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I VIENŲ MOTERŲ TEIS

Peter

sus komunistų

New Yorko Valstijos Įsaky 
mas Prieš “Butlegeriškos” 

Anglies Pardavinėjimą

Flint, Michigan, saus. 19. 
—Skleidžiasi influenzos epi
demija tarp 2,300 milicinin
kų, kurie atsiųsti prieš sė
dėjimu streikuojančius Ge
neral Motors automobilių 
fabrikų darbininkus.

REIKALAUJA 50,000 
KARO LAKŪNŲ AMERIKAI

Bridgeport Majoras Prieš 
Slaptus Policijos Posėdžius

Ispanijos Liaudiečiai 
Prasilaužė į Teruel

Priešdujinės Maskos Visiem 
Paryžiaus Gyventojam

Ašarinės Bombos Tai Esą 
Geriausias Įrankis Prieš 

Sukilusius Kalinius

250,000 Žmonių Roosevelto 
Įkurtuvėm Šiandien

SILPNA KARTUVIŲ KIL
PA ŽMOGŽUDŽIO LAIMĖ

Detroit, saus. 19.—Išvyko 
į Washingtoną Michigano 
gubernatorius Murphy rei
kalaut, kad prezidentas Ro<- 
oseveltas padėtų sutaikyt 
sėdėjimu s t r e i kuojančius 
automobilių darbininkus su 
General Motors korporaci-

Teismas prieš 156 Brazilijos 
Sukilėlius

2,000 Streikuojančių Jūrininkų Demon 
stracija Washingtone Priverčia Vaidinki 

kus Žadėt Pataisyt Copelando Įstatą

1,200 Fašistų Žuvo Uni 
versiteto Mieste

WASHINGTON. — Kon

ATŠAUKĖ PERSIJOS AT 
STOVĄ DEL JUOKO 

FRANCŪZŲ ŽURNALE

Žibinamuoju gesu nusižudė 
statybos kontraktorius T. 
E. Watson, 45 metų am-

Cartagena, Ispanija, saus. 
19.—Ispanijos r e s p ublikos 
valdžia skubiai pasiuntė 3 
submarinus, 20 smarkiausių 
lėktuvų, 45 tankus, daug 
sunkiosios artilerijos pat
rankų ir penkis batalionus 
tarptautinių savanorių ginti 
Malagos prieplauką nuo Is
panijos fašistų, i

Washington. — Skaitliuo- 
jama, kad ceremonijose pre
zidento Roosevelto prisaik
dinimo antrai tarnybai šį 
trečiadienį dalyvausią iki 
250,000 iš kitur suvažiavu
sių ir vietinių gyventojų.

Rio de Janeiro. — Jau 
trečia savaitė eina teismas 
prieš 156 asmenų už daly
vavimą 1935 m. sukilime.

Valencia, Ispanija.—Ame
rikonas lakūnas kapitonas 
D. D. Dickenson ir leitenan
tas Eugene Finick mušė te
legramą Jungtinių Valstijų 
valdžiai, kad netrukdytų 
karo reikmenų išvežimo Is
panijos respublikai. Savo 
telegramoj jiedu primena, 
jog Ispanijos valdžia yra 
žmonių išrinkta.

Tiedu lakūnai tarnauja 
Ispanijos vyriausybei ir 
smerkia Bertą Acostą, kitą 
amerikietį lakūną, kuris pa
bėgo iš Ispanijos tarnybos 
ir sugrįžęs Amerikon dar 
stengiasi patraukt teisman

General Motors Siuntė Ske- 
bus j Fabrikus, Laužydama 

Sutartį su Streikieriais

Tarp teisiamųjų yra ir gar- Teisiama ir keli buvę Bra 
vadas Luis žili jos armijos oficieriai.

BRIDGEPORT, Conn. — 
Socialistas miesto majoras 
Jasper McLevy subarė po
licijos valdybą, kad jinai 
laiko slaptus savo posėdžius, 
kur neįsileidžia jokių laik
raščių atstovų.' Majoras sa
ko, jog tuo būdu net jam 
pačiam nėra žinoma, ką po
licijos viršininkai taria ir 
ką daro slaptuose savo po
sėdžiuose.

Prestes. Vienas liudytojas, 
seimo narys, pasakojo, būk 
Prestes esąs “nesveiko pro
to” todėl, kad jis prisipaži
nęs esąs komunistas....

Paryžius
no) diktatorius Pahlevi at
šaukė savo atstovą iš Fran- 

todel, kad viename

Fordas “Pastate” Jau 25 
000,000 Automobilių

Washington. — Nežiūrint 
lietaus, sausio 18 d. gatvė
mis demonstravo 2,000 de
legatų nuo Jungtinės Jūri
ninkų Unijos streikierių iš 
rytinių ir pietinių prieplau
kų. Reikalavo panaikint 
Copelando įstatymą, kuris 
patvarko, kad, jūrininkui 
apleidžiant darbą viename 
ar kitame laive, samdytojai 
kiekvieną sykį įrašytų į pri
valomą jo knygutę, kaip jū-

Shanghai. — Bekariant 
Anglijos policininką žmog
žudį Atmą Singha, nutrūko 
virvė. Tada, po ilgo svars
tymo, Anglijos atstovybė 
pakeitė jam mirties bausmę 
amžinu kalėjimu.

cijos 
francūzų žurnale buvo iš
spausdintas juokas apie 
Persijos valdžios galvą.

CINCINNATI, Ohio. — 
Daugelyj vietų Ohio upė

Valencia, saus. 19.—Ispa
nijos valdžios laivas-dras- 
kūnas užgrobė vieną Italijos 
prekybos laivą, kuris- vežė 
ginklus ir amuniciją Ispani
jos fašistams. Šis karinės 
kontrabandos laivas sučiup
tas Viduržemio jūroj, netoli 
Ispanijos.

Fašistų Lėktuvas Mėtė 
Bombas ant Franci jos Laivo

Paryžius. — Ispanijos fa
šistų lėktuvas numetė šešias 
bombas arti Franci jos kari
nio laivo “Maille Breze,” 
netoli Ispanijos pakraščio; 
bet nė viena bomba jo ne
kliudė.

Paryžius.—Franci jos mi
nister™ kabinetas patvirti
no įvedimą 40 valandų dar
bo savaitės geležinkelių dar
bininkam, kaipo vieną iš 
Bendro Fronto reikalavimų, žiaus

Dearborn, Mich. — Per 
paskutinius 33 ir pusę metų 
Fordo fabrikai. pagamino 
25,000,000 automobilių. Pa
skutinis automobilis, ku- 
riuom sausio 18 d. užbaigta 
ši skaitlinė, tapo perduotas 
muzėjui. ■

Paryžius. — Seine de
partamento valdyba vien
balsiai nutarė aprūpinti 
prieš-dujinėmis maskomis 
visus nekariškius Paryžiaus 
gyventojus, kad jie išanksto 
išmoktų apsisaugoti nuo ka
rinio priešo nuodingų gesu. 
Tam reikalui paskirta $46- 
7,000. Turtingesnieji turės 
mokėti tam tikrus mokes
čius į masku fondą; o be
turčiai ir gaunantieji tik 
mažų įplaukų bus veltui ap
rūpinti priešdujinėmis mas
komis.

