas tris metus kalėti už išeik
vojimą valstybės pinigų. Da
bar pasirodo, kad Amerikos tū
li tautininkai padavė Smetonai 
prašymą Račkauską paliuosuoti. 
Jų tarpe randame pavardes Vi- 
niko, Vitaičio, Bukšnaičio, Stri
maičio ir kitų.

Tiek to. Jie, žinoma, turėjo 
teisę užtarti savo apsivogusį ka- 
marotą. . Bet, gerbiamieji, šitie 
pintys ponai nė žodžio nėra išsi
tarę už Lietuvos kalėjimuose sė
dinčius ir pūstančius šimtus po
litinių kalinių, kurių vieninte
lis prasižengimas buvo, kad jie 
reikalavo Lietuvos žmonėms lai
svės ir duonos. Matote, kokios 
tų ponų sąžinės, ko jiems gai
la ir ko jie visai nepaiso.

Brooklyno katalikų “Ameri
kos” redaktorius Laučka labai 
gailiai verkia, kad Maskvoje 
belikę du šimtai kunigų. Mums 
atrodo, kad jų labai užtenka— 
dar truputis perdaug. Dar ir 
jie turėtų eiti naudingą darbą 
dirbti ir užsidirbti sau duoną, 
ir nuo to niekam nė plaukas nuo 
galvos nenukristų, žmonės, ku
rie dar nori melstis, gali mels
tis, niekas jiems nekliudo. Kam 
dar reikia pilvotų kunigų?-

“The New York Times” re
daktorius smarkiai bara kong
resą, kam jisai paskelbė didžių
jų korporacijų viršininkų algas. 
Girdi, tai skriauda tiems virši
ninkams. O kas blogiausia, 
girdi, kad pamatę tas augštas 
algas paprasti “mužikai” labai 
pavydi ir kelia nerimą. Baimė 
turi dideles akis. “Times” no
rėtų visokią tiesą užgniaužti.
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FAŠISTAM-SAKO SOVIETŲ NOTA 
______________ B------------------------------------------------------------ '-------------

FAŠISTŲ PAVOJUS 
ČECHOSLOV AKU AI
MASKVA. — Į Anglijos 

įpasiūlymą nepraleist sava
norių kariautojų į Ispaniją 
Sovietai sausio 7 d. atsakė, 
jog Sovietų Sąjunga jau 
pirmiau ragino Tarptautinį 
Bepusiškumo Komitetą pa
naudot tikras priemones, 
iidant sustabdyt svetimų ka
rių praleidimą Ispanijon.

Dabartinėje savo notoje 
Anglijai Sovietai peikia An
glų valdžią, kad jinai sku
binasi uždraust savanorių 
'važiavimą Ispanijon,' kuo
met Italija ir Vokietija net 
dar nedavė atsakymo į An-
glijos pasiūlymą tuo klausi
mu. Sovietai kritiškai atsi- h
liepia ir į Frąncijos valdžios 
p a s i s k u biiiimą pervaryti 
seime tarimą prieš savano
rių praleidimą. Kadangi sa
vanoriai iš šių dviejų šalių 
daugiausia vyksta talkon 
Ispanijos Liaudies Frontui, 
tai Anglijos ir Franci jos pa
skuba sulaikyt savanorius 
tarnauja tik Ispanijos fa
šistams ir jų rėmėjams, 
Hitleriui ir Mussoliniui. 
Kas liečia Sovietų Sąjungą, 
tai jinai net dabar nesiun
čia savanorių į Ispaniją,— 
sako užsieninis komisaras 
Litvinov savo notoje.

Sovietinė nota pakartoja, 
kad šalys, prisidėjusios prie 
T a rptautinio Bepusiškumo 
Komiteto, turi • negaišuoda- 
mos pasiųst savo karo lai
vus į Ispanijos vandenis ir 
užkirst kelią gabenimui 
“savanorių” ir karo reik
menų Ispanijon.

Sovietų laikraščiai “Iz- 
viestija” ir ‘Pravda” rašo, 

* —— 'jog Anglija ir Francija, 
duodamos valią Ispanijos 
fašistam ir už jų nugaros 
stovintiem Mussoliniui ir 
Hitleriui, stato j pavojų ir 
Čechoslovakija. Hitlerio 
slaptosios policijos agentai 
jau senai darbuojasi Čecho- 
slovakijoj. rengdamiesi ja 
paversti “antra Ispanija.” 
Matydamas, kaip iki šiol 
elgėsi Anglija ir Francija 
linkui Ispanijos, tai Hitle
ris nebijo, kad jos išstotų 
apgint Čechoslovakiją, jeigu 
naziai karu užpultų tą kraš
tą.

Už Ką ir Kiek Nuteista į 
Federalius Kalėjimus

W a s h i ngton. — Pernai 
metais į centralinės valdžios 
kalėjimus nuteista 24.502 
asmenys,, tame skaičiuje 
12,750 už alkoholio įstatymų 
laužymą; 2,520 už ateivybės 
taisyklių peržengi mus; 
2072 už narkotišku svaigalų 
biznį; 1,523 už pinigų padir
bimą ir svetimų parašų kla- 
stavimą; 1,345 už pašto įsta
tų laužymus.
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Išmistai apie Čechoslavy ir 
SSRS Orlaivynu Sąjungą
Praga, Čechoslovakija. — 

Vokietijos naziai paskleidė 
girdus, būk Čechoslovakija 
padarius glaudžią savo ka
rinio oriai vyno sąjungą su 
Sovietais ir būk Čechoslova- 
kai įrengę kelias stovyklas 
sovietiniams lėktuvams. Če- 
choslovakijos valdžia tuos 
girdus vadina išmislais ir 
siūlo Anglijai, kad ištirtų 
tokius nazių paskleistus įta
rimus.

FAŠISTAI SLASTUOSE UNI
VERSITETO MIESTE

MADRID. — Kanuolių 
šūviais ir pakastu dinamitu 
liaudies milicininkai suardė 
dalį Klinikų Namo, Univer
siteto Mieste, ir užgriovė 
laiptus, kad fašistai tame 
name atsidūrė kaip siųs
tuose. •

Namo apačią valdo liau- 
diečiai, o viršutiniame aukš
tą dar laikosi fašistai su 
kulkasvaidžiais. Pači ame 
name tęsiasi žiaurus mūšis.

Svetimų Karo Laivų Tal
ka Ispanų Fašistam

VALENCIJA, Ispanija.— 
Ispanų fašistam bombar
duojant Valencią, laikinąją 
Ispanijos sostinę, pereitą, 
savaite, tarp fašistų laivų 
buvo ir keli svetimų šalių 
karo laivai ir submariniai, 
kaip sužinojo respublikos 
valdžia.

JOHN BARRYMORE 
GREITAI NETENKA 

NAUJOS PAČIOS

Hollywood, Calif. — Jau 
ketvirta judamųjų paveiks
lų aktoriaus John Barry
more pati Elaine Barrie at
sikreipė į teismą, reikalau
dama perskyrų, kadangi jos 
vyras esąs “žiaurus protiš
kai ir fiziškai.” Jiedu ap
sivedė tik pora mėnesių at
gal. Barrymore yra 54 me
tų amžiaus, jo ši žmona 20 
metų.

VIS NESUSEKA MATTS- 
ON ŪKO ŽMOGVAGIŲ

TACOMA, Wash. — Nors 
tūkstančiai policijos ir tu
zinai federalės valdžios 
agentų j ieško piktadarių, 
kurie pagrobė ir nužudė dr. 
Mattsono sūnų, bet iki šiol 
dar nesusekta nė vienas da
lyvavęs toje piktadarystėje.

London. — Savaitraštis 
“News” praneša, kad Ang
lijos karalius Jurgis VI pla
nuoja užsiželdinti barzdą, 
idant būtų panašus į savo 
velionį tėvą.

Ispanų Fašistų Planai 
Karui Pavasarį

ROMA. — Pranešama, 
jog Hitlerio generolas Goe
ring susitarė su Mussoliniu 
kuo smarkiausiai paremt Is
panijos fašistus, kad jie 
greit paimtų Madridą; tad 
pavasarį jie galėsią užpult 
Katajoniją su josios did
miesčiu Barcelona. Katalo- 
nija yra savivaldiška Ispa
nijos provincija.

Tuo tarpu Vokietija ir 
Italija darys visokius išsi
sukinėjimus B e p u siškumo 
Komisijoj, kad nesustabdyt 
savo karių siuntimo talkon 
Ispanijos fašistam.

Gibraltar, saus. 18. — Is
panijos fašistai skelbiasi 
jau užėmę Marbella, 10,000 
gyventojų miestą, pietinia

me pajūryje.

JAPONAI-MANDŽURAI ĮSIVERŽĖ 25 MYLIAS 
Į MONGOLIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA

MASKVA. — Būrys man- 
džūrų - japonų raitelių įsi- 
briovė 25 mylias į Išlauki
nę Mongoliją, Liaudies Res
publiką, Bųir Nor srityje.

Respublikos valdžia sau
sio 17 d. pasiuntė būrį savo 
raitelių ir pėstininkų prieš 
įsiveržėlius. Bet mūšių dar 
nejvykę.

EXTRA!
Barcelona, Ispanija, saus. 

18.—Ispanų fašistų karo 
laivas “Canarias” bombar
davo respublikiečių vanden- 
lėktuvų stovyklą Barcelono- 
je.

Maskva, saus. 18.—Ispa
nijos fašistų karo laivai bu
vo sulaikę šešis sovietinius 
prekybos laivus, vykstan
čius į įvairias prieplaukas 
vakarinėj Europoj. Padarę 
nuodugnią kratą, fašistai 
tuos laivus paleido.

Guelph, Ont., Canada, 
saus. 18. —Per kalėjimo gai
srą buvo pabėgę 96 kaliniai. 
60 jau suimta.

TRAUKINIO GAISRE SU
DEGĖ 100 CHINIEČIŲ

Canton, Chinija, saus. 18. 
—Ne mažiau kaip 100 chi- 
niečių sudegė ir 50 pavojin
gai bei skaudžiai apsvilo 
gaisre ekspresinio, trauki
nio, važiavusio iš Cantono į 
Hongkongą, pereitą sekma
dienį. Gaisras kilo iš sieri- 
nės rūgšties eksplozijos vie
name trečios klasės vagone, 
tirštai užkimštame kelei
viais.

Šiuo traukiniu važiavo ir 
tūlas skaičius kitataučių, 
bet nė vienas jų nenukentė
jo. Jie keliavo augštesnių 
klasių saugesniuose vago
nuose.

Lindberghai Tapsią An
glijos Valdiniais

London. — “Sunday 
Chronicle” pranešė, kad 
amerikonas lakūnas pulk. 
Lindbergh su žmona rengia
si išsiimti natūralizacijos 
popierius ir tapti Anglijos 
valdiniais. Savo sūnų Jo- 
n’ą jiedu taipgi įrašysią į 
Anglijos valdinius.

Lindberghienė, kaip pra
nešama, laukiasi kito kūdi
kio. Lindberghai pernai at
vyko į Angliją, bijodami, 
kad Amerikoj kas nepa
grobtų ar nenužudytų ir an
trąjį jų sūnų, kaip kad B. 
Hauptmann padarė su pir
muoju.

Terre Haute, Ind., saus. 
18.—Auto, busų ir gatveka- 
rių darbininkų streikas su
paralyžiavo judėjimą' šiame 
mieste.

Gen. Franco Melai
London, saus. 18. — Vy

riausias Ispanijos fašistų 
galva gen. Franco pasako
jo “London Daily Mail” ko
respondentui Salamancoj, 
būk fašistam tarnaująs tik 
“mažas” svetimtaučių skai
čius, ir kai fašistai “laimė
sią,” niekam, girdi, neužlei- 
sią “nė vieno j.ardo” Ispani
jos žemės.—Vienu ir kitu 
punktu gen. Franco meluo
ja.

Kompanijos Apmokami Mili- 
ciniai Budeliai

Washington. — Alabamos 
milicijos kapitonas W. J. 
Hanna ir dar 14 milicijos 
viršininkų B i r m inghame, 
Alab., gauna algas iš Tenn. 
Anglies ir Geležies Kompa
nijos; už tai jie tarnauja 
bosams, kaip pažangesnių 
darbininkų t e r orizuotojai. 
Tai ta šaika išvien su poli
cija pagrobė ir kruvinai nu
plakė J. S. Geldersą, pereitą 
rudenį, kuomet jis bandė 
užtart vieną neteisėtai ka- 
lėjiman įmestą komunistą. 
Gelders yra atstovas Politi- 
tinių Kalinių Gynimo Ko
miteto.

Kada vienas Amerikos 
Legiono narys ėmė reika
laut nubaust Gelderso pla
kikus, tai kompanijos juo
dašimčiai milicininkai pa
grūmojo ir jam pačiam taip 
padaryti.

Šitokia istorija pasitvirti
no liudijimais senatiniam 
Piliečių Laisvių Komitetui 
su senatorium La Follette 
priekyje. Tarp liudytojų 
buvo ir vienas CCC darbų 
stovyklos priežiūra.

Tokio. —- Gyvenimo reik
menys Japonijoj per pasku
tinius 7 metus pabrango 28 
nuošimčiais. 7
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GENERAL MOTORS
SULAUŽĖ PRIŽADĄ

Griežtai Pikietuoja St. Louis 
Auto Fabrikus

St. Louis, Mo., saus. 18.— 
Automobilių Darbi ninku 
Unijos streikuojantieji na
riai pradėjo griežtai pikie- 
tuot visus General Motors 
korporacijos, Chevrolet au
to. ir Fisher Body vietinius 
fabrikus, taipgi mažesnes 
dirbtuves, kur gaminama 
šiokios ar tokios dalys tiem 
automobiliam.

AUTO. STREIKO KARŽYGIS 
NEBIJO KULKŲ

FLINT, Mich. — Laike 
policijos užpuolimo ant au
to. streikierių-sėdėtojų Fi
sher Body fabrike pereitą 
savaitę, buvo pašautas ir 
Nelson Wooley; bet žaizda 
nesulaiko jį nuo veikimo.

Per radio garsiakalbį kal
bėdamas iš troko, sausio 17 
d. jis šaukė streikierius ne
apleist “savo tvirtovės.” Sa
ko, “štai mane pašovė, bet 
kai pašauna, juk nelabai 
skauda.”