Berlynas. — Nazių val
džia visai uždraudė skrai
dyti tiem lakūnam, kurie 
neįsirašo į karinį Vokieti
jos orlaivy na.

P 0T VINĮ AI IŠVIJO 
TŪKSTANČIUS IŠ NAMŲ

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos liaudiečiai, smarkiai 
atakuodami fašistus, prasi
laužė į Teruel priemiesčius, 
72 mylios į šiaurių vakarus 
nuo Valencijos, kaip prane
šė necenzūruota United 
Press žinia saus. 18. Teru
el yra senoviška tvirtovė.

Valdžios milicija panau
jino atakas linkui Huescos, 
kitos fašistų tvirtovės.

ALBANY, N. Y. — New 
Yorko valstijos svarstyklių 
ir mierų vyriausybė įsakė 
valdiškiems anglies svėrė
jams reikalaut, kad anglies 
pardavinėtojai prist atytų 
raštiškus įrodymus, iš ko 
jie tą anglį pirko. Šis įsa
kymas yra atkreiptas ypač 
prieš pardavinėtojus “butle
geriškos” anglies, atgabe
namos iš Pennsylvanijos. 
“Butlegerišką” anglį slapta 
kasa bedarbiai mainieriai. 
Tai vienintelis jų pragyve
nimo šaltinis.

MAS ,NUTEISĖ PLĖŠIKĄ, 
PASIRINKUSĮ JĄSIAS 
Nebark, N. J

Guarino, 38 metų amžiaus, 
kaltinamas už išplėšimą $58 
iš Erie traukinio, pats sau 
advokatavo federaliame tei
sme. Jis kvotė ir kandida
tus į džiūrės teismą prieš jį. 
Visus vyrus jis “išbrokino.” 
Todėl džiūrė buvo sudaryta 
vien iš moterų. Paskui tei
smo eigoj jis kartotinai 
graudingai atsišaukė į mo
teris teisėjas, net ašaroda
mas. O vis dėlto jos greitai 
pripažino jį kaltu. Jam grę- 
sia 30 metų kalėjimo. Jis jau 
ir pirmiau buvo sėdėjęs ka
lėjime.

Auga Kongrese Pasipiktini
mas Prieš Teismų Sauvalių

jų kariai tai Italijos ir Vo
kietijos neva “savanoriai,’ 
maurai ir užsieniniai legio
nieriai iš Ispaniškos Morok

Paryžius, sausio 19. — 
Franci jos karo laivyno mi
nisterija įsakė visiem savo 
laivam Ispanijos vandenyse 
šaudyti į visus fašistų lėk
tuvus, kurie tik pradės mė
tyti bombas ant Franci jos 
laivų arba netoli jųjų.

Malaga, Ispanija, saus. 
19.—Liaudies Fronto val
džia sustatė kanuoles ir 
kulkasvaidžius, idant užkir
stų kelią fašistams, atžy
giuojantiems prieš Malagą, 
svarbiausią prieplaukų mie
stą pietinėje Ispanijoje. Ma
laga turi virš 200,000 gy
ventojų.

New Yorko Times kores
pondento žiniomis, fašistai, 
po dviejų dienų kruviniau
sių mūšių, užėmė Marbellą, 
pietiniame pajūryje, besi- 
grumdami linkui Malagos.— 
Šioje fašistų 25,000 armijoje 
tėra tik 5,000 ispanų. Kiti

AMERIKONAI LAKŪNAI ISPANIJOJ REIKALAI! 
JA PRALEIST GINKLUS VALDŽIAI; SMERKIA

krantų. Tūkstančiai gyven
tojų vidurvakarinėse valsti
jose pabėgo iš namų, besi- 
gelbėdami nuo vandens.

Nuo potvinių kenčia Scio
to, Hocking ir Muskingum 
kloniai. Vietomis vanduo 
pakilo 58 iki 60 pėdų. Upių 
ištvinimas paliete ir šiauri
nę Kentucky.

Per šiuos potvinius jau 
žuvo 4 žmonės Indianoj ir 
2 Illinojuj. Pavojingai pa
kilo upės Pittsburgho, Pa., 
apygardose, taipgi Mo. ir 
Tėnn. valstijose.

Ar Fašistai Bet Kada Galės 
Užimti Madridą?

GUELPH, Ont., Canada. 
—Tai patys kaliniai buvo 
padegę kalėjimą, norėdami 
iš jo pabėgti. Buvo apie 100 
jų pabėgę, bet visi jau su
gaudyti, tik apart 5. Kalėji
mo vyriausybė sako, kad 
ašarinių, troškinančių dujų 
bombos daugiausia jai pa
gelbėjo numalšint kalinių 
sukilimą. Bet dabar jau pri
trukę tų bombų.

Dalis kalėjimo sudegė. 
Bet į išlikusią dalį suvaryti 
700 kalinių vis dar kelia 
riaušes.

Šaukiasi Roosevelto 
Taikyti Auto. Strei- 

kierius su Bosais

Demonstrantai, • protes
tuodami, šaukė, jog tas įsta
tymas padeda bosams palai
kyti juodus sąrašus prieš 
laivų darbininkus ir išraši
nėti “vilko bilietus” kovin- 
gesniems jūrininkams.

Demonstracija ilgiau ap
sistojo ties prekybos minis
terijos rūmu. Didžiausio 
įspūdžio padarė 700 jūrinin
kų, kurie pėsti atmaršavo 
iš Baltimorės 'reikalaut pa
naikint minimą įstatymą.

Matydami tokį jūrininkų 
pasiryžimą, federaliai valdi
ninkai faktinai jau žada pa- 
sistengt, kad Copelando 
įstatymas būtų pataisytas. 
Jie remsią kongresmano Si- 
rovicho įnešimą, reikalau
jantį šešiems mėnesiams su- 
spenduot šio įstatymo veiki-

Jungtinės Auto. Darbi
ninkų Unijos prezidentas 
Homer Martin išleido pa
reiškimą, jog General Mo
tors keliais punktais sulau
žė paliaubų sutartį su strei
kieriais, būtent:

General Motors vice-pre- 
zidentas Knudsen žadėjo de
rėtis tik su Jungtine Auto. 
Darbininkų Unija ir neban- 
dyt panaujint darbus fabri
kuose, kol tęsis derybos; o 
tom derybom buvo paskirta 
dvi savaitės. Bet paskui 
Knudsen paskelbė, kad de
rėsis ir su fašistine Flinto 
Sąjunga, susidarančia iš 
General Motors boselių, ra
štinių tarnautojų ir atžaga
reivių biznierių. Knudsen 
sakė, būk Flinto Sąjunga 
“atstovauja ištikimus dar
bininkus,” kas reiškia — 
streiklaužiškus gaivalus.

Mindžiodama paliaubų su
tartį, General Motors kor- , 
poracija pradėjo siųst strei
klaužius į savo Cadillac fa
briką Detroite.

General Motors bosai bu
vo sutikę, jog deryboms be
sitęsiant darbininkai galės 
laikyt savo pikietus prie už- 
streikuotų fabriku; bet Cle- 
velande. Ohio, Andersone, 
Ind., ir kitur jie pastatė po
licijos būrius prieš pikieti- 
ninkus.

Todėl unija įsakė streikie- 
riams “sėdėtojams” sugrįžti 
į fabrikus ir pasilikti juo- e - 
se. ' O General Motors vice
prezidentas Knudsen dabar 
veidmainiškai šaukia, būk 
tuomi streikieriai “pirmi,” 
sulaužę derybų sutartį ir to
dėl negalima toliau su jais 
derėtis.

Fašistinės Flint, Mich., 
Sąjungos galva Boysen, bu
vęs General Motors kasinin
kas, dabar prezidentas auto, 
“spark-plug” kompanijos, 
pamatė, jog darbininkai ne- \ ; 
siduos apgaut. Todėl jis. 
sausio 18 d. jau pareiškė, 
kad, girdi, Flinto Sąjunga 
šiuo tarpu griežtai nereika
lausianti sau “teisės” atsto- 
vaut vadinamus “ištikimus” 
darbininkus atskirose dery
bose su< General Motors 
Korporacija. Pranešama, 
jog Flinto Sąjungos vadus 
paveikė dauguma padores
nių biznierių, kurie nori, 
kad General Motors grei
čiaus susitartų su unija.

gresmanas Wilcox iš Flori
dos įnešė kongresui reika
lavimą įsteigt atskirą kari
nių orlaivininkų korpusą su 
45,000 lakūnų ir 4,500 ofi- 
cierių, kurie turėtų savo ko
mandą, nepriklausomą nuo 
armijos generolų, “nieko ne
žinančių apie orlaivinin- 
kystę.”

Ispanų valdžią del to, kad 
jinai, girdi, nedamokėjus 
jam algos. Lakūnas Finick 
nurodo, kad “Bert Acosta, 
būdamas Ispanijoj, nieko 
daugiau neveikė, kaip tik 
visą laiką girtuokliavo.”

Amerikiečiai.lakūnai Dic
kenson ir Finick taipgi su 
papeikimu atsiliepia apie 
Acostos draugus: Gordoną 
Berry, E. Schneiderį ir F. 
Lordą, kad jie visi kartu 
stengėsi sulaikyt Ispanijos 
laivą “Mar Cantabrico” 
New Yorke neva už neda- 
mokėtas algas.

Washington. — Senato
rius G. W. Norris gauna 
daugiau šalininkų, reikalau
jančių pataisyt Jungtiniu 
Valstijų konstituciją, kad 
Vyriausias Teismas negalė
tu naikint kongreso išlei
džiamų įstatymų, taikomų 
naudai darbininkų bei far- 
merių.

Senatorius Norris su ki
tais pažangesniais senato ir 
atstovų rūmo nariais ren
giasi sukelt kongrese kovą, 
kad visų pirma atimtų sau- 
vališką “teisę” iš federalių 
apskričių teisėjų, idant jie 
negalėtų skelbt jokius kong
reso įstatymus “priešingais 
konstitucijai.”

Daugelis kongreso narių 
yra ypač pasipiktinę, kad 
federalis apskričio teismas 
Nashville, Tenn., pagal rei
kalavimą devynolikos priva- 
tiškų kompanijų, išdavė in- 
džionkšina - drausmę prieš 
valdišką Tennessee Valley 
tvenkinių ir elektros stočių 
projektą ir tuomi sustabdė 
milžinišką darbą, kur tūks
tančiai bedarbių turėjo už
siėmimo.

Madrid.—N. Y. Times ko
respondentas H. L. Mat
thews iš čia praneša, kad 
jeigu fašistai gautų ir stip
riausios paramos iš Hitlerio 
ir Mussolinio, dar daug mė
nesių praeitų, iki jie užimtų 
Madridą, bet, sako, galimas 
daiktas, kad fašistam ir ta
da nepavyktų užkariaut 
Madridą.
- Sausio 18 d. sukako 6 mė
nesiai nuo fašistų sukilimo 
pradžios prieš Ispanijos 
Liaudies Fronto valdžią.

25,000 Fašistų Armijoj Prieš Malagą Tėra Tiktai Į
5,000 Ispaną; Visi Kiti—Italijos Kariai, Naziai, 

Maurai ir Užsienio Legionieriai iš Morokkos

Madrid, psaus. 19.—Val
džios milicininkai atmetė 
fašistus toliau atgal į pietus 
nuo Madrido. Užėmė “An
gelų Kalvą,” iš kurios liau
dies frontiečiai galės kon
troliuoti ir apginti savo lėk
tuvų stovyklą Getafe.

Per 5 dienų kovas Madri
do fronte virš 1,200 fašistų 
užmušta ir 200 nelaisvėn su
imta.

Madrid, saus. 19. — 2,000 
fašistų tebėra apsupti vir
šutinėse patalpose Klinikų 
Ligoninės, o jos apačią val
do liaudies milicininkai. Tę
siasi neatiaidi kova pačioj 
ligoninėj.

Fašistų štabas sako, kad 
ligoninėje nukauta 40 mili
cininkų; bet apie savo nuo
stolius užtyli.

Audringai atmušdami fa
šistų užpuolimą Universite
to Mieste, liaudiečiai nuko
vė 1,200 priešų, kaip prane
ša Ispanijos vyriausybė.

Fašitam lieka dar 25 my
lios iki Malagos. Valdžia 
pašaukė darbininkus kasti 
apkasus miestui apginti.

Avila, Ispanija. — Fašis
tai garsinasi, kad Marbelloj 
užgrobę daug ginklų ir am
unicijos nuo liaudies mili
cininkų. Sako, būk 100 val
džios oficierių ir kareivių 
Marbelloj perbėgę į fašistų 
pusę.
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Leninas ir Kova prieš Trockizmą
Išvakaryj 13-kos metų sukaktuvių nuo

‘Lenino mirties, labai svarbu pažymėti, 
•kaip Leninas kovojo prieš trockizmą, ku
ris šiandien patapo atviru kontr-revo,bu
ciniu judėjimu. Leninas vienval, galima 
sakyti, tik su labai trumpomis pertrau
komis, kovojo prieš Trockį ir jo žalingas 
darbininkų judėjimui pažiūras bei nusi
statymą.

Dar 1914 metais Leninas apie Trockį 
rašė:

1903 metais Trockis buvo menševikas, pa
skui pasitraukė nuo jų 1904 m. ir vėl sugrį
žo prie jų 1905 m., nors ir pasidabinęs ult- 
ra-revoliucinėmis frazėmis. 1906 m. jisai 
stojo už sutartį su liberalais, tai yra, vėl 
užėmė menševikų poziciją... Trockis nėra 
turėjęs griežtos, pastovios nuomonės nė vie
nu marksizmo klausimu. Jis visuomet įsi
spraudžia į spragą vieno ar kito nuomonių 
skirtumo ir visuomet bėgioja nup vienos pu
sės prie kitos. .. ‘

riomis” frazėmis tam, idant lengviau bū
tų galima apgauti darbininkus ir atsukti 
juos prieš revoliucinį darbininkų judė
jimą.