Iš WPA Darby Išmesta 
Dar 96,000 Bedarbių
Washington. — Valdiškos 

skaitlinės saus. 17 d. parodė, 
jog nuo gruodžio 12 iki 26 
d. liko paleista iš viešų 
WPA darbų dar 96,000 šei
myniškų bedarbių.

Kongresmanas Gerald 
Boileau, iš Wisconsino, su 
kitais pažangesniais kong
reso nariais remia reikala
vimą Amerikos Darbininkų 
Susivienijimo, kad iš šalies 
iždo būtų paskirta bent 
$1,040,000,000 bed arbiams 
šelpti per pirmus šešis mė
nesius šiemet. Su tuo rei
kalavimu atmaršavo į Wa- 
shingtoną 3,000 bedarbių 
delegatų iš visos šalies.

Rooseveltas buvo skyręs 
$650,000,000 bedarbiams per 
pusmetį ir tik vėliau sutiko 
pridėti dar $140,000,000 per 
metus.

9ČO MILIONU dulkių 
PER MINUTĘ

Miesto gyventojas kiekvieną 
minutę įkvepia 900 milionų 
smulkučių dulkelių, sako 
Pennsylvanijos Valstijos Kole
gijos profesorius H. Lands
berg, ir dešimta dalis tų dul
kių pasilieka plaučiuose.

SUVAŽIAVĘ PERDAUG
MOKSLININKŲ

Į Amerikos Mokslo Pažan
gos Draugijos suvažiavimą At
lantic City praeitą savaitę at
vyko 5,000 mokslininkų. Tai 
jau buvo perdaug visiem sy
kiu klausyti ir svarstyti pra
nešimus įvairiais mokslo klau
simais. Todėl suvažiavimas pa
siskirstė į 30 dalių pagal dau
geriopas mokslinės pažangos 
šakas.

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

težius, o Islaimėsit 
Pasaulj!

DARBININKAI PA
NAUJINO STREIKĄ
Flint, Mich., saus. 18. — 

Pagal pradinę paliaubų su
tartį su General Motors 
korporacija, streikieriai sė
dėtojai būtų turėję šį pir
madienį apleist dvi Fisher 
Body dirbtuves. Bet kadan
gi korporacija sulaužė savo 
duotą žodį, todėl streikie
riai ir toliau pasilieka dirb
tuvėse.

General Motors per savo 
vice-prezidentą Knudseną 
buvo žadėjus derėtis tiktai 
su Automobilių Darbininkų 
Unija del sėdėjimo streikų 
baigimo ir del sąlygų page
rinimo darbininkam. Bet 
fabrikantai greit sulaužė 
prižadą, taipgi p a s k e 1 b- 
dami savo derybas ir su va
dinama “Flinto Sąjunga,” 
fašistuojančių gaivalų orga
nizacija. ši sąjunga perei
tą savaitę pasigarsino, kad 
atstovaujanti “ištikimus au
to fabrikantam darbinin
kus,” tai yra, bosų klapčiu
kus. f

Del to panaujino sėdėjimo 
streikus Cadillac ir fleet
wood auto, fabriku darbi
ninkai Detroite ir daugely] 
General Motors dirbtuvių 
kituose miestuose.

Kaip tik General Motors 
padarė tą žulikišką sutarti 
su “Flinto Sąjunga,” tuoj 
unija išsiuntinėjo auto, tre
kus su garsiakalbiais, šauk
dama streikierius atgal į 
savo “tvirtoves” (fabrikus) 
ir ragindama kitus darbi
ninkus padėt streikieriams.

Kairieji vėl Rengiąsi į 
Sukilimą Brazilijoje

Rio de Janeiro. Brazilija. 
—Be kitų politinių kalinių, 
traukiamu teisman už daly
vavimą 1935 m. rudens su
kilime, yra tardomas Velas
co, buvęs seimo atstovas. 
Kadangi jis serga, tai faši
stinio teismo agentai ka
mantinėja jį ligoninėje.

Detektyvai užklupo slaptą 
susirinkimą Pasiliuosavimo 
Sąjungos, kuri veikia po 
obalsiu: “Duonos, Žemės ir 
Laisvės!” Daugelį arešta
vo.

Valdžia nužiūri, kad esąs 
organizuojamas naujas kai
riųjų sukilimas.

3 Užmušti Automobilio Nelai
mėje po Girtai Puotai

Poughkeepsie, N. Y. — 
Naktį begrįžtant iš girtų 
linksmybių, Th. Marks vai
ruojamas automobilis kirto 
į bestovintį ant kelio suge
dusį troką. Trys važiuoto
jai tapo užmušti ir trys su
žeisti.



Puslapis Antras LAISVE Antraclien., Sausio 19, 1937

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

The Laisve Inc.
every day, except Sunday

# TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

jon (Labor Auditorium), ęsančion Con
stitution Avenue, ties 13-ta gatve. Ši
toj gražioj, išdidžioj salėj buvo laikytas 
rytinis delegatų posėdis. Išsiaiškinta tū
li klausimai, išsirinkta delegacijos į ata
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kaip demonstruoti.
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Kitokis Vėjas Washingtone
Kuriems teko dalyvauti pirmesnėse 

įvairiose darbininkų organizacijų dele
gacijų demonstracijose Washingtone ir 
pereitą penktadienį, tie sutiks su manim, 
kad tame mieste, nepaisant visko, pradė
jo pūsti kitokis vėjas.

1930 metais suvažiavo Washingtonan 
iš visos šalies dalis organizuotų darbinin
kų atstovų užprotestuoti prieš Hooverio 
administracijos žiaurią elgseną su sve- 
turgimiais (prieš deportacijas, etc.) Kai 
delegatai susirinko ties šalies kapitolium 
(kongreso rūmais), tuojau policija pra
dėjo juos vaišinti ašarų bombomis ir 
buožėmis. Mušė delegatus ir nedelega- 
tus, kas pasimaišė, kol visi demonstran
tai buvo ištaškyti po visą miestą.

1932 metais, kai visos šalies bedarbių 
atstovai sumaršavo reikalauti šalies kon
greso pašalpų bedarbiams arba darbų, 
jie buvo dar brutališkiau sutikti ir išlai
kyti gatvėse (apsupti policijos ir šnipų) 
per dienas ir paskui atgal išvyti.

Tam pačiam Washingtone buvo užpul
ti pasaulio karo veteranai, o lietuvis dar
bininkas, Juška, ir keletas kitų nušauta. 
Daug karo veteranų sužeista, su tūlais 
kitokiais būdais brutališkai pasielgta.

. Užpereitais metais tam pačiam Wash
ingtone įvyko suvažiavimas reikalavimui 
socialio draudimo įstatymo. Jis įvyko 
jau Rooseveltui prezidentaujant, bet lin
kui suvažiavimo dalyvių visur buvo, at
sinešta labai šaltai, dažnai su panieka, 
pajuokimu tiems, kurie drįso užsidėti ant 
krūtinės suvažiavimo ženklą. Kai dele
gacijos pasileido į atatinkamas įstatyiš
davystes bei legislatūros įstaigas, dau
gely j vietų jos nebuvo įsileistos.

Pereitą Penktadienį Washingtone
Bet štai Workers’ Alliance of America 

(Amerikos Darbininkų Sąjunga) sušau
kia bedarbių, prie WPA dirbančiųjų dar
bininkų, unijistų ir šiaip organizuotų 
darbininkų atstovų suvažiavimą. Suva
žiavimo tikslas:

Reikalauti prezidento ir kongrešo pa
skirti $1,040,000,000 dirbantiems prie 
WPA darbų. Ši pinigų suma turėtų būti 
paskirta penkiems mėnesiams, pradedant 
su vasario men. 1-ma diena. Podraug 
reikalauti pakėlimo WPA darbininkams 
algų (ne mažiau $40 minimum į mėnesį, 
o tiems, kurie gauna daugiau, 20 nuoš. 
pakėlimo.).

Suvažiavo arti trys tūkstančiai atsto
vų iš veik visų šalies kraštų. Iš New 
Yorko atpleškėjo du speciališki trauki-. 
niai, gabeną arti 1,000 delegatų, o kiti 
delegatai važiavo motoriniais sunkveži
miais arba automobiliais. Gerą trečdalį 
delegacijos sudarė rašytojai, artistai bei 
kitoki “baltkalnieriai” darbo žmonės, 
šiuo tarpu esantieji prie WPA darbų.

Esant kelyj, tūli delegatai darė visokių 
spėjimų. Visokių gandų pasklydo. Tū
li skelbė, kad Washington© policija jau 
pasigamino zopostui ašarinių bombų, pa
sisamdė speciališkų mušeikų ir delegacija 
būsianti atatinkamai pavaišinta. Kiti sa
kė girdėję ar matę laiki čiuose kitokių 
žinių, nepalankių važiuojantiems Wa
shingtonan.

Tačiau tikrovė parodė, kad visi tie spė- 
jikai apsiriko: jie nenumatė, kad šiuo 
tarpu, ypačiai po lapkričio mėn. 4 d., 
Washingtone politinis vėjas žymiai pasi
keitė. Tiesa, gal tai tik laikinas reiški
nys, gal tik pripuolamas atsitikimėlis, 
bet visvien reikia vadinti faktu.

Kai mūsų traukinys pasiekė didįjį 
Union Station Washingtone, mums buvo 
pranešta eiti Jungtinių Valstijų Darbo 
Department© svetainėn, Darbo Auditori-

Atmaršavus prie Baltojo Namo (vaka
rinėj pusėj), specialiai parinkti žmonės 
įžengė per vartus pas prezidento sekre
torių McIntyre, o delegacija kartodama 
įvairius obalsius (“Prezidente Roosevelt, 
laikykis savo pažadų!” “Prezidente Roo- 
Ševelte, mes tik pradėjome kovot!” “Duo
kit bankieriams pašalpas—mes trokštam 
darbų!” “Mes norime ne pažadų, o dar
bų !” etc.) numaršavo linkui kongreso ka- 
pitoliaus.

Čia delegacija pasiuntė atatinkamus 
žmones į atatinkamas įstaigas (kongre
so pirminiriką-speaker, vice-prezidentą 
Garner, etc.), o pati pasiskirstė ir gru
pėmis ėjo pas savo kongresmanus ir se
natorius reikalauti to paties.

Po to visi delegatai susirinko atgal 
Darbo Auditorijon ir čia baigė dienos 
darbą. Baigė be jokių kliudymų bei 
skerspainių iš policijos pusės. Toj pačioj 
Darbo Auditorijoj teismatė tik keletas 
policmanų, kurių ten buvimas betgi ne
rodė juos norint ką nors išprovokuot, 
kaip seniau būdavo. Su delegatais visur 
buvo apsieita, palyginti, mandagiai, kaip 
su atsakomingais žmonėmis, o ne kaip 
sų “raudonaisiais,” “nedorėliais bolševi
kais,” etc.

Jeigu tokia nuotaika matėsi valstybės 
salėje^' gatvėse,f prie.,Baltojo Namo, ir 
prie kapitoliaus, tai panašus visos atmos-' 
f eros pasikeitimas jautėsi ir ten, kur de
legacijos komitetai turėjo pasitarimus 
su įvairiais žmonėmis.

į Prezidento Roosevelto sekretorius Mc
Intyre, priėmęs delegacijos atstovus, iš
klausęs jų reikalavimus, paėmė atgaben
tas peticijas ir pakarto j ančiai sakė: 
“Perduosiu prezidentui Viską, kaip rei
kalaujate;” “Užtikrinu, nenumesi© jūsų 
reikalavimų į šalį, bet perduosiu prezi
dentui,” ir t. t.

Vice-prezidentas Garner taip jau sa
votišku būdu ir taktika priėmė pas jį 
užėjusius delegatus ir pažadėjo jų reika
lavimus įtalpinti į USA Senato darbų 
programą, į kuriuos atatinkamos domės 
kreips tam tikros Senato komisijos.

Labai svarbu tai, kad apie 25 USA 
kongreso nariai, vadovaujami kongres- 
mano Boileau (iš Wis.), priėmė delega
cijos atstovus ir su jais ilgokai ir nuošir
džiai tarėsi, žadėdami kreipti į. Workers’ 
Alliance of America reikalavimus atatin
kamos domės. Jie, beje, pastebėjo vieną 
ypatingą dalyką: Jeigu jūs norite, kad 
mes darbuotmėmės, sakė jie, tai privalo
te versti ir kitus kongresmanus koope
ruoti su mumis. Padarykit ir daugiau 
liberališko nusistatymo kongresmanų, o 
tąi galima, jei tik jūs į savo distriktų at
stovus atatinkamai reaguosite. Masinio 
spaudimo jie bijosi.

Apie trijų tūkstančių asmenų delegaci
ja viena diena padarė daug darbo Wa
shingtone. Išvykdama, delėgacija pareiš
kė: Jeigu Washington© ponai nesiskai- 
tys su mūsų reikalavimais dabar, tai 
greitu laiku mes atvažiuosime skaičiuje 
30,000 asmenų.

Suėmus viską bendrai, tenka konsta
tuoti, kad mūsų šalies sostinėje vėjelis 
pradėjo pūsti kitokis. Nėra jokio abejo
jimo, jog tas paeina iš lapkričio 4 d. bal
savimo.

Ar ši lengvesnė Washingtone, atmos
fera pastovi?^ Ar ji ilgam? Tai klausi
mai, kurie turi didelės svarbos visiems 
darbo žmonėms. Į juos- atsakymą duos' 
einamasis pusmetis.

4Be abejo, daugiausiai viskas priklau
so ne nuo to, kąMarys prezidentas Roo- 
seveltas bei šalies kongresas, bet nuo to, 
ką veiks, kaip reaguos plačiosios. Ameri
kos žmonių mases. Jei jos stovės savo 
reikalų sargyboj, jei jos nesiliaus kovoju
sios už amerikonišką gyvenimo lygmenį, 
jei jos budės prieš fašistinį pavojų ir 
nuolat ir nuolat jį kovos, tai galime būti 
tikri, kad Washingtone dalykai eis geryn 
naudai visų darbo žmonių.

R. Mizara.

Didis dailininkas Petras 
Rimša apdovanojo dienraš
tį “Laisvę” rašytojos Žemai
tės reljefu. Drg. S. Puidoko 
šeima iš Rumford, Me., pa
sižymėjusio “Laisvės” pla
tintojo, apdovanojo puikiu 
rankų darbo, spalvuotai de-_ 
keruotu divonu, kuris gali 
būt naudojamas kaipo deko- 
racija-paveikslas ant sienos 
laikyti arba kambaryje ant 
grindų. Draugė P. Or Intie
ne, iš Montello, Mass., dova
nojo gražų, lininį, rankom 
išsivinėtą abrūsą. Drg. P. 
Bieliauskas, brooklynietis, 
dovanojo rankinį laikrodėlį. 
Drg. J. Mieliauskas dovano
jo fontaninę plunksną.