Trockizmas Ispanijoj (ypačiai Katąlo- 
nijoj) griežtai išstojo prieš Liaudies 
Frontą ir, apsimaskavęs ’’revoliucinėmis” 
frazėmis, padeda fašistams. Trockizmą^ 
Franci joj ir kitose šalyse—kovė j a prieš 
Liaudies Frontą.

Jungtinėse Valstijose apie keturi šim
tai trockistų sulindo į Am. Socialistų 
Partiją ir ten iš vidaus tą partiją ardo, 
jos vardą naudodami kovai prieš Sovietų 
Sąjungą, komunistus ir sudarymą bendro 
fronto tarp socialistų ir komunistų.

Kai Trockis atvyko į Meksiką, Ame
rikos trockistai tikisi, jis padės jiems čia 
sustiprinti jų tvirtoves.

Jei Amerikos darbininkų klasė, su vi
sais kovojančiais priešakiniais būriais 
(komunistais, jų pritarėjais ir revoliuci
niais socialistais) tylės, nieko nesakys, 
tai visai natūralu, kad trockizmas gali 
čia įsišaknėti.

Dėlto komunistų ir jų prijautė jų parei
ga kovoti trockizmą kaipo kontr-revoliu
cinį judėjimą, kaipo suokalbininkų prieš 
Sovietų Sąjungą judėjimą, kaipo žalingą 
viso pasaulio darbo žmonių interesams 
judėjimą.

Jeigu mes mokinamės iš Lenino, kaip 
kovoti su buržuazija, tai juo labiau turi
me mokytis, kaip kovoti su “revoliucinė
mis” frazėmis apsikaišiusiu kontr-revd- 
liuciniu judėjimu, trockizmu!

buvo labai apsileidęs, jeigu jis, viską ži
nodamas, nieko nedarė suvaldymui vel
nių, tuomet buvusių angelais!

Skaitytojas, kuris žino, kad šis p. D. 
A. Lordo rašinys yra niekas daugiau, 
kaip humbugas, gali paklausti: kodėl jis 
jį rašė ir kodėl tokias pliovones kunigų 
spauda talpina?

Atsakymas bus tokis: visas rašinys 
taikomas ne dangui, bet žemei. Jame 
stengiamasi parodyti, kad “raudona, lyg 
kraujas, vėliava—maištininkų ženklas,” 
kad visi sukilėliai prieš esamą (buržua
zinę) tvarką yra sugedę angelai, velniai. 
Tame tai yra šito kvailo rašinio tikslas.

Ar kunigams pavyks juo apgauti skai
tytojus? Gal taip, o gal ir ne. Kiek tiek 
protaujančio kataliko darbininko tas ra
šinys veikiausiai neapgaus. • Atpenč, 
mums atrodo, jis tik skaitytoją labiau 
papiktins!

Biskis Žinių apie LDS
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas “Tiesa” (už sausio mėn. 15 d.) 
praneša, kad 1936 metais numirė LDS 
40 narių. Atsimenant, kad LDS šiuo 
tarpu turi virš 6,000 narių, tai mirtingu
mas, palyginti, mažas.

Smulkmeniškesnės skaitlinės apie mir
tis ir pašalpas seka:

Mirė 27 vyrai ir 13 moterų. Vienas mirė 
24 metų amžiaus, kitas 25 metų amžiaus; 
du po 34 metus am.; vienas 39 metų; 15 
buvo tarp 40 ir 46 metų amžiaus; vienas 
63 metų; vienas 61; du 59 m.; kiti nuo 48 
iki 58 metų amžiaus.

Dvidešimts trys mirė būdami žemiau 50 
metų amžiaus, šeši mirė turėdami tarp 50 
ir 51 metų amžiaus.

Per 1935 metus viso mirė 31 LDS narys. 
Organizacijai paaugus, per 1936 metus nu
mirė keletas narių daugiau, negu 1935 me
tais.

Per 1936 metus Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas išmokėjo apie $11,000 pomirti
nėmis.

Per 1936 metus susirgimų buvo 442. Vi
so pašalpomis LDS per tuos metus išmokė
jo virš $22,000.

Per 193,5 metus susirgimų buvo 447. Reiš
kia, pereitais metais susirgimų buvo bis- 
kį mažiau, negu 1935 metais.
Neužilgo, kai LDS Centras pabaigs ga

minti valdžiai raportus už 1936 metus, 
gausime daugiau įdomių žinių apie mūsų 
fraternalę organizaciją.

Šiuo tarpu galima drąsiai pasakyti, 
kad palyginti LDS narių mirtingumą 
proporcionąliai su tūlų kitų fraternalių 
organizacijų mitingumu, tai pirmojo mir
tingumas bus gal būt net per pusę ma
žesnis. ’

Tai reiškia- Liet. Darbininkų Susivieni
jimui gerą ateitį.

LIETUVOS ŽINIOS ;

Turėkim Minty Kasdien

Trockio šiandien puošiasi Leninu. Jis 
tai daro tam, kad būtų lengviau galima 
patraukti.. savo pusėn darbininkų kovai 
prieš Sovietų Sąjungą. Bet jis niekur 
neprisimena to, kad Leninas prieš jį 
griežtai nepaliaujamai kovojo.

1917 metais Trockis (kai pamatė dar
bininkų masių krypimą Jinkui bolševikų) 
liepos mėnesio dienomis vėl atėjo pas bol
ševikus. Tūli žmonės dėlto .sako: žiūrė
kit, 1917 metais Troękis buVo kovotojas 
ir veikė išvien su Lęnįnu. Tai tiesa, 
Trockis, pamatęs, jog Rusijos darbo 
žmonių masės seka bolševikus, atėjo pas 
juos. \

Bet ką gi tas rodo? Ogi tai, kad Troc
kis atėjo pas bolševikus, o ne pastarieji 
pas jį. 1917 metais, kai Rusijos darbinin
kai ruošėsi imti valstybės galią į savo 
rankas, kiekvienas žmogus, priimąs bol
ševikų principus ir klausąs jų partijos 
disciplinos, buvo priimamas į partiją ir 
statytas darban. Tuomet pas bolševikus 
atėjo ne tik dalis menševikų—atėjo daug 
ir social-revoliucionierių ir net iš bur
žuazinių partijų žmonių.

Bet kaip ilgai Trockis gražuoju sugy
veno su Leninu? Kol jis pildė bolševikų 
partijos nutarimus.

štai, 1918 metais Leninas ir vėl smar
kiai plakė Trockį už neklausymą. Partijos 
nutarimo Brest-Litovske taikos su vokie
čiais derybose. Trockis tuomet aiškino, 
būk Leninas klystąs, būk padarymas tai
kos su Vokietija reikš pražūtį Sovie- 

J tams, etc. Bet Leninas mokino, jog pa
darymas Brest-Litovsko taikos duos So
vietams progos atsikvėpti, susistiprinti 
ir podraug tas prives perversmą pačioj 
Vokietijoj. Ar ne Lenino buvo tiesa?

Trockis suklupo (ir buvo iš ten atšauk
tas) 1919 metais kare su Denikinu. Troc
kis paskui suklupo savo teorijoj apie pro
fesinių sąjungų rolę, ir kt. klausimais. 
Kiekvienam atsitikime Leninas aštriai 

B' kritikavę Trockio poziciją, kaipo žalingą 
dąrbininkų judėjimui.

. Po Lenino mirties, Trockis pakėlė savo
• Šerį augščiąu, manydamas dabar galė

siąs savo klaidingas teorijas taikyti gy
venimam Bet dauguma Lenino išaųklė- 

B ' tos Komunistų Partijos Centro Komite
to narių, su d. Stalinu priešakyj, pastojo 

Į jam kelią. Stalinas aiškino, kad trockiz- 
inąs nėra tai komunisA’nio judėjimo 
frakcija, kaip kas mane. Trockizmas, 
nurodė jis, yra buržuazinis judėjimas, 
bandąs įsišaknėti darbininkų judėjime. 
Prieš jį, todėl, reikia kovoti, kaipo prieš 
kontr-revoliucinį judėjimą. s

S f /

Kad šis d. Stalino charąkterizavi- 
| * mąs trockizmo buvo teisingas, dabar abe- 

B joti jau nebetenka, šiais laikais tręękiz- 
jnas yra niekas daugiau, kaip, koįtv-ifė- 

?/ yoliucinis judėjimas, besidangstąs “kai- 
I

Kaip Iškilo Danguje tarp Angelų 
ir Velnių “Vaina?”

So. Bostono “Darbininke” telpa apra
šymas, pavadintas “Maištas Prieš Dan
gų,” kurio autorius yrą:,Daipięl ,A- Lord. 
Ten pripasakojama tiek ne’sąinonių' kad 
kiekvienas katalikas, jei tą paskaitys, la
bai rimtai pradės paabejoti apie savo ti
kybą.

Autorius rašo apie karo pradžią dan
guj, kaip “geri” ir “blogi” angelai susi
rėmė, kaip “gerieji” nugalėjo “bloguo
sius” ir juos pavertė velniais. Štai, toji 
karo pradžia:

Tą akimirksnį danguje pasidarė palaida 
bala. Mykolui vadovaujant, ištikimi ange
lai susistatė į rikiuotas eiles. Grynai balto
ji angelų vėliava pirmą sykį nešiojo raudo
ną kryžių.

Virš Liucipieriaus kareivių iškilo raudo
na, lyg kraujas, vėliava—maištininkų ženk
las. Trimitams sutrimitavus, abi armijos 
veržėsi pirmyn, ir jodviem susidūrus, tarsi, 

• visas dangus sudrebėjo. (“Darb.” už sausio 
3, d.).
Protaujantis katalikas skaitytojas, 

perskaitęs tai, tuojau pasiklaus: kuriais 
metais tas karas prasidėjo, kodėl dievas 
leido danguje pasidaryti “palaidai balai,” 
kodėl jis, visagalis dievas, prileido prie 
tokio kruvino susirėmimo danguj?

Toliau:
Vadai iš naujo sueiliavo kareivius ir vėl 

•puolėsi kovon. Angelai, ką tik buvę broliai, 
nūnai stengėsi vienas kitą perdurti savo ie
timi. Tačiau kardai ir kalavijai Liucipiė- 
riaus ir jo talkininkų rankose niekb nelai
mėjo; tarsi, tie ginklai iš varško buvo pa
daryti ; tuo pačiu Mykolo pulkai padarė 
aniems tokias žaizdas, kurios per amžius 
nesugys.

Tad, nepaklusnūs angelai, nieko nepešę, 
traukėsi atgal. Piktąsias dvasias dar kartą 
puolė ištikimi angelai, ir Mykolas išvydo 
Dievo priešus krintančius, kaip žvaigždes, iš 
dangaus.

Taip. Ne kur kitur, kaip tik pragaruos- 
na pateko šėtono legijonai, ir pirm negu už
sidarė pragaro vartai, pasigirdo klaikus, 
kartus, bevilties balsas: “Aš netarnausiu!” 
Tas aidas ir patį dangų atsiekė, ir pagaliau 
išnyko, amžinai.

Reiškią, Dievo armija pirmą kartą grū- 
. mesi su šėtono kariais. Išdidūs tvariniai 

pirmą kartą drįso Sutvėrėjui prieštarauti! 
Ne gana to, jie net buvo sumanę Jį iš dan
gaus išvaryti!

Taigi katalikų rašytojas nurodo, kad 
neištikimieji angelai, kurie paskui patapo 
velniais, “buvo sumanę net jį (dievą) iš 
dangaus išvaryti!” Bet jie pralošė mūšį 
ir pasidavė, panašiai, kaip Rusijos kontr- 
revoliucionieriai-baltągvardiečiaį, kurie 
buvo sukilę prieš Sovietų valdžią.

Katalikas skaitytojas,, be abejo, pasi
klaus iv to: jeigu dievas yra viską žinan
tis, tai kodėl jis nežinojo, kad tie nedo
rėliai angelai norėjo, prieš jį sukilti ir jį 
patį pragaran ųuvaryti? Kodėl jis. lęido 
angelams bįogais patapti ir varstyti “ge
ruosius angelus?” Tąsai senis, dievas,

Sukėlimas stambios su
mos aukų iš Amerikos lietu
vių Ispanijos liaudies kovai 
su barbariškuoju fašizmu 
yra labai svarbus dalykas. 
Kiek ęįa senai gražiai au
komis pasirodėmir Komuni
stų Partijos rinkimų kam
panijoje. O tai atsiekėme 
dėka dienraščio “Laisvės” 
išsiplatinimui ir joje veda
mai tinkamai agitacijai už 
paramą minėtiem tikslam. 
Be “Laisvės” nė rinkimų 
kampanijai nei Ispanijos 
Liaudies kovoms nebūtų bu
vę taip gausios paramos.

- Šiom dienom gavome pra
nešimą, kad laikraštinės po- 
pieros kaina pakilo $1.50 
ant tono (2,000 svarų). 
“Laisvė” sunaudoja virš tris 
tonus popieros į savaitę, tai 
“Laisves” išlaidos pakilo 
mažiausia • $5.00 į savaitę 
vien tik ant popieros. O kai
nos kyla ir ant kitų medžia
gų, naudojamų prie spaus
tuvės, tai.išlaidos kyla dar 
žymiau.

Ką daryti kylant kainom, 
ar reikės kelti “Laisvės” 
prenumeratą? Rūpinkimės 
atsilaikyti prenumeratos 
nepakėlę. Remkime savo 
dienraštį parengimais ir au
komis. Darykime taip, kaip 
padarė draugai: K. Saksin- 
skas iš Perth Amboy, N. J., 
Natalija Grižienė iš Rock
ford, Ilk, K. Križenauskie-

ne iš Detroit, Mich., J. Moc- 
kaitis iš West Homestead, 
Pa., ir J. Galnūnas iš Dear
born, Mich.