Kai kas gal būt statysis 
sau klausimą: tai kas čia, 
kad daiktais apdovanajoma 
“Laisvę?”- Kad nevarginus 
dienraščio skaitytojų spėlio
jimais pasakome:

Tos dovanos yra skirin

ko miesto Mr. E. G. pado
vanojo dešimtį dolerių.

Laukiame daugiau dova
nų bazarui, nes laikas jau 
trumpas. Šią savaitę pra
dėsime budavoti bazarui 
lentynas, rūpinkimės, kad 
jos nebūtų tuščios.

P. Bukn y s.

Kreipkitės prie Savo
Šeimyniško Gydytojo

John L.Rice, Gydytojas, Sveika
tos Komisijonierius New 

Yorko Miesto

Sveikatos kalbos per radio ir 
■'Straipsniai laikraščiuose ir žur
naluose vis tapsta populiariškes- 
ni. Dauguma tų kalbų naudin- 

i gos, bet yra ir klaidinančių ir
Į net pavojingų kalbų. Tarpe ši
tų paskutinių blogų kalbų gali
me pridėti kalbas nekuriu žmo
nių, kurie remia praktikas, ku
rios neturi jokio moksliško pa-

straipsnio tai yra parodyti ke
lią, kaip pasilikti sveiku—nau
dingumą šviežio oro, saulėkai
tos, vėdinimo namų, švarumo, 
asmeniškos hygienos, sveikatos 
egzamino, poilsio, miego, pasi
linksminimo ir balansuotos die
tos. Nurodo naudingumą žalių 
ir virintų daržovių, vaisių sun
kos ir vartojimą pieno ir pieni
nių produktų mūsų kasdieninia
me valgyje. Bet teisingas svei
katos straipsnis niekad nenuro
do, kokius vaistus imti, niekad 
nebando darodyti kokia liga 
serga, visuomet liepia eiti pas 
savo gydytoją, kuomet sergi, ir 
nuolat turėti savo šeimynišką 
gydytoją.

Rašytojams sveikatos straips
nių arba sveikatos kalbų, kurie 
pataria tau kitaip daryti, nerū
pi tavo sveikata. Jų akys pa
kreiptos tik į tavo pinigų maš- 
nelę. Saugokitės nuo tokių.

F.L.I.S.

ŠYPSENOS
Ilgiausia Diena

Daktaras:—Jūs, pulkinin
ke, paliaukite gėręs degtinę, 
nes tas yra labai bloga jūsų 
sveikatai.

Pulk.:—Ar jūs manot, 
kad taip?

Daktaras: — Tikrai taip. 
Aš pilniausiai esu įsitikinęs, 
kad jei jūs paliautum ė t gė
ręs degtinę, tai tuomi pail- 
gintumėt savo dienas.

Pulk.:—Gal jūs, daktare, 
ir teisybę sakot. Aš kartą 
negėriau degtinės per die
ną, tai buvo ilgiausia diena 
mano gyvenime.

Surinko Rumboniškis.

Lawrence, Mass.

Hartford, Conn.
mos “Laisves” bazarui, ku-imato, ir kurios todėl, dar ne
ris įvyks vasario 11, 12, 13 gavo pritarimo nuo medikališ- 
ir 14 dd. ir vėliau jis bus kos profesijos.
vasario 19, 20, 21 ir 22 dd.

Beje, Ignas Sutkus, kurio pėje galime pridėti šundakta- 
restauracija yra 451 Grand rius, kurie ką nors parduoda— 
St., Brooklyn, N. Y., ir kur patentuotas gyduoles, arba ko- 
yra visokių degtinių,geriau- kią sveikatos sistema, arba die- į 

, šių konjakų, vynų ir alaus, I te
žadėjo duoti bačką alaus] 
“Laisvės” bazarui. O Sut
kaus žodis šiame reikale yra 
aukso valiuta.

Iš Newarko gavome se
kančio turinio atvirutę:

Sausio 9 d. įvyko ALDLD 
68 *kp. susirinkimas, kuris vi
sais atžvilgiais buvo pasekmin
gas. Prie kuopos prisirašė 5 
nauji nariai, o 19 narių pasi- 
mokėjo duokles.

i
Iš raporto paaiškėjo, kad 

’ kuopa turi 46 pilnai užsimo
ti arba ką kito, kas. gero at-'kėjusius narius. Abelnai imant, 

i neša tik parduotojui. Jiems rū- kuopa gerame stovyje, tiktai 
Į pi prisikrauti pinigų, o ne kas nariai turėtų daugiau lankyti 
! kitas.

Paprastas žmogus, kuris pa
sitiki šundaktariui, užmokės di- veikimo 
desnę kainą vėliaus —blogoj visuomenės ir ją supažindinimui 
sveikatoj. Turėtų būti aišku su darbininkiškais reikalais.

Dar kitoje klaidinančioje gr.u-

susirinkimus.
Buvo plačiai diskusuojama 

planas pritraukimui

“Gerbiama ‘Laisvės’ Admi
nistracija! Šiuomi prane
šu, kad “Sietyno” Choras 
priėmė Tamstų pakvietimą 
dalyvauti “Laisvės” bazare. 
Tad duodame žinoti, kad 
mes išsirinkome dieną, šeš
tadienį, 13-tą vasario. Pri
busime su didžiausiu triukš
mu paremti mūsų mylimą 
dienraštį “Laisvę.” Drau
giškai, O. Stočkienė, Sekr.”

Puikus ūpas draugų new- 
arkiečių! Laukiame žinios iš 
kitų kolonijų, kurias esame 
užkvietę. ,

Bazaro komisija rengiasi 
turėti ir vaikų dienas baza
re. Vaikam reikės pripirkti 
naujų gražių dalykėlių ir 
gardumynų. O juos parduo
sime nuo vieno cento iki de
šimtuko ir augštyn. Tam 
reikia dovanų grynais pini
gais — cash. Su piniginėm 
dovanom pirma pasirodė 
draugė A. Lideikienė, iš 
Great Neck, N.Y. Ji direk
torių mitinge paaukojo $1. 
Antras J. Kaspariūnas, iš 
Duryea, Pa., lankydamasis 
Brooklyne, paaukojo $2. O 
vienas svečias iš New Yor-

kiekvienam suprantančiam žmo- Taipogi buvo plačiai apdisku- 
gui, kad “greitos” gyduolės, ar- ’ suota ir apie Laisvės Chorą, 
ba “stebuklingos” gyduolės, ku- Prieita prie išvados, kad nevei- 
rios geros visoms ligoms—nėr klumas yra priežastimi choro 
tinkamos kožnam ir kad visokį neaugimo nariais. Susirinki- 
išmislai ir dietos sistemos nėra mas vienbalsiai nutarė para-
visiems pritaikintos. Daugumo
je atsitikimų žmonių patvirtini
mai ir pagyrimai, kurie ypatin
gai laikraščiuose paduoti kaipo 
laiškai, remia gyduoles, nėr tei
singi.

Kiekviena šalies dalis turi I
laikraštį, kuris savo žmones pil
nai supranta. Daug šitų laik
raščių spausdina sveikatos 
straipsnius, miesto, valstijos ar
ba federalių sveikatos žmonių 
jiems pristatytus. Jeigu skai
tote tuos straipsnius laikraš
čiuose, visuomet rasite patari
mų kreiptis prie šeimynos gy
dytojo, kuomet sergate. Tai ge
ras patarimas. Kiekviena apie- 
linkė turi vieną arba daugiaus 
praktikuojančių gydytojų, su 
leidimu, ir tie gydytojai pilnai 
kvalifikuoti tarnauti žmonėms. 
Kiekvienas gydytojas gali duoti 
patarimą kaslink ligos ir svei
katos ir užsimoka krieptis prie 
JU-

Teisingas sveikatos straips
nis visuomet pataria kreiptis 
prie savo gydytojo ir visai ne
paisyti apgavingų šundaktarių

gint chorą rengti daugiau kon
certų ir lošti veikalų, tai tik 
tokiu būdu galės choras pa
augti nariais.

Išduotas nepilnas raportas 
baliaus, kuris atsibuvo sausio 
9 d., Ispanijos kovojančių dar
bininkų naudai. Komisija la
bai nusidžiaugė, kad liks gra
žaus pelno — suvirš $100. 
Kaip greit komisija sutvarkys 
dalyką, taip greit bus praneš
ta per laikraštį pilna atskaita 
ir paskelbta aukotojų vardai.

Nemunas.

S h a n ghai. — Generolas 
Yang Fu-cheng, Shensi pro
vincijoj,, rekrutuoja ir mo
bilizuoja sau armiją sukili
mui prieš centralinę Chini- 
jos valdžią.

Pittsburgh, Pa. — Jung
tinių Valstijų Plieno Korpo
racija žada išleist $60,000,- 
000 naujų fabrikų statymui 
ir senųjų gerinimui Clairto- 
ne ir Homesteade, Pa.

New Yorke ir Washingtone (pastarajam įvyko 15 d. sausio) įvyko masinės demon* 
stracijos reikalavimui daugiauu pinigų WPA darbams.

Bus atleista daug Pacific 
Mill dirbtuvės audikų — 500. 
ši dirbtuvė daugiausiai gami
na audeklą automobiliams, bet 
kadangi dabar sustreikavo au
tomobilių dirbtuvių darbinin
kai, tai užsakymų nėra. Tokiu 
būdu turėjo suturėti stakles. 
Taipgi ir iš kitų skyrių atlei
dinėja darbininkus. Automobi
lių darbininkų streikas netik 
uždavė smūgį Detroito magna
tams, bet ir kitų miestų fabri
kantams, o ypač Lawrence’o, 
nes tai didžiausias tekstilinės 
centras Amerikoje.

Wood Mill ir Ayer Mill dirb
tuvės irgi susliakavo. Antras 
šiftas suturėtas, o kai kurie 
verpimo ir kiti skyriai nedirba 
iš priežasties jūreivių streiko, 
nes negauna vilnų. Kai kada 
skebai atveža kelis trokus vil
nų, bet tai ne visada gali taip 
padaryti. I

Sausio 11d. plėšikai įsibrio- 
vė į armėnų tautos William 
Diminutio krautuvę ir pasiė- 

i'mė $10. Apiplėšimo metu ta- 
i po pašautas ir savininkas. 
I Nors $10 nėra tokia didelė su- 
į ma pinigų, bet šiais prastais 
’ laikais žmogui jie brangūs.

Aldermanas John Kilcourse 
reikalauja daugiau pinigų pa
taisymui gatvių. Jis nori $456,- 
007. Tai yra $200,000 daugiau 
negu praeitais metais.

* —-
Sausio 30 d. šaukiama keturių 

miestų ALDLD kuopų konfe
rencija — Haverhill, Law
rence, Lowell ir Nashua. Kon
ferencijos šaukimo tikslas — 
geriau prisirengti kaip prie va
saros, taip ir žiemos veikimo. 
Konferencija įvyks Lawrence, 
L. U. Kliubo svetainėj, 1 vai. 
po piet. Taigi, delegatai, pri
būkite paskirtu laiku. Pasibai
gus konferencijai visi delega
tai galės pasilinksminti, nes 
tą dieną rengiama puiki ben
dro fronto vakarienė Lietuvos 
politinių kalinių ir Ispanijos 
kovotojų už demokratiją nau
dai. Taigi, Lawrence vietinės 
ALDLD kuopos draugai ir 
draugės, dalyvaukite konfe
rencijoje. L. K. Biuras.

Perdaug Ankšta Federa- 
liuose Kalėjimuose

Washington. — Jungtinių 
.Valstijų federalių' kalėjimų 
direktorius, Sanford Bates, 
sausio 15 d. pranešė teisda- 
rystės ministerijai, kad tie 
kalėjimai perdaug tirštai 
užgrūsti kaliniais. Sako, 
jokioj kitoj civilizuotoj ša
lyj kaliniai nėra taip ankš
tai subrukti. Reikalauja 
skirti daugiau lėšų naujiem 
federaliam kalėjimam sta
tyti.

S k o w h e gan, Maine. — 
Streikuoja 600 darbininkų 
prieš Somerset čeverykų 
kompaniją, reikalaudami 12 
ir pusės cento daugiau al
gos.
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)

Leninas ir Mūsų Pareigos
tais rašė Babuškinui: <

“Žmonės, kurie ne metus 
ir ne dų, o ištisus 10 metų 
dar prieš 1905 metų revoliu
ciją pilniausiai atsidavė ko
vai už paliuosavimą darbi
ninkų klasės, tie žmonės, 
kurie nepražudė save kenk
sminguose teroristiniuose 
žygiuose, o veikė drąsiai,

Darbininkų klasė yra pa
ti revoliucioniškiausia, jai 
teks panaikinti bent kokį 
žmogaus išnaudojimą žmo
gumi. Ji pradėjo savo ko
vą neturėdama politinės 
partijos, aiškaus politinio 
supratimo. Karolis Marksas 
ir Engelsas davė jai vado
vą “Komunistų Manifeste” 
1847 metais.* Pirmu kartu nuolatos tarpe darbo ma- 
žmonijos istorijoj, Franci- siu, gelbėdami jų susiprati- 
jos sostinės Paryžiaus, pro- mui, organizavimui jų orga- 
letriatas paėmė į savo ran-j nizacijų, plėtimui jų revo- 
kas galią 1871 metais. Po; liūtinio veikimo, tai tie 
šešių savaičių jis buvo žiau-1 žmonės atsistojo priešakyj 
riai nugalėtas ir sukruvin- ginkluotos masių kovos 

prieš carizmo samoderžavi- 
ją, kada krizis prasidėjo, 
kada atėjo revoliucijos lai
kas, kada milionai ir milio- 
nai sujudo. Kas buvo iško
vota, tai iškovota masine 
kova, vadovaujant tiems 
žmonėms...

«• 
liaudis būtų pasilikus bau
džia vergų, baudžia pri
spaustųjų. Su tokiais žmo
nėmis rusų liaudis išsikovos 
sau pilną laisvę ir pasibuo- 
suos is visokio išnaudoji
mo.