Jie, atsinaujindami “Lais
vės” prenumeratą metams, 
iižšimokėdami po $5.50 dar 
paaukojo dienraščio išlaiky
mui po 50c.

Puikus ir pagirtinas 
draugų atsižvelgimas į savo 
dienraštį. Bet tas dar ne 
viskas. Drg. P. Gudas iš 
Montreal Canada, užsimo
kėdamas “L.” prenumeratą 
aukojo $1.00 “Laisvei.” Jam 
patinka drg. Lumbio pieši
niai telpanti ‘Laisvėje,” tai 
jis aukojo piešinių fondam 
Bet drg. Lumbis savo talen
tą ir sunkų triūsą aukoja 
“Laisvei”. Nei kiek “Lais
vė” jam nemoka už pieši
nius.

Drg. W.Deksnys, iš Stam
ford, Conn., užsimokėdamas 
metams prenumeratą, paau- 
aukojo $2 išlaikymui “Lais
vės” dienraščiu.

Reųiia draugai savo dien
raštį individualiai ir remia 
jį organizacijos. Drg. M. 
Semėnas iš Paterson, N. J., 
prisiuntė nuo ALDLD 84 
kp. $5.00 auką “Laisvei” ir 
iš Cleveland, Ohio,' nuo tarp
tautinio parengimo spaudos 
naudai gavome $9.00.

Širdingai d ė k a v o jame 
draugam už aukas, dienraš
čiui, turime vilties, kad

juos paseks kiti “Laisvės” 
skaitytojai. Puikus daly
kas yra materiale parama, 
bet rūpinkimės, draugai, ir 
gavimu naujų skaitytojų sa
vo dienraščiui.

Stengkimės išlaikyti dien
raštį, vis tobulinti ir gerin
ti,' ir svarbiausia darbuoki
mės, kad mūsų dienraštis 
pasiektų kuo plačiausias 
mases žmonių. Tuom mes 
daug prisidėsime prie visų 
kovų už darbininkų klasės 
pasiliuosavimą iš kapitalis
tinės priespaudos.

P. Buknys.

Suėmė Fogelių šeimos 
Smilgiuose žudiką

Kūčių dieną Panevėžio krimi- 
nalės policijos valdininkai Vait
kevičius ir Zabarauskas Kėdai
nių apskr. Gudžiūnų vals., Vol- 
munčių km. suėmė Bronių Po- 
gužinskį, įtariamą išžudžius Fo
gelių šeimą Smilgiuose.

Kitą dieną tardomas Pogu- 
žinskis prisipažino išžudęs Fo- 
gelius apiplėšimo tikslu.

Pogužinskis 36 met. amžiaus, 
vedęs, bet su žmona išsiskyręs 
ir turi apie 10 ha žemės; jo 
tėvas turįs apie 20 ha žemės? 
Vasaros metu Pogužinskis dirb
davo prie statybos darbų. Dir
bęs ir Smilgiuose ir girdėjęs 
ten būdamas, kad Fogeliai esą 
labai turtingi žmonės, milijonie
riai. O jis, Pogužinskis, skur
džiai gyvenęs, beturtis, tai ir 
norėjęs pagrobti Fogelių pini
gus. Tačiau radęs tik 180 lt., 
už kuriuos Šeduvoj nusipirkęs 
arklį ir vežimuką ir kt. smulk
menų Kalėdoms.

Jis išžudęs visą Fogelių šeimą 
ir atėjusią giminaitę todėl, kad 
Fogelių šeimos nariai jam kliu- 
dę, painiojesi. Pogužinskis eida
mas Fogelių žudyti restorane 
nusipirkęs pusbonkį degtinės ir 
išėjęs.

Pogužinskis religingas žmo
gus ir dabar suimtas nuolat 
kalbąs poterius.

Daug Persiskyrimų 1936 m. 
Lietuvoj

žydų laikraščiai rašo, kad 
šiemet Kaune buvę rekordiniai 
žydų persiskyrimų metai: nuo 
metų pradžios, ligišiol Kaune 
jau persiskyrę 90 žydų šeimų, 
o kt. metais persiskyrimų bū
davę 15-20.

Daugiausia persiskyrimų bu
vę del neištikimumo ir įvairių 
socialinių priežasčių.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

Prezidentas Rooseveltas ties šalies kapitojium Wash
ingtone. Pirmu žvilgterėjimu aiškiai mątyti, kad au
tomobilius ne 1929 metų fordukas. Milionai pręzidento 
pąsekėjų apsiviję jo prakalba bendroj kongreso sesį- 
jpje, nęs buvo maųyta, kąd jis reikalais griežto/suvąl- 

dymo augsčiaųsiojo. teismo. Bet to jis nepadarė.

Koją Skauda ir Tinsta.
Drauge gydytojau, kreipiuos 

į jus patarimo per ‘‘Laisvę.” 
Jau 5 mėnesiai, kaip kanki
nuos su dešine koja. Kada 
pradėjo skaudėt, tai, kaip gy
vas esu, nebuvau kentėjęs to
kių skausmų — per riešą ir 
per pakinklį. Netik kad atsi
stot, ale nei atsisėst negalėjau. 
Dabar skausmų visai mažai be
liko, ale dikčiai tinsta.

Bandžiau su gydytojų pa
galba sulaikyt tinimą, bet nie
ko negelbsti. Išryto atslūgsta, 
o lyg vakarui taip sutinsta, 
kad vos tik paveiku. Bijau, 
kad neišsivystytų kas blogo. 
Ką turėčiau daryt, kaip, su
laikyt tinimą?'

šiaip jaučiuos neblogdi. 
Dantys sveiki. Su. viduriais bė
dos neturiu. Egzaminavo šla
pimą — nieko blogo, nerado. 
Tonsilių nėra skaudėję. Rūkyt 
mažai rūkau. Išgert tai išsige- 
riu, kaip kada nemažai.

Esu vyras 45 metų, 6 pėdų, 
215 svarų. Bijodamas, kad ne
prarasčiau (J/a r b o , pradėjau 
dirbti. Už patarimą tariu iš
kalbo širdingai ačiū.

Atsakymas.
Iš jūsų, drauge, aprašymo 

negalimą tikrai nustatyt jūsų 
kojos ligos rūšis. Gali būti na
rių įdegimas — artritas arba 
reumatizmas. Bęt gali būti ir 
neuritaš — nervo įdegimas.

Sakysime, jums tos kojos 
nariai nesveiki. Veikiausiai 
jums taip ir yra. Jūs rašot — 
jums labai skaudėjo per riešą 
ir p.ęr pakinklį. Kas jums da
ryti? O gi gydytis su dijater- 
mijos mašina —■ diathermy

treatments. Tokios rūšies na
rių pažeidimas, kaip ir dau
gybė kitokių įsisenėjusių įde
gimų, geriausiai pasitaiso nuo 
dijatermijos.