Taip pat paliko gyvus brolį 
Petrą ir dvi seseris. O žmona 
mirė rugsėjo 14, 1936 metais. 
Velionis priklausė prie Švento 
Jurgio Draugijos ir buvo pa
laidotas su bažnytinėmis aper 
go m is. Rep.

duramžių barbarizmo lai
kus, jeigu dar visame svie
te nestaugia fašistų nagai- 
kos virš darbininkų nuga
ros, tai tik ačiū tam, kad 
gyvuoja Sovietų Sąjunga, 
kad kiekvienoj šalyj viešai 
ar slaptai veikia Komunistų 
Partija, kad pasaulinis pro
letariatas vis daugiau su
pranta savo bendrus reika- lyvauja 29 laivai, beveik pu- 
lus, vis i 
bendrą ir liaudies frontą.

Francijos Karo Laivyno Ma
nevrai Viduržemio Jūroj
Paryžius.—Franci jos ka

ro laivyno manevruose da-

Franci j a šiais manevrais 
dalinai perspėja Hitlerį, kad 
nebandytų įsivyrauti Ispa
niškoj Morokkoj, pašonėje 
Francūziškos Morokkos.

, Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

galingesnį sudaro (sė viso karinio šalies laivy- 
fxvxxxt^. ;no. Didžioji manevrų dalis 

Jungtinių Valstijų prole-į įvyks Viduržemio jūroj, sri- 
tariatas, farmeriai ir pa-?tyje Francūziškos ir Ispa- 
žangi inteligentija minėda- niškos Morokkų, netoli Ispa- 
mi tryliktas Lenino mir- nijos. Manevrai tęsis 10 
ties sukaktuves, gyvendami dienų, 
baisaus ekonominio krizio1 
padėtyj, besidžiaugdami at
mušimu pereitais šalies rin
kimais hearstinių fašistų 
žygių, privalo atsiminti, kad 
visų dirbančiųjų vadas ko
vose už panaikinimą kapita-1 

Be tokių žmonių rusų bstinės išnaudojimo siste-,

tariatas, farmeriai ir pa-.t.vje Francūziškos ir Ispa-
— i I v za r* \ /! za z-x I r I r i i tza za 4- I i I /i a-a

tas. Paryžiaus proletarai 
dar neturėjo savo klasės 
vieningos ir gerai organi
zuotos politinės partijos— 
politinio vado.

Tik suradęs vieningą, dis
ciplinuotą, išlavintą partiją, 
ginančią savo klasinius rei
kalus kiekviename pasisuki
me, proletariatas galės pa- 

’ siliuosuoti iš po kapitalo 
jungo. Leninas tą mokslą 
aiškino ir kovojo už tokios 
partijos sudarymą. Rusijoj 
ištisa eilė metų prabėgo kol 
Leninas ir jo artimi draugai 
suorganizavo tos šalies dar
bininkų klasės revoliucinę 
partiją. - Pirm to buvo ku
liama darbininkų rateliai, 
a mgiami į tos srities orga
ninei j as ir tik 1897 metais 
įsikūrė Rusų Social-Demo- 
kratų Darbininkų Partija’, 
iš kurios vėliau išsivystė 
Komunistų Partija, vadova
vusi caro nuvertimui, nu
vertimui buržuazijos, laimė
jimui piliečių karo ir buda- 
vojimui šalyj socializmo 
tvarkos.

Leninas bus žmonijos is
torijoj, kaipo šviesi žvaigž
dė, rodanti darbininkams 
pasiliuosavimo kelią. Leni
nas kiečiausiu įtikinimu vei
kė, mokino, kad darbininkų 
klasė negalės, pasiliuosuoti 
neturėdama savo klasinės 
tvirtai apjungtos partijos. 
Leninas vedė pačią griež
čiausią kovą prieš tuos, ku
rie vienaip ar kitaip kraipė 
Markso-Engelso mokslą, ne
pažino ir nenorėjo pažinti 
gyvenimą, išvirkščiai aiški
no gyvenimo patyrimus. Le
ninas paliko kiekvienu svar
besniu klausimu mokslą, ku
ris buvo paties gyvenimo, 
praktikos patikrintas.

Leninas mokino, kad ne
galima nuversti carizmą ir 
išvesti ant pasiliuosavimo 
kelio darbininkų klasę be 
susitarimo su valstiečiais, 
be gerai organizuotos ir dis
ciplinuotos savo klasės par
tijos. Leninas mokino, kad 
Rusijoj caro nuvertimas 
tai tik pirmas žingsnis prie 
pasiliuosavimo, kad tame 
laikotarpyj reikia panaudo
ti visas prieš-caristines spė
kas. Kada Rusijoj caras bu
vo nuverstas, tai Leninas iš sustojo plakti Lenino širdis, reiga, jūsų užduotis — pa- 
Šveicarijos rašė, kad pirmas bet jo mokinimas daro ste- didinti jos eiles.

mos buvo ir yra šios šalies 
Komunistų Partija.

Mes, lietuviai, minėdami 
Lenino mirties sukaktį, turi
me būtinai padidinti mūsų 
eiles Komunistų Partijoj. Į 

T . ... -i -Mes turime du dienraščius,.
Šis.Lenino mokmimas^pi 1- (“Laisvę” ir “Vilnį”, mes tu

rime galingą savišalpos or
ganizaciją su jos organu 
“Tiesa”; mes turime di
džiausią kultūros ir apšvie
tos organizaciją, leidžiančią 
knygas ir “šviesą”; mes tu
rime chorus, teatrų grupes, 
Uaug broliškų ir simpatin
gų lokalinių organizacijų,; 
nemažai veikėjų kiekvienoj 
didesnėj kolonijoj, labai 
nuoširdžių komunistų sim- 
patikų (rėmėjų), tat nuo 
mūs dar daugiau ir reika
laujama, kad lietuvių kie
kis padidėtų Komunistų 
Partijos eilėse.

Komunistų Partija yra 
jūsų partija. Komunistų 
Partija apjungia ir vado
vauja mūsų eiles.' Komunis
tų Partija plačiai atidarius 
savo duris kiekvienam sąži
ningam darbininkui, farme- 
riui, profesionalui ar ir 
smulkiam biznieriui. Komu-

niausiai išsipildė. Už septy
nių metų, lapkričio mėnesį, 
1917 metais, Rusijos liaudis 
vadovystėje Bolševikų (Ko
munistų) Partijos užkaria
vo sau laisvę, nuvertė bur
žuaziją, įsteigė proletariato 
diktatūrą—proletariato de
mokratiją, Sovietų valdžios 
formoj.

Bolševikų Partija pergy
veno įvairių laikotarpių ir 
kovų. Jai prisiėjo veikti po- 
grindyj, išeiti viešumon ir 
vėl slaptai veikti. Jai prisi
ėjo vesti Kovas teorijos mo
kslo lauke, i organizacijos 
problemų klausimu, vado
vauti darbo masių strei
kams ir kitoms kovoms, bū
ti priešakyj ant barikadų. 
Leninas, Stalinas ir kiti 
draugai ją garbingai vado
vavo.

Lenino-Stalino Bolševikų 
Partija yra ne vien navyz- 
dis, kain darbo žmonija gali 
nugalėti išnaudotojus, bet ir 
to pavvzdis. kaip galima 
budavoti socializmo tvarką. 
Rusija buvo atsilikus šalis, 
o dabar kiekvienas matome, 
kad jos industrija nužengė 
kelis kartus pirmyn, kad 
liaudies anšvieta, kultūrą, 
medžiaginis gyvenimas ke
lis kartus paaugės. Kada 
buržuazinėse šalyse naiki
nami paskutiniai demokra
tijos likučiai, kaip Ispanijoj, 
kur sukilo fašistai prieš de
mokratijos tvarką, tai So
vietu Sąjunga didžiausio ir 
augščiausio laipsnio jvedė 
piliečiams demokratijos 
tvarka.

Trylika metu tam atgal, 
21 d. sausio. 1924 metais,

didesnio darbo žmonių ap
jungimo po savo vėliava, žy
miai sumažino duokles, dau
giau pavertė "susi rinkimus į 
apšvietos susirinkimus, į re
voliucinio darbo pasidalini
mo susirinkimus.

Draugai ir draugės, mi
nėdami Lenino mirties su
kaktį, perkeiskite savo kar
štą brolišką Komunistų Par
tijai pritarimą į nuoširdų 
organizacinį darbą! Stokite 
į jos eiles! Atminkite, kad 
be Komunistų Partijos ne 
tik negalima kovoti už ga
lutiną pasiliuosavimą, bet 
negalima sėkmingai kovoti 
net už kasdieninius reika
lus. Komunistų Parti jk yra 
jūsų pačių partija. Jūsų pa-

BROOKLYN, N. Y.

Dienraščio “Laisves”

KONVENCIJA
ir

BANKETAS
Įvyks Sekmadienį

11 Balandžio (April)

Jau ruošiama programa

BUS

GRAND PARADISE SVET.
318 Grand Street

Prieš konvencijų šeštadienį 
įvyks “Laisvės” korespon

dentų ir bendradarbių 
konferencija.

Dr. Herman Mendlowitz
33METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

nuo
OFISO VALANDOS

1--3 dieną ir nuo 7—8 vakare 
NEDĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

revoliucijos laipsnis įvyko, i 
bet jis nebus paskutinis, kad 
revoliucija turės maršuoti 
toliau — nuversti buržua
ziją. Bet tuom pat kartu 
Leninas kreipė dar daugiau 
domės, kad sutvirtinus bol
ševikų partiją, kad kiečiau 
apjungus jos eiles, nes be 
tokios partijos pergalė ne
galima.

Leninui vadovaujant dar 
caro laikais išsiauklėjo ge
ležinių bolševikų kadrai, to
ki vadai, kaip Sverdlovas, 
Stalinas, Dzeržinskis, Mo
lotovas, Kirovas, Litvinovas 
ir kiti. Kadru svarbą įver
tindamas Leninas 1910 me-

buklus. Draugas Stalinas, 
vadai Sovietų Sąjungos, va
dai Komunistu Internacio
nalo ir jo' sekcijų dar su di
desne energija tęsia Lenino 
mokslą ir jo darbą.

Sovietų Sąjunga padarė 
milžiniška progresą socia
lizmo budavoiime, kitų ša
lių Komunistu Partijos 
daug atsiekė organizavime 
ir švietime darbininkų kla
sės. Jeigu šiandien dar kain 
kur yra nors koki buržua
zinės demokrątijos likučiai, 
jeigu darbininku klasė turi 
šiokiu tokiu laisvių,' jeigu 
žmonija visame pasaulvie 
neatmesta į baisiausius

D. M. šolomskas.

Worcester, Mass.

vi-

Sausio 14 d. mirė Martinas 
Kartonas, 56 metų amžiaus, 
kuris gyveno po num. 581 
Millbury St. Iš Lietuvos paėjo 
iš Mergažerio. Sirgo labai il
gai, net penkius metus, arteri
jų sukietėjimo liga. Penkias 
dienas išbuvo Worcester City 
Hosp. ir ten mirė. Tapo palai
dotas sausio 16. d. Notre Dame 
kapinėse. Laidotuvėmis rūpi
nosi graborius Dirsa.

Velionis paliko nuliūdime 
du sūnų (Antaną ir Martiną) 
ir dvi dukterį (Oną ir Aleną).

B

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą 
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)

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

Harrison, N. J.
Telefonas: Harrison 6-1693

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
i?

Į^C' PAIN-EXPELLER '1|
■ l.u< Hvk X<« u. s. r.u, oa.

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir įgreitą 
palengvinimą su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.

i w o o .(i; ,A>;

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335
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SIENINIAI KALENDORIAI
1937 METAM 

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

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

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

12 colių pločio ir 16 colių ilgio. Kaina 15c
Pasiunčiame ir į kitus miestus už tą pačią kainą. 
Reikalaudami į kitus miestus malonėkite iš kalno 

prisiųsti užmokestį pašto stampomis.
Padarome su lietuviškais kalendoriais, kur 

yra pažymėta Lietuvos oficialės šventės 
ir katalikiškos šventės.

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

“LAISVĖ*’, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Svarbi Knygute Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.•

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.
•

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 
' popierų bei liudijimų.

Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.

JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS”
Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
su klausimais ir atsakymais prie pilietybės ir tas abi 
knygutes parduodame už 35c. Mokestį galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se

kamu antrašu:
“LAISVE”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

1937 Mėty Darbininku Kalendorius
•

Yra turtingas raštais iš įvairių mokslo sričių. Yra daug 
svarbių istorinių informacijų ir statistikų. Daug raštų 
ir paveikslų yra iš Lietuvos. Rasite skambių eilių ir 
įspūdingų vaizdelių iš dailiosios literatūros. Duodama 
naudingų patarimų bei pamokinimų apie medicinų ir 

sveikatos užlaikymą, Tad tuojau, be atidėliojimo 
reikalaukite

Darbininkų Kalendoriaus 1937 Metų
Tai svarbus žinių ir mokslo šaltinis.

Darbininkų Kalendoriaus Kaina 25 centai
Reikalaudami prisiųsti po vieną kapiją, atsiųskite pašto 

štampų vertės 30c., nes kainuoja persiuntimas.

“Laisvė” 427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.



Puslapis Ketvirtas

konfiskuokime Katalikų Bažny
čios ir Kunigų Turtus—Šaukia 

Lietuvos Katalikai
Karšti Ginčai Lietuvos Kataliky Veikimo Centro Konferencijoj Del Bažnyčių Žemių 
Reformos ir Bažnyčių-Kunigy Brangenybių Išdalinimo Beturčiams; Vyskupai ir Kunigai 

Piestu Stoja Prieš Tokius Eiliniu Kataliku Reikalavimus

(Pabaiga)
Vyskupas Apsimelavo

t

r’

Vysk. Reinys laikė paskaitą 
apie bedievybės pavojus Ka
talikų akcijai. Pradžioje savo 
paskaitos jis plačiai nurodo 
metodus ir priemones, kaip 
prieš katalikybę kovojama, 
paskui nurodo antikomunisti
nę literatūrą, pirmoje vietoje 
statydamas daugiau kaip prieš 
10 metų Lietuvoje išleistą 
Jcun. Maliausko veikalą “Bol
ševizmas.” Didžiausiu katali
kybės priešu vysk. Reinys lai
ko komunizmą, kurio ir esąs 
svarbiausias tikslas kovoti su 
katalikybe. Kalbėdamas tuo 
reikalu vysk. Reinys pripasa
kojo pramanytų ir neįtikimų 
dalykų, pav., kad Sovietų Ru
sijoj buvęs (regis, 1929 m.) iš
leistas įstatymas, kuriuo suval
stybinamos moterys, kad ten 
skatinami persiskyrimai, kad 
ponia Kolontai sugalvojus nu
distus kovai su katalikybe, 
kad bedieviai tyčia griauną 
dorą ir tt. Kalbėdamas ...del 
(persiskyrimų prisiminė ir či- 
»vilę metrikaciją. Sako, buvo 
'įteikta seimui tuo reikalu in
terpeliacija, bet kadangi vy
riausybė civil, metrikacijai ne
pritarianti, tai vis atidedama.