Vaistų vidun imamų — spe
cifiškų vaistų nėra. Jei kas 
vartojama, tai tik skausmui f 
mažinti. Nelyginant, kaip ir 
koks svaigalas (dope). Brau
kyti, trinti galima, bet tatai gi
liai nesiekia. Gali ir odą nu
brūžinti, sutrinti, bet giliau, 
per sąnarį, tatai neįeis. Šildyti 
irgi galima, bet ir vėl ta pati 
istorija. Su lempa ar su pro
su ar karsto vandens bonka 
gali ir skyles išsideginti, gali 
pūsles sutraukti, bet giliau — 
vis tas pats, nedaeina.

Kas kita su dijatermija. Di- 
jatermija įšildo perdėm, gi
liai, visus gydomo ploto audi
nius, kad net ten pakyla tem
peratūra iki 106, 107 ir dau
giau laipsnių karščio. Ir nuo 
to perimančio karščio daugiau « 
pereina gryno kraujo, kurs iš- * 
nešioja susisėdusias įdegimo 
medžiagas ir padeda gyti.

- Dijatermija šildo ne tiesio
giniai, bet trumpųjų elektros 
bangų virbėjimu. Tie elektri
niai virbėjinyai išbombarduo- 
ją, išmankšto kiekvieną audi
nių narvelį ir sukelia juose 
gaivumo, gajumo. Arba priva
čiai pas patyrusį gydytoją, ar
ba ligoninėj — galėtute taip 
gydytis.

Žinoma, ir šiaip bigijena 
svarbu. Gyvas, nesugadintas 
maistas, turtingas vitaminais, 
mineralais (kalkėmis ypačiai). 
Saulės šviesa arba, dą geriau, 
ultra-vijoletiniai spinduliai.
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Kur Moterys Dirba Laivakroviais
“Murzinas pakeleivis laivas 

nei nepastebėtas įslenka didžiu- 
lėn prieplaukon. Biskelį vėliau 
pasigirsta milžinų keltuvų gar- 
genimas laivą iškraujant ir pri- 
lioduojant.”

Tai yra scena, kokią žino 
daug jūrininkų. Bet kai kuriuo
se portuose nėra laukiančių kel
tuvų—jų vietoj tūkstančiai mo
terų laukia laivo, kad pradėti 
laivo iškrovimo ir prikrovimo 
darbą.

Baltikos portuose moterys 
lioduoja iš laivų ir į juos rąs
tus. Tūkstančiai moterų mirga 
prie dokų ir jos atlieka darbą, 
kokį nedirbtų vyrai. Jų mo
kestis labai maža. Moderniškų 
keltuvų nerasi Baltikos portuo
se ir visas tas darbas, kitur at
liekamas mašinomis, čion da
roma rankomis. Didžiuliai bal
tos pušies sienojai nešami ant 
pečių, perduodami moterims, 
kurios sukrauja ir 
taip sandariai, kaip geriausia 
mašina!

Taip dirba ir Lietuvos mote
rys Klaipėdos porte. Apie tai 
ne kartą yra pasakoję ir rašę 
ten buvusieji lietuviai anaerikie- 
čiai.

Ne kartą matysi moterų bū
rį dirbant iki vėlumos nakties 
be sustojimo valgyt ar pasilsėt. 
“Aš niekad negirdėjau tas mo
teris išmetinėjant ar dejuojant, 
nors, turbūt, jo baisiai kenčia,” 
nesenai pasakojo vyriausias sie
nojų laivo oficierius Table Bay 
Dokuose. “Shanghai’juj aš ma
čiau moterį apalpstant. Dvi ar
čiausia buvusios moterys nune
šė ją ir netoliese paguldė. Veidą 
biskį apšlaksė vandeniu ir pa
liko vieną! Kada ji atsipeikėjo, 
keliomis minutėmis vėliau, ji su
grįžo, prie darbo lyg visai nie
ko nebūtų atsitikę.”

Rytinėse Indijose eilės pa- moterų sveikatos klausimu (Ką 
juodulių, skuduruotų ir pusiau ‘ «
nuogu moterų praeina begaline 
eile su pintinėmis anglių ant 20 d., 7:30 vakaro, 376 Broad- 
galvų'i nuo krašto iki krašto ir way. Taipgi turime apkalbėji- 
atgal grįžta su tuščiomis pinti- mui daug svarbių dalykų: 
nėmis. Jos nepaprastai greit:ALDLD vajaus klausimą ir ki- 
dirba ir atrodo, kad jos niekad j tus. Todėl' visos draugės daly- 
nepaVargsta. Jų mokestis men- vaukite.
kūtė.

St. ’ Lucia, anglių portas Va- moteris, kurios dar nepriklau- 
karų i Indijose, yra kitas, kur so į ALDLD.
randąfne moteris laivakroves. I Organizatorė H. T.
_____ I------------ i________________________ .__  '______ ;

sulygina

JIS JOMS PADEDA PASIEKT PLATFORMĄ

Bl.

Juozas Stalinus, Sovietų, vadas, pagelbsti Maskvos gar
nizono komandieriaus dukrelei užlipti ant plaformos Vi
sos Sąjungos Raudonosios Armijos oficierių žmonų kon
ferencijoj. Mergaitė nori būt chore delegatų sveikinto
ją- . Ir nebijo mergiščios to baubo vyro. Matomai jos ne
skaitė Hearsto spaudos.

Visi laivai šiame porte iškrau-( 
jami moterų. Žiūrint į tą be
galiniai tekančią sriovę mote
rų su 100 svarų pintinėmis ant 
galvų, stebiesi jų ištverme. Jos 
dirba nuo ryto iki vakaro ir

Vakarų Indijos laivakroves mo
terys. Jiį- eilę sujudino fotogra- 
fijų ėmėjas. Amerikos jūrinin
kų laimėjimai, be abejo, pasiek
tų ir jų ausis bei paakstintic 
reikalaut sau geresnių sąlygų. 
Tad žiūrėkime, kad jie laimėtų 

je ir kitų portų moterys dirba 
laivų liodavimo 
joj ir Rytuose, 
dienon, iš metų 
lop, pasenusios, 
eilės ir 
nežino.

darbus. Chini- 
jos eina diena 
į metus iki ga
jos išvirsta iš

dingsta—kur, niekas

M. W.

So. Boston, Mass
ALDLD 2-ros kuopos moterų 

susirinkimas ir svarbi paskaita

Mes Turime žinoti apie Save?), 
įvyks trečiadienį, sausio (Jan.) 

w*ay. Taipgi turime apkalbėji
mui daug svarbių dalykų:

Kviečiame atsilankyti ir tas

Karališkos Šunies 
Šermenys

Tokiu antgalviu mano ka
ralystės spauda paskelbė “liū
dną” žinią didelėm, juodom 
raidėm ir ant pirmo puslapio.