.—Dieve duok, — sako vys
kupas Reinys, — kad Lietuvo
je greit dar nebūtų civil, met
rikacija įvesta.

Tokius dalykus įgyvendinti 
skatinąs laicizmas.
Moterų Gausumas Bažnyčioje 

Nepageidaujamas

Po vysk. Reinio paskaitos 
diskusijose pirmas dalyvavo 
-prof. Eretas. Jis sako, kad vi
siems sąjūdžiams vadovauja 
vyrai, moterys seka paskui vy
rus. 'Nors po Anglijos kara
liaus Eduardo VIII pasitrauki
mo kai kas sako, kad moterys 
galingesnės už vyrus, bet tai 
yra pavienis atsitikimas.

Kominternas tai senai su
pratęs ir atkreipęs ypatingą 
dėmesį į vyrus, o katalikų baž-
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PHILADELPHIA, PA.

Dienraščio Laisvės Naudai

BANKETAS
KONCERTAS

Jvyks Sekmadienį

18 d. Balandžio-April
•

Bus puiki dailės programa, 
rengėjai kviečia talentus 

iš New Yorko.
•

Bus Puikioje Salėje

NEW AUDITORIUM HALL
713 SNYDER AVE.

•
Philadelphijos darbininkiš
kos organizacijos, kurios 
rengia šį banketą, prašo vie
tos organizacijų tą dieną 
nieko nerengti ir kviečia jų 

narius dalyvauti šiame > 
parengime.

•Tv 'TV* 'A* "TV* "TV* 'TV* ‘TV* W "A* "TV* 'A* 'A*

£1

KVC valdyba darius nema
žą žygių bažnyčios vyriausy
bei su valstybės valdžia sutai
kinti. Rūpinamasi sudaryti ka
talikų veikimo planą ir stiprin
ti katalikų akciją katalikiško
se organizacijose.

Pravesti finansinę sanaciją 
katalikų organizacijose.

Aktualiu reikalu laikomas 
katalikų žurnalistų suorgani
zavimas.

Nusistatyta s u o r ganizuoti 
katalikus pagal profesijas. Be 
to, norima suorganizuoti nau
ją įstaigą, kuri rūpintųsi laik
raščių, knygų platinimu, me
no, radijo ir kt. reikalais.

Vyr. KVC v-ba esanti nu
stačiusi ir “piatilietką.”

Laike “piatilietkos” numa
toma būtinai įgyvendint finan
sinę sanaciją katalikų organi
zacijose. Prie vyr. KVC v-bos 
įsteigta specijali kontrolė, ku
ri jau pradėjo revizijas kata
likų organizacijose.

Nusistatyta kiekvienoje pa
rapijoje įsteigti katalikišką ki
no teatrą, katalikišką kioską, 
surast kiekvienoje parapijoje 
žmogų katalikiškai spaudai 
platinti; įsigyti bustus.

Tie dalykai turi būti įgy
vendinti laike 5 metų.

Katalikų akcijos reorgani
zacijos projektas vyr. KVC 
v-bos jau priimtas ir vyskupų 
aprobuotas ir paskirta komisi
ja projektui įgyvendinti. Tuo 
projektu numatoma:

Įsteigti vykdomąjį katalikų 
akcijos organą. Vyskupai du
syk per metus svarstytų kata
likų akcijos klausimus ir tam 
organui duotų patarimus. To 
organo nutarimus vykdytų 
KVC v-bos sekretoriatas iš tri
jų direktorių. Direkciją suda
rytų du pasauliečiai ir vienas 
kunigas: būtų : religijos 
biuras, propagandos biuras ir 
mokslo ir meno biuras.

Vadai Nemoka Vadovauti

Katalikų vadams parengti 
bus siunčiami keli katalikai 
inteligentai į užsienį į katali
kiškos akcijos institutus. Kau
ne prie teologijos fakulteto 
numatoma įsteigti religinės 
kultūros institutą provincijos 
katalikų vadams.

Kunigams irgi trūksta išsi
lavinimo, tai keli kunigai irgi 
bus pasiųsti į užsienį katalikų 
akcijos pastudijuoti. Kunigų 
seminarijose bus sustiprintas 
katalikų akcijos kursas.

Laikraščių Reforma

KVC vyr. valdyba nutarus 
pertvarkyti katalikiškų laik
raščių leidimą taip: “Mūsų 
Laikraštį,” “šaltinį” ir “že
maičių Prietelių” sujungti ir 
leisti vieųą didelį savaitraštį, 
su skyriais darbininkams, ūki
ninkams ir kt. veršių žmo
nėms. “Panevėžio Garsą” pa
likti specialiu katalikiškos ak
cijos organu.

Bet taip laikraščius per
tvarkius nėra tinkamos spau
stuvės juos gaminti.

Katalikišką akciją plėsti rei- 
ikia ir su priešingo nusistaty
mo žmonėmis santykiaujant, 
neutralizuot juos. A

Katalikų Akcijos Fondas
Nutarta įsteigti katalikų ak

cijos fondą episkopato prie
žiūroje. Bus įvestas specialūs 
fondo mokestis. Kiekvienas 
katalikas fondui mokės per 
metus 5-10 et., o kunigai ir in
teligentai po 1-2 n,uoš. nuo $a^ 
vo atlyginimo. Įsteigus fondą,' 
jokių rinkliavų katalikų orga

nyčia to dalyko Vis nesupran
tanti.

Organizacijų pajėgumą ga
lima esą vertinti tik iš to, kiek 
jose dalyvauja vyrų. Moteri
mis mes galime užtvindyti vi
sas /Kauno gatves, kaip per 
eucharistininkį kongresą, kad 
buvo padaryta;/ bet vyrų* nėra.

Ir katalikų organizacijos ir 
katalikų akcija ir pastoracija 
remiasi tik^ moterimis, žodžiu, 
einama mažiausio pasipriešini
mo kryptimi. Mat, prie širdies 
moterys vis arčiau.

Moterų Kunigai Neskaito 
Žmonėmis

Kai vyskupas Vizitavo vie
ną parapiją, tai vizito metu 
nuo maldininkų lūžo bažnyčia. 
Bet vyskupas klebonui sako: 
“Man nepatinka Įavo parapi
ja — niekas nelanko bažny
čios!” “Bet juk žmonių netel
pa į bažnyčią,” atsikerta kle
bonas. “Tavo bažnyčioje vie- 

’nos moterys,” pabrėžia vysku
pas ir įrašo į knygą tos baž
nyčios klebonui pastabą;

Kai “pavasarininkuose” ki
lo sumanymas atskirt vyrus 
nuo mergaičių, tai kai kurie 
“pavasarininkų” veikėjai labai 
priešinos, nes bijojo parodyt 
savo biednystę — kai atskirsi 
moteris, tai paaiškės, kad vy
rų kaip ir nėra.

Į organizacijos moteris iš
eina katalikų laikraštis ir vėl 
kreipiamasi į tą pačią pamal
džią moterį, kuriai niekas 
daugiau nerūpi, kaip tik sielos 
išganymas. Ir Eretas daro iš
vadą, kad katalikams reik di
delio dėmesio kreipti į vyrus, 
nes gyvenime laimės tie, kurie 
daugiau turės vyrų.

Maceinai aš nurodžiau kur 
dėt Iš bažnyčių paimtus tur
tus/Jis abejoja, o aš pasiūly
čiau nueit į Duonelaičio g-vę 
24 nr., kur skursta XX am
žius.”

St. Šliupas ragina katalikus 
atkreipti ypatingą dėmesį į 
vargstantį žmogų. Dabar ku
nigai “Darbininko” visai nė 
platinti nesutinką.

Rajonų Pranešimai

Iš vietų rajonų vadai — ku
nigai daro pranešimus. Prane
šėjai nusiskundžia plačiosios 
visuomenės abejingumu ir šal
tumu katalikams, katalikų va
dų apsileidimu ir neveiklumu, 
menku katalikiškos spaudos 
pasisekimu. Katalikų veikėjus 
esą 'reikalinga šlifuoti, pro- 
sinti. Su tautininkiškomis or
ganizacijomis nesugyvena, per 
tautines šventes ir paradus 
katalikai nustumiami, o pas
kui esą apšaukiami švenčių 
nuotaikų drumstėjais.

Darbui išplėsti trūksta ne 
tik pinigų, bet ir žmonių.
Platus KVC Veikimo Planas

Vyr. KVC valdybos praneši
mą padarė dr. Leimonas. Jis 
pradeda nuo jaunalietuvių. 
Kai pernai rudenį jaunalietu
viai parodę didelį savo agre- 
singumą kitų organizacijų at
žvilgiu, KVC valdyba pada
rius eilę demaršų.

Iš KVC valdybos veikimo 
be ko kita p. Leimonas sumi
ni šiuos darbus: koordinuotas 
katalikų veikimas. Per vysk. 
Matulionį, užmegsti santykiai 
su Amerikos lietuviais katali
kais. Aptarta ir numatoma 
įsteigti kino filmų kontorą, 
kuri iš užsienio parvežtų ka
talikiškų filmų. Di.desniuosd ir 
apskričių miestuose įsteigti ka
talikiškus kino teatrus.
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nizacijos nedarytų.
Žmonės Neskaito Kunigų 

Spaudos

“M. L.” administratorius p. 
Keturakis patiekė įvairios sta
tistikos ir apskaičiavimų. Jis 
nurodo, kuriose Lietuvos vie
tose “M. L.” išsiplatinęs, o ku
riose 1800 katalikų tenka vie
nas “M. L.” egzempliorius.

Pirmaisiais “M. L.” leidimo 
metais susidarę nuostoliai da
bar vis nurašinėjami ir pasyve 
esą dar per 43 tūkst. litų.

Nuostoliai atsiradę daugiau
sia del to, kad daugelis “M. 
L.” platintojų neatsiskaitą. 
Neatsiskaitą, daugiausia kuni
gai, kai kurie ir aukšto rango 
kunigai. Mes rašom, —■ sako 
p. Keturakis, — laiškus, pra
šom atsiskaityti — tyli. Rašom 
per kuriją. Tada gaunam aro
gantišką laišką, išvadina mus 
piemenimis. Pasauliečiai tokių 
arogantiškų laiškų mums ne
parašo.

Sunku gerą laikraštį išlei
sti ir del to, kad1 katalikų 
spaustuvė neturi geros Rotaci
nės mašinos.

Aš buvau pasiūlęs KVC val
dybai pereiti, bet sako, kaip 
čia eisi į bedievišką įmonę ka
talikiškos spaudos gaminti.. .

Vysk. Reinys griežtai išsita
ria prieš laikraščių sujungimą. 
Skolon laikraščio ištisus metus 
negalima siųsti.

Ta proga vysk. Reinys dar 
atsikerta del vakarykščių prie
kaištų kunigams ir Ereto pa
tarimo atiduoti bažnyčių bran
genybes “žaibo” b-vei, kur 
skursta “XX amžius.”

Tuos namus ką čia pdšė- 
džiaujam daugiausia kunigai 
pastatė, “pavasarininkų” na
mus kunigai pastatė, kur tik 
reikia vis kunigai, o jūs vakar 
čia taškėt tokiais žodžiais ku
nigams į akis! (Kunigai smar
kiai ploja).

Vienas klebonas iš provinci
jos pabrėžia, kad provincijos 
.žmonėms daug geriau patinka 
kairiųjų spauda, pav., “Lietu
vos Ūkininkas”. Kai kalėdoda
mas jis pasiūlęs žmonėms 
“Mūsų Laikraštį” užsisakyti, 
tai žmonės saką: ne, verčiau 
užsisakysiu “Lietuvos ūkinin
ką,” o maldaknygę jau turiu, 
kurią skaitau bažnyčioje.
Šv. Cicilijos Draugija 12 Var
gonininkų Apnakvino Malkų 

Sandėlyje.

Pil. Kutkevičius nusiskun
džia, kad katalikai nekreipią 
dėmesio į liturginių giesminin
kų sudarymą, žmonės neturį iš 
ko giedot. Apleisti ir muzikos 
reikalai. Esą bažnyčių, kur jau 
20 metų vargonai nederinami, 
netaisomi. Vargonininkų lavi
nimu irgi nesirūpinama. Vasa
rą šv. Cicilijos d-ja Kaune su
rengus vargonininkų kursus, 
tai kursų metu 12 vargoninin
kų buvę apgyvendinti malkų 
sandėlyje; nors kunigų semi
narija tuščia, katalikų moky
klos tuščios, bet vargonininkų 
neleidžia, jais nesirūpina, nors 
jie del savo neturto neįstengia 
nakvynių pasisamdyti.
Reksizmas, Žosizmas Korpora- 

tyvizmas, tai vis tas pats 
Fašizmas.

Baigiantis konferencijai dr. 
Dielininkaitis laiko paskaitą 
apie kaatlikų socialinį veiki
mą. Jis kalba ko ne entuzias
tiškiau, negu prof. Pakštas. Šį 
sykį jis kelia į padanges Bel
gijoj ir Prancūzijoj katalikų 
darbininkų judėjimą, žosizmu 
vadinamą.

1934 m. rudenį toje pačioje 
vietoje ir KVC konferencijoje 
p. Dielininkaitis kėlė belgų 
reksistų judėjimą. Dabar p. 
Dielininkaitis reksistais esąs 
nusivylęs. Reksistai eina šunke
liais.

Dielininkaitis su entuzįaz- 
mu giria žosistus; žosistai su
krikščioniną žmogų ir aplinką, 
saldiną darbininkų gyvenimą, 
tai irgi katalikiškas atgimi
mas. Lietuvos darbininkai ir 
katalikai žosistus turį imtis 
pavyzdžiu. j

Nebloga esanti ir korpora- 
tyvinio ūkio sistema. Ta siste
ma jieškanti kompromiso tarp 
darbdavio ir darbininko, paša
linanti klasinę kovą.

Katalikiškas sąjūdis turįs 
eiti iš viršaus, bažnyčios jerar- 
chijos, ir iš apačios, masių.

Mūsų jauni žmonės matą, 
kaip veikia Hitleris, Stalinas, 
kaip energingas Mussolinis, tai 
norį, kad ir katalikų akcijos 
vadovybė imtųs atsakomybę.

Dielininkaitis sako, kad Kra
žių skerdynių metu buvus vie
na patraukianti institucija — 
bažnyčia ir vienas dėmesio 
centras—kunigas. Dabar daug 
kas pasikeitę, atsiradę nema
ža naujų naudingų institucijų 
— mokyklos, savivaldybės ir 
tt., tai žmonių dėmesys pro
porcingai sumažėjęs bažnyčiai 
ir kunigui ir nukrypęs į kitas 
naudingas institucijas. Norė
dami įtaką išlaikyt/ šiandie 
katalikai turi būti daug aktin- 
gesni.

Kun. Yla sako, kad žosiz
mas kilęs iš katalikų akcijos, 
bet tapęs fašistiniu judėjimu.

Korporatizmas — neaiškus 
dalykas, žosizmas gal ir esąs 
geriausiai nusistekęs katalikiš
kos akcijos tipas. Bet ir belgų 
reksistų judėjimo episkopatas 
nesąs pasmerkęs.

Vienas atstovas iš Žemaiti
jos siūlo katalikams eiti į-įvai
rias organizacijas, k. a. smulk. 
kredito draugijas, pieno per- 
dirb. b-ves, šaulius ir kt. ir 
skleisti jose savo katalikišką 
įtaką. Kitas 'dalykas, tai neaiš
ku kas daryt su moderniškais 
šokiais.

Vyskupai išleidę laišką; ku
riuo draudžiama moderniškus 
šokius šokti, bet kunigai nevie
nodai tą laišką traktuoją: vie
nur griežtai draudžia/ kitur 
klebonijos kieme moderniš- 
kiausius šokius šoka, o jei pa- 

laisves’ Bazare Bus Daiktų Vertes 
$5,000

Juos reikės išparduot už labai žemas kainas
• • •

“LAISVĖS” BAZĄRAS-BUS SEKAMOM DIENOM:

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

ĮŽANGA TIK 10c ASMENIUI

BAZARAS BUS LAISVES SVETAINĖJE
;Kiekvieną vakarą bus dailės programa. Yra užkviesti geriausi 

lietuvių talentai iš Philadelphijos, Newarko, Elizabetho, 
Great Necko ir iš Brooklyno

•

BAZARE BUS SPECIALE VAIKŲ DIENA
Bazaro Komisija paskirs speciales dienas vai
kam, kada visokių daiktų vaikai gales pirkti 
nuo cento iki dešimtuko. Apie programą ir apie 
vaikų dienas bus dienraštyje paskelbta vėliau.•

PRAŠOME DOVANŲ “LAISVES” BAZARUI
Jau.esame gavę gražių ir brangių dovanų, kaip matėte iš pranešimo 
dienraštyje. Bet jų,reikia dar daugiau. Prašome visų dienraščio rėmė-

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

PINIGINES DOVANOS YRA SVARBU
Bazare turėsime vaikų dienas, reikės pripirkti gražių daiktelių ir nau

dingų vaikam. Žinoma, juos reikės parduot už žemas kainas.
Todėl reikia piniginių dovanų.

vasarininkės neina tų šokių 
šokti, tai į antausį gauna ...

Valaitis (darbininkas iš Su
valkijos) sako, ponai, nekalki
te mums į galvas visokius fa
šizmus, o Lietuvos darbo žmo
gui duokite darbo ir duonos, 
neskriauskite su atlyginimu, iš- 
rūpinkit bent minimum uždar
bio, kad bedarbis galėtų su 
šeima pramisti. Kai kovojom 
del Lietuvos laisvės, tai sakė: 
“žemę atiduosime žemę dir
bantiems!”. Ir liaudis ėjo gin
ti Lietuvos, štai, ko reikia dar
bo žmogui!

Rinkimai.
KVC valdyba patiekė kan

didatų sąrašą ir kun. Mieleška 
prašė be svarbių motyvų to 
sąrašo neatmesti.

J. Grinius patiekė kitą są
rašą, kuriame nebuvo dviejų 
žmonių, įrašytų KVC valdybos 
patiektame kandidatų sąraše, 
būtent, vysk. Matulionio ir 
dr. kun. Ūsoriaus.

Buvo balsuojama už sąra
šus ir KVC sąrašas surinko 47 
balsus, o antrasis sąrašas 58 
balsus. Taigi, vyr. KVC v-bon 
išrinkti: Prof. Pakštas, O. La
banauskaitė, prof. Dovydaitis, 
A. Dielininkaitis, Maceina, ir 
“pavasarininkų” gener. sekr. 
Valaitis.

Antrus šešis vyr. v-bos na
rius paskirs vyskupų konfe
rencija, o ligi konferencijos 
pareigas eina pernai paskirtie-
ji.

Rezoliucijos.

Referuoja kun. Byla.
1. Pirma rezoliucija konsta-

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 AVK, DETROIT, MICH.
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tuojama, kad katalikai religi
niuose ir doroviniuose reika
luose rodą per maža jautru
mo ir kad tai pašalinama per 
religinį ir dorovinį atgimimą.

2. Pastebimas šeimų pakri
kimas; stengti0 i ^’’mas grą
žinti religiją.

3. Del dr. Maceinos iškeltų 
minčių priimta rezoliucija — 
prie KVC vyr. v-bos tuojau 
įsteigti socialiniams reikalams 
sekciją; paskelbti penkmečio 
planą socialinėje srityje; ne
naudojamus kapitalus paleist 
apyvarton ir iš .jų gautą nau
dą skirti socialinių reikalų ten
kinimui.

4. Užsimotiems darbams 
įvykdyti įsteigti katalikų akci
jos fondą.

5. Paskatinti inteligentus ka
talikus plunksna ir pinigais 
remti katalikišką spaudą.

6. Kasmet KVC vyr. v-ba 
skirs katalikų spaudos platini
mo mėnesį.

7. Kiekvienoje parapijoje
steigti katalikiškos spaudos 
platinimo komitetus.

8. “Mūsų Laikraštį” tobulin
ti turinio ir technikos atžvil
giu.

9. Kuo greičiausiai įsigyti 
rotacinę mašiną katalikų laik- • 
raščiams spausdinti.

10. KVC vyr. valdybai siū
loma, kad KVC konferencijose 
būtų negrinėjami praktikos 
dalykai, o teoretiniai klausi
mai įvairiuose kursuose ir so
cialinėse savaitėse.

Susirinkimą uždarant kalbė
jo prof. Pakštas.

Mandatų komisija pranešu, 
kad susirinkime dalyvauja 2B6 
atstovai. J. Knly/
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VARDUVES
Įvykio Apysakaite

Rašo Senas Vincas
Kada- mes įvažiavę į farmerio kiemą 

ir sustoję po dideliu medžiu išlipome, 
mes pasitiko didelis šuo ir save atsireko- 
menduodamas, pradėjo — ham-er-er-er- 
ham-ham.

Su šuniu aš tuoj susipažinau ir jis, nei 
nepavadinęs mane “kūmu,” puolėsi man* 
ant kaklo, kad pačiuoti. Tas man, su
prantama, negalėjo patikti ir aš jam, 
vietoj savo lūpų, prikišau prie nosies de
gantį cigaretą ir jis, pabrukęs uodegą, 
nucimpino į patvorį ir metęs į mane krei
vą žvilgsnį—atsigulė.

Čia pat ant kiemo, tarp keturių savo 
pačiukių, pasipūtęs, kaip Napoleonas, 
retkarčiais suburbuliuodamas, išdidžiai 
sukinėjosi kalakutas. Prie šulinio, maža
me liūgynėlyj, turlenosi kelios antys, o 
ant tvoros užšokęs, mėgino pragysti pir
mu kartu, jauniklis gaidukas. Bet porą 
kartų surikęs nei šiokiu, nei tokiu balsu, 
nulėkė nuo tvoros ir išsitiesė ant smėlio 
prieš saulutę.

Iš stubos, per atvirus langus, veržėsi 
traškios vyrų bei moterų kalbos, juokai, 
muzika ir trankus lietuviškas šokis. Tas 
viskas atrodė į žiemos laiku vėtros lau
žomo miško ošimą ir medžių šakų traš
kėjimą.

Mums prisiartinus prie stubos durių, 
pasitiko su lietuvišku maršu net trys 
muzikantai. Vienas net akis pabalenęs 
ir žandus išpūtęs—pūtė į klernetą; ant
ras vėl, net galvą taktu purtydamas— 
dvieilį armoniką žvigino; o trečias, atsi- 
žiojusiu, kaip krokodiliaus žiotys, bato 
•padu į aslą mušdamas, griežė ant nušu- 
tušio smuiko. Visi prie savo muzikalių 
instrumentų turėjo prisisegę po popieri
nę dolerinę. Tas davė suprasti, kad ne
būk storžievis, užsimokėk muzikantams 
už maršą, eik į vidų ir būk pilnu tos be- 
siedos dalyviu.

Mums pasirodžius viduj, ant valandė
lės nutrūko ir kalbos ir klegėsis. Mūsų 
akys, tarsi peteliškės, pradėjo tupinėti 
kaip ant vyrų, taip ir ant moterų, saulu
tės nubučiuotų, Yet atšerpėjusių, kūdų 
veidų. Jų akys, nenorėdamos likti mū
siškėms skolingos, atsimokėjo tuom pa
tim smigčiojimu į.mūsų veidus.

Patsai šeimininkas, susodinęs mus už 
didžiulio, valgiais ir gėrimais apkrauto 
stalo, supažindinęs su jau besilinksmi
nančiais svečiais, pripylęs po stiklelį deg
tinės ir truputį pažemaičiuodamas, pa
juokavo:

“O degtiniela, degtiniela... Kap gi
miau, tai pečiurkon tavy radau, vo kap 
numirsiu, tai un stala paliksiu.”

Visi nusijuokė ir vėl prasidėjo kalbos, 
pasierzinimai vyrų su moterimis, juokai 
ir visa besieda įstojo į pirmąsias vėžes. 
Muzikantai užgriežė lietuvišką polką ir 
tuoj, kaip jauni, taip ir seni, kūdi ir rie
būs, pradėjo rodyti, ką kuris gali. Jie 
sukosi trepsėdami, padais mušdami į 
grindis ir sukiodamiesi tai į vieną, tai j 
kitą pusę. Štai trepsi, sukasi kūdas, ro
dosi vėjo papučiamas farmerėlis su sto

Iš Fisher Body Streiko Eisenos
Streikierių Moterys ant Pikie- 

to Linijos
Cleveland, Ohio, sausio 14 

d. — Lijo visą naktį ir rytą. 
Nusidaviau patirti, kaip Fi
sher Body pikieto linija išro
do tokiame blogame ore. Pa
sirodė, kad blogas oras nedaro 
jokios atmainos. Nors pikietai 
sulyti, šlapi, bet pasirįžimas 
tas pats — stovėsime, kaip 
mūras iki pilnos pergalės. Iš 
pikieto dalyvių sužinojau, kad 
vakar streikierių moterys, virš 
100, pikietavo visą popietį. 
Moterys nešė iškabas su spe
cialiais obalsiais padrąsinimui 
vyrų laikytis iki pilno laimėji
mo.

Unijos Remia Fisher Body 
Darbininkų Streiką

Vakar Eaton Axle darbinin
kų unijos nariai savo susirin
kime vienbalsiai nusitarė rem
ti Fisher Body streiką ir iš ka
sos paaukojo $100. Duonkepių 
Lokalus 52 taipgi nžgyrė strei- griežtai pareiškė,

ką ir paaukojo $15 ir išrinko 
komitetą, kuris rūpinsis maisto 
pristatymu. Karpenterių loka
lus paaukojo $25. Duonkepių 
Unijos Ladies Auxiliary dar
buojasi maisto parūpinimui. 
Mažų Namų ir žemės Savinin
kų Centralinis Komitetas už- 
gyrė streiką ir ragina visas 
kuopas, kurių čia priskaitoma 
30, materialiai paremti strei- 
kierius. Taipgi visa eilė kitų 
organizacijų ir unijų remia šį 
streiką.
Policija Norėjo Išprovokuoti 

Riaušes, Bet Nepavyko
Vakar ryte keli policijos 

“skvadai” (būriai) staiga pra
laužė pikieto liniją, kuomet 
pikietininkai to nelaukė. Kom
panijos tikslas buvo su polici
jos pagelba įšmugeliuoti 4 
raštinės darbininkus. Į tris 
minutes laiko prie šių vartų 
pribuvo pikietas susidedantis 
iš 1,000 streikierių. Unijos 
pikieto komitetas policijai 

kad daugiau

ra, riebia, apie 300 svarų sveriančia biz- 
nierka. Farmerėlis jau pusėtinai nusile
sęs, tad atrodo, kaip tik ką gimęs ėriu
kas, strapailiotų apie šieno kupetą. Tai 
vėl atsisuka kita porelė: jis storas, pil
votas, sudribęs, kaip slonius—miestelė
nas, o ji augšta, laibytė, kūdutėlė. Atro
do, kad jis, lietuvišką šluotą pasiėmęs, 
imituoja šokėjus.

Šalę manęs sėdėdamas vienas kūdas, 
atsikišusiais ūsais, neskusta barzda far
merėlis, guodžiasi šalę jo sėdinčiam kai
mynui netikusia savo pačia:

“Tavo pati, kaimynei, tai avelė, o ma
noji tai dinamito bačka ir neperkalbama 
priešginė! Tu pasakyk, kad čia balta, tai 
ji ginčys, kad juoda... Tu pasodink tu- 
mėtes šičia, tai ji išraustys ir pasodins 
ten, kad tik ant savo pastatyti ir tiek.”

“O už ką gi ji tave sureštino?”
“Iš savo pasiutimo sureštino ir ką gi 

tu jai padarysi? Išvažiavome šieno vežt, 
aš dedu į vidurį vežimo, o ji kad pasius 
rėkt—diek un raga, diek un raga! Pra
dėjau dėti ant rago, ji vėl kriokia, kad 
dėčiau į vidurį. Netekęs, kaimynei, kan
trybės, cvaktelėjau šake jai per ragą ir 
sureštino...

“O jau papuolęs į džėlą, kaimynėli, tai 
sveikas dingęs. Užrakino tave devynio
mis skirtingomis spynomis, raktus pa
siėmė devyni valdininkai ir tupėk kol kas 
nors suvaikščios nuo Ainošiaus prie Kai- 
pošiaus ir vėl atgal.”

“Na, o kaip pro va išėjo?”
“Ogi taip, kad ir mušt gavau ir loską 

patrotinau,—užsimokėjau ir dvi nedėles 
džėloj patupėjau... Čia tau, kaimynei, 
ne krajus, kebštelėjai bobai ir kaltas... 
Tikėsi manim, kaimynei, ar ne, bet jeigu 
mano bobšė prigertų upėj, tai pavande
niui jieškodamas jos nerasi. Iš to prieš- 
ginumo ji ir negyva prieš vandenį plauks.

“Taip, kaimynėli, aš sakiau ir sakysiu,, 
kad dievas, tverdamas pasaulį ir gyvū
nus, didžiausią kvailystę padarė, kad su
tvėrė bobą ir blakę! Štai, kad ir Anglijos 
karalius. Juk tai nekoks ten bloznelis, 
bet vyras po ūsu ir dar karalius! Nuo ko- 
ne-ko, bet nuo tos dievo dovanos, pasnin- 
kaut jam neprisiėjo. O žiūrėk, prikibo 
kokia ten, jau ne vieno turlyta boba ir 
subalamūtijo ne tik karalių, bet ir visą 
kontrą. ....... ..

“Tik tavo, kaimynėli, žmonelė... Ne 
žmonelė, bet aniuolėlis... Lėta kaip ave
lė, lanksti kaip lendrelė, tyki kaip kana
pėlė. Su tokia žmonele, tai gyvenk ir 
džiaugkis ir dėkavok dievui už tokį leng
vą kryželį.”

“Y, na... Nedėk gyvatį in entį, ba 
inkus,” pradėjo antrasis ir tęsė: “Musė t 
būsi girdėjys tų priklodų, kad lėta kiau
lė giliai šaknį knisa. Taip ir jinai... Kol 
tyli, tai tyli, ale kaip pradės knist, tai 
išnis ir tavo visų praeitį ir tavo širdį 
su plaučiais sumaišys. Visos jos tokios! 
Boba dienų tavy graužia, o blakė— 
nakty”.

Tuom tarpu pribuvo naujų svečių, pra
sidėjo nauji sveikinimai, supažindinimai 
ir mano susiedų dialogas apie savo pa
čias turėjo nutrūkt, paskandinant visą 
pagiežą naujuose susigėrimuose su nau
jais svečiais.

(Daugiau bus)

nedrįstų tokių žingsnių pakar
toti ir pabrėžė: “Pro šį pikie- 
tą niekas nepraeis, kuris netu
rės unijos leidimo.” Provoka
torium pasirodė policijos kapi
tonas John Savage-Savickas. 
Clevelando lietuviai, ypač lai
svieji, jį puikiai žino dar iš 
pasaulinio karo laikų, kuomet, 
jis šnipinėjo LSS 3 kp. ir kitų 
organizacijų susirinkimus, pa
rengimus, o ypač prakalbas. 
Vėliaus, Palmerio laikais, jis 
išdavinėjo Teisių Departmen- 
to žvalgams. Ir dabar nėra to 
streiko, kad jis nebūtų jo prie
šakyje del provokacijos ir su
laužymo.

Simpatikas.

Fisher Body Streikieriai Entu
ziastiškai Sveikino C. L O. 
Kalbėtojus, 3,000 P a r e i š kė 
Vieningu Balsu: “Stovėsime

Kovos Lauke iki Pergales.”
Sausio 12 čia buvo sušauk

tas mitingas Fisher Body strei
kierių, kur dalyvavo virš 3,000 
darbininkų ir darbininkių. Be 
United Automobile Workers 
Unijos atstovų buvo delegatai- 
atstovai: nūn United Rubber

i

Workers Unijos iš Akron, O.; 
Brotherhood of Railroad 
Trainmen; United Electrical 
and Radio Workers of Ameri
ka ir daugelio kitų unijų.

Šiame mitinge buvo iškelta 
Fisher Body kompanijos me
lai ir klastos, kuriuos ji sklei
džia per vietinę kapitalistinę 
spaudą, riebiai jai apmokėda
ma. Pirmoj vietoj G. M. prez. 
Sloan savo pareiškimu žuvų 
nepagavo ir streikierių neap
gavo, nors vietos didlapiai po 
ištisą puslapį davė tam tikslui 
ir specialius editorialus dadėč- 
kui parūpino. Šitam p. Sloan 
šūviui nuaidėjus be naudos, 
kompanija griebėsi seno būdo, 
esą: “Tūkstančiai Fisher Body 
darbininkų nori grįžti darban 
—laiškuose tatai pareiškia 
kompanijai ir jau susidaręs 
komitetas, iš 25” parodyti 
svietui, kad United Automo
bile Workers unija didžiumos 
neturi. Su šia klasta “komite
tas iš 25” buvo sugautas ir nu- 
maskuotas. Va„ ir šiame mitin
ge Fisher Body streikierių ko
mitetas ant pagrindų atnešė 
didžiulį baksą su virš 4,000 
laiškų, adresuotų sterikieriams 
to fiktyvio “komiteto iš 25”, 
kur laiškuose idėtos blankos 
su adresuotais konvertais ir 
krasaženkliais, kad darbinin
kai nori grįžti darban.

Šito fakto vietos prostitutė 
spauda neskelbia, neskelbia, 
kad virš 4,000 darbininkų tuos 
laiškus gavę vakarykščiai pris
tatė Unijos komitetui. Aišku, 
kad daugiau tokių laiškų bus 
grąžinta šiandien ir rytoj. Bet 
vietos spauda, kuriai General 
Motor kompanija riebiai ap
moka skelbti netiesą, rašo, 
kad tas fiktyvis komitetas jau 
yra gavęs 5,000 tokių laiškų 
“back to work.” Aišku, kad 
kompanijos skymas neišdegė ir 
nei 500 laiškų nėra gavus. O 
betgi per savo didlapius nori 
visuomenę prigauti.
Parama ir Užuojauta Streikie- 

riam Yra Didelė
Aukščiau suminėtų unijų at

stovai pabrėžė, kad jų unijos 
su desėtkais tūkstančių narių 
Fisher Body darbininkus yra 
pasirengę remti iki tol, kol jie 
neišsikovos pripažinimą savo 
reikalavimų iš General Mo
tors kompanijos. Vyriausiu 
šiam mitingui kalbėtojam bu
vo Leo Krzycki, vice preziden
tas Amalgameitų Drabužių 
Dapbininkų Unijos, kuris ben
drai darbuojasi su United Au
tomobile Workers Unija, kai
po atstovas nuo C. 1. O.

Jis pirmiausiai paskaitė 
bendrą pranešimą nuo Magr. 
A. Ryan, direktoriaus sociali© 
skyriaus, Nacionalio Katalikų 
Šelpimo Tarybos; kun. James 
Myers, industrial!© sekr. Fe- 
deralės Tarybos Kristaus Baž
nyčios Amerikoj ir rabino Bar
nett R. Brickner, pirmininko 
Socialės Teisingumo Komisi
jos, Centrales Konferencijos 
rabinų Amerikoj, pareiškiant 
viltį, kad General Motors dar- 
bininkų-streikieri'ų reikalavi
mai yra teisingi ir jie koope
ruos šioje kovoje su streikie- 
riais. šis religinių atstovų pra
nešimas buvo sutiktas iš strei
kierių pusės labai entuziastiš
kai.

Kalbėtojas nurodė, kaip da
bartiniu laiku G. M. kompani
ja iš Clevelando firmų užsisa
ko ginklų ir gazinių bombų, 
kad su ginklo pagelba strei- 
kierius grąžinti skubos vergi- 
jon. Krzycki palygino algas 
G. M. darbininkų su milžiniš
kais pelnaįs kompanijos. Sa
ko: “1932 m. G. M. darbinin
kų-abelna alga buvo $1,233 į 
metus, o 1936 m. 1,404; kom
panijos pelnas 1932 buvo tik 
$164,979, o 1936 m. jos pel
nas pasiekė $228,000,000;’ 
1932 m. kompanija pelno pa
darė nuo kiekvieno darbinin
ko po $1.42, o pereitais me
tais išpuola po $1,080. Tie 
milionai buvo išspausti iš dar
bininkų prakaito ir kraujo. 
šimtaį1 jų buvo išmesta laukan, 
kaipo netinkanti prie G. M. 

įvestos pekliškos skubos siste
mos.”

Kalbėtojas nurodė, kad šis 
streikas yra taip svarbus, kaip 
buvo svarbu mūsų protėvių 
kova prieš Anglijos karūną 
1776 metais.

Jojo kalbos sakinius lydė- 
dėjo entuziastiški aplodismen
tai, kurie liudijo, kad Fisher 
Body darbininkai yra pasi
šventę kartu su visais kituose 
miestuose darbininkais laiky
tis streiko lauke tol, kol jųjų 
reikalavimai nebus išpildyti.

Šiame mitinge, prieš jo ati
darymą, daug streikierių įsto
jo unijom

M-ka.

Rytoj Prezidento Roosevelto 
Antrosios Įkurtuvės

WASHINGTON. — šį 
trečiadienį įvyksta prisaiki- 
nimas prezidento Roosevel
to antrai tarnybai. Pirmiau 
prezidentai būdavo įvesdi
nami kovo 4 d. Prezidento 
įkurtuvių laikas permainy
tas pagal specialį Šalies kon
stitucijos pataisymą.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

BINGHAMTON. N. Y.
Sausio 23 d. įvyks Lenino Paminė

jimo Diena. Bus geri kalbėtojai ir 
graži muzikalė programa. Taip pat 
bus gera orkestrą šokiams. Tas vis
kas atsibus Lietuvių Svet., pradžia 
7 vai. vak. Įžanga — išanksto per
kant tikietus 35c asmeniui, prie du
rų 40c. Prašome visus dalyvauti šia
me parengime. — Kviečia K. P.

, . .... . (15-17)

WILKES-BARRE, PA.
Sausio 21 d. čia bus rodoma pui

kus kalbantis paveikslas, kuris vądi-

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, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

Kaina 75c., 51.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padčka- 

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

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

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

Hartford, Conn.

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BODAIS
Kraujo ir O4os Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nėrvų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, khipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Mo^prų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai 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 KALBAME IJETTWIftKAI) 

nasi “Chapayev.” Bus rodomas Pa
lace Teatre, E. Market St., arti Dar
bininkų Svet.

Pirmas rodymas prasidės 4-tą vai. 
po pietų ir trauksis iki vėlai naktį, 
įžanga suaugusiems tik 26 centai, o 
vaikams U centų. Kviečiame vietos 
draugus ir iš apylinkės dalyvauti, 
pasinaudokite proga tokį paveikslą 
pamatyt, nes tai yra puikiausias pa
veikslas iš Sovietų Sąjungos.

(15-17)

EASTON, PA.
Išgirskite Tiesos Žodį Apie Dabarti

nę Ispanijos Kovą.
Laikinas Komitetas Eastono ir 

Apyl. Gelb. Ispanijos Demokratijos 
rengia didelį mėsinį mitingą, seredoj, 
sausio 20 d., Moose Svetainėje, 147 
So. 4th St., Easton, Pa. Svetainė yra 
viena iš Eastono didžiausių ir veik 
visiems žinoma. Svarbiausiu kalbė
tojum bus Ralph Bates, žymus an
glas rašytojas, kuris parašė visą ei

i
i

I

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

VARPO KEPTUVE

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimaa 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spicia 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą l kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

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

lę svarbių knygų, o labiausia, kad 
Ralph Bates yra gyvenęs paskutiniu 
laikotarpiu Ispanijoje jr tiesiai iš 
tranšėjų atvyko šion šalin, kad nu
rodžius Amerikos žmonėms už ką ti
krenybėje Ispanijos liaudis taip at
kakliai kovoja. Bus ir kitų kalbėtojų, 
taipgi dedama pastangas gauti ir 
Ispanijos ambasados pasiuntinį. Tai 
mitingas, kurio neprivalo praleisti 
nei vienas. Prasidės lygiai 7:30 vai. 
vakare.

Komitetas Gelbėjimui Ispanijos 
Demokratijos susideda iš žymių uni
jų darbuotojų ir yra remiamas to
kių žymių asmenų, kaip Assistant 
District Attorney — Joseph Levine, 
J. Norton, knygius ir profesorius La
fayette Universiteto ir dar devynius 
kitus profesorius, Daktaras Kincov 
ir visa eilė kitų žymių žmonių.

Bukite visi iš arti ir toli, ir išgirs
kite tiesą apie Ispaniją! — Kviečia, 
Laikinas Komitetas Gelbėjimui Ispa
nijos Demokratijos.

(15-16)



Antra'dien., Sausio 19, 1937

NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
Kriminalybės Tarp 
Jaunimo Daugėja

Kings Apskričio sekreto
riaus John H. Harman’o ra
portas rodo, Jtad 1936 metais 
labai padaugėjo prasikaltimai 
tarp jaunuomenės. Tris syk 
tiek nuteista mirtin 1936 met., 
negu buvo nuteista 1935 me
tais. Kita tiek įkaitinta už api
plėšimus. Virš trisdešimtas 
nuošimtis prasikaltėlių buvo 
nepilnamečiai. Jaunimas tarp 
22-25 metų sudarė 23.3 nuo
šimčius; nuo 26 iki 30 metų 
— 16.5 nuošimčius.

Pasirodo, jaunystė, pats 
skaisčiausias gyvenimo laiko
tarpis šių dienų jaunimui pa
vojingiausias.

Daugėjimas kriminalybių 
yra pasėka besitęsiančio krizio 
ir netikusios sistemos, kuri ne
duoda jaunimui jokios ateities.

LAIVO “ORIOLE” JURININKAI

Laivas “Oriole” priklauso American Foreign Linijai, 
kuri jau susitaikė su jūrininkais ir atėjo į streikierių salę 
samdyti tik unijistus jūrininkus ir visus laivo aptarnauto
jus. Po susitaikymo su unija, kompanijos užsakymai taip 
pakilo, kad nupirko kitus du laivus aptarnavimui reika
laujančių. Jos laivai plaukioja tarp New Yorko ir Pietų

Buvęs Kalinys Apiplėšė 
Kolektorių

Du kart atbuvęs kalėjime 
kriminalistas pasitiko IRT 9th 
Avenue linijos kolektorių ant 
59th St. platformos ir grąsin- 
damas pištalietu privertė ko- 
lektorių nueit žemyn laiptais 
ir lipt į taksę. Jis pavežėjo jį 
vieną bloką ir liepė persėst į 
kitą taksę. Sugautajam mal
daujant paleisti, piktadaris jį 
apdaužė pištalietu.

Iškraustęs iš kišenių $11.95 
penktukais, užpuolikas išmetė 
kraujuotą kolektorių prie 
32nd St. ir Madison Ave. Bet 
jis neapsižiūrėjo, kad pirmes
nės taksės draiveris jį vis dar 
sekė. Piktadaris Michael Fin
negan suimtas. Pasirodė, kad 
jo pištaliete nebuvo nei vienos 
kulkos. Bet kas norėtų rizi- 
kuot?

Atsižvelgiant į rengėjų gar
sinimus, publikos skaičius bu
vo ... geriau praleidžiu. Vie
nok radio valandų vedėjai sa-* 
kėši, jog- nuostolių neturėsią.1. 
Prie įžangos bilietų buvo lei
džiama, 10 dalykėlių išlaimė-j 
jimui, bet tai vistiek visi lai
mėtojais nebuvo. 

__
Bažnytinėje svetainėje, prie 

Angelų Karalienės bažnyčios, 
turėta “Bingo Party.” žmonių 
buvo kelios šeimynos.

Reporteris.

J. Grybauską Patiko Nelaimė

&
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—1.
Nėra valandą sekmadieniais.

H-----------------------------------------------------------------------------------------E!
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NATURAL-LAX-HERB TEA
Sutaisyta JOHN'tv. THOMSON’O (TANKUNO), N. D. P. Č.

Surengė “Surprize Parę” 
Jonui Ormanui

Pereitą šeštadienį grupė lie-

Amerikos portų.
Tuo tarpu likusieji streike kitų kompanijų laivų darbi- 

ninkai pasišventusiai, diena dienon pikietuoja dokus ir 
tikisi greit pilnai laimėti streiką. Kol kas jie tebėra kovos 
lauke ir yra reikalinga visų pagelba.

Dar 5 New Yorko Gyventojai 
Laukia Elektros Kėdės

Drg. J. Grybauskas nuvyko 
pas kriaučių] Vaitaitį pasiimti 
siūtą, kuris jam buvo padaly
tas. Einant prie gatvekario 
važiuoti namo ant šaligatvio 
paslydo koja ir tapo išnarinta. 
Dabar J. Grybauskas randasi 
namie, 863 . DeKalb Ave., 
Brooklyn, N. Y., apartment 
19.

J. Grybauskas priklauso 
prie šv. Jurgio Draugystės ir 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo.

Linkėtina drg. J. Grybaus
kui greitai pasveikti.

Pažįstamas.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

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

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

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:

> r

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

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

tuviij jaunuoliu; dalyvavo “Sur
prize Parėj,” kuri buvo suren
gta Jonui Ormanui, LDS Jau
nuolių Komiteto sekretoriui. 
Mat, tą dieną jam sukako 26 
metai amžiaus. Tarp svcčii; 
buvo Ben Medley iš Conn, ir 
John Stasulis iš New Jersey. 
Visi draugai Ormanui linkėjo 
sėkmingai tęsti darbą organi
zavimui lieutviško jaunimo į 
Lietuvii; Darbininkt; Susivie
nijimą. Buvęs.

Subvės Darbininkai 
Rinks Valdybą

Miesto nuosavybėj esamos 
Independent Subway Sistemos 
darbininkai 29 d. šio mėnesio 
turės rinkimus, kuriuose da
lyvaus visų tos linijos amatų 
darbininkai. Atstovai bus ren
kami nuo kiekvienų 50-ties 
darbininkų. Viso tikimasi iš
rinkti apie 100 atstovų, kurie 
išrinks į pildantįjį komitetą 
dešimtį atstovų. Tam komite
tui bus pavesta derėtis su 
Transportacijos Taryba.

Tie rinkimai skaitomi labai 
svarbūs sekamais atžvilgiais:

1. Dalinai atsiekta vienybė 
tarp Transport Workers 
Lodge ir Amalgamated Asso
ciation reiškia laimėjimus vi
siems Independent sistemos 
darbininkams.

2. Bendras frontas tos siste
mos linijose ir tikimi atsiekt 
laimėjimai, be abejo, pasitar
naus paskubinimui organizaci
jos privatiškai valdomose IRT 
ir BMT linijose ir kitose susi
siekimo įmonėse.

3. Idependent sistemoj įves
ta organizacija faktinai yra in
dustrinė. Kaipo tokia, jinai pa
sitarnaus akstinimui vist; New 
Yorko darbininkų kovoje už 
industrinį unijizmą.

Robert Minor Kalbės 
Lenino Minėjime

Pranešama, kad Robert Mi
nor, Am. Komunistu; Partijos 
Centro Komiteto narys, kuris 
ką tik rašė “Daily Workeriui” 
tiesiogines žinias iš Madrido 
karo fronto, suspėjo sugrįžt į 
laiką, kad dalyvaut Lenino 
minėjimo masiniame mitinge 
Madison Square Gardene šį 
trečiadienį, 20 sausio.

Robert Minor galės pasaky
ti labai daug iš vėliausių įvy
kių Ispanijoj. Gi d. Earl Bro
wder kalbės apie Leniną ir Is
paniją. Taipgi bus iškilmin
gas priėmimas į Kom. Partiją 
penkių tūkstančių naujų narių 
ir įdomi daini; ir masinio vai
dinimo programa, kurioj daly

vauja keli šimtai scenos mėgė
jų.

Mitingas prasidės 8-tą ir 
baigsis 11-tą vai. vakaro.

Įžanga į tą istorinį mitingą 
40c, rezervuotos sėdynės—$1. 
Didžioji Madison Square Gar
den randasi 50th St. ir 8th 
Ave., New Yorke.

SERGA
Vincas ir Ona' Andziuliai, 

susirgo influenza. Abu ligoniu 
randasi namie, 120-07 Sutter 
Ave., Ozone Park. Draugai 
Andziuliai yra LDS 1-mos kuo
pos nariai. Juos aplankė d. J. 
Grubis, kuopos fin. sekreto
rius. Sugrįžęs pareiškė apgai
lestavimą draugų. Jiems tuo 
sunkiau, kad abu kartu serga. 
Draugės ir draugai prašomi 
aplankyti.

Linkime draugams greito 
pasveikimo. ’ Rep.

Dr. Martin Liuterio Draugystės

METINIS BALIUS
Įvyks Šeštadienį 23 Sausio-Jan.

Prof. Retikevičiaus Muzika Grieš Šokiams

IDEAL BALL ROOM SALĖJE
151 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie Flushing Ave.)
•

Bus skanių valgit; ir gėrimų, nes patys rengėjai šiuo 
sykiu patarnaus valgiais ir gėrimais.
Gi šokiam, čia yra labai gera svetainėj

Tad skaitlingai susirinkite pasilinksmint ir paremt 
šią svarbią pašalpos organizaciją.

PRADŽIA 7:30 VAL. VAK. ĮŽANGA 25c

Žuvo Slaugė Brooklyn© 
Gaisro Slastuose

Brook lynas yra pagarsėjęs 
savo ' gaisriniais sląstais-na- 
mais. Gaisro komisionieriaus 
paduotomis skaitlinėmis jau 
58 žmonės žuvo laužyni; gais
ruose.

Pastara j a auka buvo Anita 
Drummond, 35 metų, iš .Eliza
beth, N. J. Ji mirtinai sudegė 
užsidegus trijų augšti; namui, 
4721 Hamilton Parkway, 
Brooklyne, kuris buvo naudo
jamas Israel 'Zion -ligoninės 
slaugių butams. Tai auka li- 
gonbučio administracijos eko
nomijos ir apsileidimo.

Apart Drummond, sunkiai 
susižeidė Rose Geiser, phila- 
delphietė, kuri šoko pro langą 
nuo 3-čio augšto, kad pabėgti 
nuo liepsnų. Kita slaugė, Miss 
Maricle, guli su trūkusiu ran
kos kaulu.

Kaip pasakoja unijistai li- 
gonbučio darbininkai, gaisras 
buvo jau antras bėgiu dvieji; 
savaičių. Jis prasidėjo ant už
pakalinių medinių laiptų ir 
greit visas namas paskendo 
liepsnose. Laimei, 17 slaugių 
buvo ką tik išėjusios ligoninėn 
pradėt dienos tarnybą. Tų visi 
drabužiai ir kitos reikmenys 
supleškėjo liepsnose.

Šis skaudus nuotikis suju
dino slauges. Ligoninės darbi
ninkų komunistų kuopelė tuo- 
jaus išleido lapelį, nurodant 
priežastis tos nelaimės. O vie
na slaugė, pribuvus majorui 
La Guardijai nelaimės vieton į 
akis pasakė:

“Kodėl jūs nesirūpinate 
slaugėmis? Mums čion reikia 
geresnių sąlygų. Mes sunkiai 
dirbame.” Majoras nutylėjo.

Viso miesto gyventojai yra 
rimtai susirūpinę laužynų pa
vojum žmonių sveikatai ir gy
vybei. Reikia daugiau spaudi
mo į miesto administraciją, 
kad greičiau pravestų būti; re
formas — panaikinimą laužy
nų ir pabudavotų naujus, sau
gius butus biednuomenei pri
einamomis kainomis.

Neregys Nukrito Po 
Traukimu

Aklas senyvas žmogus, apie 
65 metų, ėjo lazdele sau ves
damas kelią. Jis paslydo (o 
gal apalpo alkanas?) 3rd Avė. 
“L” stotyje prie Forham Road 
ir nukrito priešai ateinantį 
traukinį; Ant vietos užsimušė. 
Pas jį rasta tik raktas su pa
žymėjimu : “Salvation Army, 
Bowery.”

Sing Sing kalėjime dar pen
ki didžiojo New Yorko gyven
tojai skaito minutes tarp gyvy- 

I bės ir mirties. Keturi iš jų jau 
įsitikinę, kad pereitas sekma
dienis buvo paskutinis jų gy
venime, o vienas viliasi guber
natoriaus Lehmano malonės. 
Jais yra Herbert Russell, John 
Fiorenza, Chester White, su
augę vyrai, ir Frederick Fow
ler ir Charles Ham, jaunuoliai.

13-TAS METINIS

Lenino Mirties Minėjimo 
Mitingas

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

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

Iš ALDLD 55-tos Kuopos 
Susirinkimo

Sausio 13 dieną atsibuvo A 
LDLD 55 kp. susirinkimas. Šis 
susirinkimas, kaipo metinis, 
turėjo būt biskį įdomesnis, tai 
yra, nariai turėjo skaitlingiau 
atsilankyti ir valdybos rapor
tai turėjo būt geriau prirengti. 
Visgi, kad ir iš prastų raportų 
pasirodė, jog kuopa neatsili
ko nuo svarbesnių darbų.

Taipgi jau turime narių pa- 
simokėjusių ir už 1937 metus, 
o kiti prižadėjo užsimokėti se
kančiam susirinkime.

Iš pirmiau kuopa buvo kal
bėjus surengt vakarienę, bet 
dabar pasirodo, kad vakarie
nių jau ir taip perdaug ren
giama, o ypatingai su privati
nėm parėm publika perdaug 
išnaudojama, tai vieton vaka
rienės nutarta surengt drau
gišką ir linksmą su pamargini- 
mais vakarėlį. Kaip tik komi
sija suras tinkamą laiką ir pa
ims svetainę, tai praneš visiem 
per “Laisvę.”

Sekantis susirinkimas bus 
10 dieną vasario.

Korespondentas.

MADISON SQUARE GARDEN 
DAY 8 P.M. JANUARY 2.0tJ 

ADMISSION 4O< ttlt.VtD SCATS <1.00

Trečiadienį, Sausio 20-tą
8 vai. vakaro 

KALBĖS:
EARL BROWDER, 

TIMOTHY HOLMES,
L AMTER, Pirmininkas.

Madison Square Garden

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

Šį ketvirtadieni, 21 d. sausio, įvyks 
ALDLD 185-tos kp. metinis susirin
kimas Kiburio svetainėj, 950 Jamai
ca Ave., Brooklyn, 8-tą vai. vakaro. 
Turėsime svarbias diskusijas ir bus 
išduotas raportas iš bendrų parengi
mų veikimo. Malonėkite visi pribūt. 
— O. Daugėlienė, sekr. (15-17)

Nedeliai Praėjus
Atsižvelgiant į metų laiką, 

tai pereitos nedėlios diena bu
vo ligų derliumi gausinga — 
per visą dieną lijo, žmonių di
desnė pusė newyorkiečių lai
kosi už nosių susiėmę ir skun
džiasi turinti “šaltį.”

Sakoma, Brooklyno ir New 
Yorko teatrai didžiumoje bu
vo užpakiuoti publika, nes ly
jant nėra kas daugiau daryti 
kaip tik eit ant “show.” Saliū- 
nai — ypatingai lietuviški, ir
gi netušti buvo.

Radio Vedėjų Parengimas.
WMBQ radio stoties valan

dų vedėjai, t. y. lietuviai, len
kai, vokiečiai ir patys stoties 
savininkai, turėjo Grand Pa
radise svetainėje tarptautine 
skale ruošiamus šokius. Pro- Į 
porciona'liai šokių dalyviais 
daugiausiai buvo jaunimas ir 
dar rinktinis — gražus.

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Pirmi metiniai šokiai rengiami 
Avalon Musical Club, vadovybėje 
Joseph Avižonio. Įvyks penktadienį, 
22-rą sausio. Pradžia 8 vai. vak. 
Grand Paradise Svet., 318 Grand St. 
Bus duodama dovanos prie įžangos 
tikietų. Taip pat bačkutė alaus skait- 
lingiausiui kliubui arba grupei.

(15-17) I

DR. L 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*

I
 Clement Vokietaitis į

LIETUVIS ADVOKATAS
113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY

Telefonas Bryant 9-7763 \

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street t

Brooklyn, N. Y. ITelefonas Evergreen 8-7179 F

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

i

J. KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

49 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS IŠ KITUR ATVYKUSIUS

Tek EVergreen 8-8520

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Tol. Sfagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

I WOODHAVEN, L. L, N. Y.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

*411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos iŠdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

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

dimui laiko ir pasimatymo 
su žmonėmis.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 25c
kirpimas

SKUTIMAS 5 C
Prielankus Patarnavimas

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familiją, 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.
Tek: Glenmore 5-6191