No del senatvės neigi žino
mos ligos “pasimirė” ugniage
sių “pet”—šuo. Nieko čia nuo
stabaus: kas gimė, turi mirti; 
bet stebėtinos šuns, kaipo to
kio gyvūno šermenys. Apart 
gražaus grabo—vainikai nuo 
užjautėjų. šuo išgulėjo pašar
votas (“in state”) ugniagesių 
svetainėje per 24 valandas, 
kad vizitoriai turėtų progą pa
matyti paskutinį sykį. Prie 
grabo neatlaidžiai budėjo du 
ugniagesiai, kaipo garbės sar
gai (tas tai jau perdaug).

Prieš išleisiant į gyvulių ka
pus tūla ponia atpasakojo šu
nelio gyvenimo “istoriją”— 
paskaitė tam pritaikytas eiles 
apie šunų meilę. Grabą vežė 
ugniagesių šviesos trokas, o 
du “ekstra” trokai važiavo su 
ugniagesiais palydovais. Taip
gi sekė keletas privatiškų ka
rų, kuriuose važiavo ugniage
sių giminės ir “frentai”. Ant 
kapo “ex-chief” paskaitė ata-

kaip Baltiko moterims joms nie-1 tinkamą “maldą”, ir viskas 
kad neleista pavargti. Daugely- (baigta su liūdna ašara ant pa-

lydovų veidų.
Sako, būk šuo buvęs “man- 

dras” lygiai ugniagesiam, to
dėl jam padarę “karališkas” 
laidotuves.

Ir kokios 
atlikt šiame 
te.

kvailybės leistina 
pinigingame kraš-

Vargo Bitė.

Mažai Įstatymų

reikalauja naujo įsta-

moteris tapo areštuota 
greitą važiavimą. Prie 
prisipažino esanti kal- 

Teisėjas nubaudė užsimo-

Sakysim, kiek daug ir įvai
riais klausimais šalis, “steitai” 
ir atskiri miestai kas metai iš
leidžia naujų įstatymų, vienok 
neužtenka, kad pilnai paten
kinti visų piliečių reikalus, 
štai, kad ir šis mažas atsitiki
mas, o 
tymo:

Tūla 
už per 
teisėjo 
ta.
keti pinigišką bausmę, bet 
kaltininkė ant vietos apžiūrė
jo savo iždą-krepšį ir su ap
gailestavimu pareiškė, kad jai1 
uždėtą bausmę negalinti išpil
dyti, nes nėra nei cento “ižde” 
nei banke. Tada teisėjas bau
smę pakeitė kalėjimu. Kalti
ninkė nesipriešino uždėtai 
bausmei, bet pareikalavo, kad 
ponas teisėjas nusamdytų auk
lę prižiūrėjimui jos septynių 
mažų vaikų pakol ji sugrįš at
buvus uždėtą bausmę.

čia teisėjas liko keblioj pa
dėtyje. Pavartęs įstatymų kny
gos lapus irgi su apgailestavi
mu pareiškė, kad nesą įstaty
mo, kuris atsakytų į šį keblų 
klausimą. Bausmę laikinai su
spendavo; kaltininkę paliuosa- 
vo. Bet tą keblų klausimą 
teisėjas iškelsiąs artimiausia
me miesto galvų susirinkime. 
Taigi, ponai sudėję dideles 
galvas turės išmislyti dar vie
ną naują įstatymą.

Vargo Bite.

Moteris Susidegino 
Ant Laužo

Britiškoj Indijoj, Lucknow’e 
indų našlė liuosnoriai metėsi į 
savo vyro laidotuvių laužą ir 
gyva sudegė prie didelio būrio 
žiūrovų; Sakoma, retai bebū- 
na tokių įvykių, kadangi ir ten 
prietarai nyksta.

Reikalauja Moterų 
“Džiūrese” 

New Yorko Valstijos Teisių 
Taryba pasiūlė priimt įstatymą,

kuriuo būtų leista moterims tar
nauti “džiūrese”. Savo meti
niam raporte įstatymdavystei 
jie sako, kad moterys pagerin
tų “menkų ‘džiūrimanų’ sąsta
tą.” v

Bėgamais Reikalais
“Laisves” Bazaras

Iki “Laisves” bazaro lieka 
vos trejetą savaičių, bet MOTE
RŲ STALAS dar nežiba skais
čiais rankdarbiais ir įvairiais 
kitais dalykais, kaip re’ikėtų, 
nors ir turime keletą gerų pa
žadų. Ateinančią savaitę šiame 
skyriuje jau skelbsime visžis pa
sižadėjusias praturtinti MOTE
RŲ STALĄ. Mes malonėtume 
matyti tą sąrašą ilgu ir stalą 
turtingu.

Bus Suvažiavimuose
Mūsų skyriaus ir abelnai lai

kraščio gera bendradarbė d. O. 
Gaškauskienė rašo:

Man labai įdomu būsiantis
Bendradarbių ir Korespondentų 
Suvažiavimas.

“Nepaisant gyvenimo aplin
kybių, jei tik sveikata leis, esu 

pasirengus dalyvauti tame būre
lyje o svarbiausia, tai gal šiek 
tiek reikalingos medžiagos įgau- 
tau...”

Gražus pasiryžimas. Mūsų 
geriausi linkėjimai stiprios svei
katos d. O. G-nei ir visoms ben
dradarbėms, kad galėtų daly
vauti suvažiavime. Mes tikimės, 
kad jos pribus ne tik “įgaut”, 
bet ir suteikt medžiagos.

Bendr. ir Skaitytojams
Del daugelio korespondencijų 

ir kitų raštų mūsų skyrius šį 
kartą sumažintas. Tačiau pra
šome neliauti rasmėjus, nes jei 
mūsų “aruodai” persipildys, ta
da kiti skyriai turės mums nu
sileisti.

Minėkit Leniną Įstojimu 
Komunistų Partijon

Sausio 21-mą sueina 13 me
tų nuo, mirties didžiojo darbi
ninkų vado Lenino. Niekas dar
bininkų judėjime jam nebuvo 
nežinoma, užmiršta. Jisai visu 
griežtumu iškėlė pilno moterų 
palibosavimo klausimą, kas 
šiandieną Sovietų Sąjungoj jau 
puikiai įgyvendinta.

Klasiniai sąmoningos darbi
ninkės tinkamiausia pagerbtų 
darbo žmonių vado atmintį įs
tojimu Komunistų Partijon.

Philad^hia, Pa.
Lenino mirties paminėjimas 

29 d. sausio bus pagarsintas 
ant radio Antanaitienės stoties 
W. Ch. A. T. 6 :30 P. M. sau
sio 20 d. ir 27 d. ir Kisieliaus 
stoties WDAS 10 P. M. sau
sio 27 ir 28 d.

A. Ji Smitas 

BRIDGEWATER, MASS.
Iš Mūsų Padangės, 

t

Nors čia maža lietuvių kolo
nija, bet daugiausia progresy
viais apgyventa, čia ir veiki
mas progresuoja neblogai, šių 
metų sausio 3-čią d. atsibuvo 
suvienyto fronto prieš karą ir 
fašizmą susirinkimas. Apgailė
tina, kad mažai žmonių atsi
lankė, nes susirinkime ėjo gy
vos diskusijos bei tarimai. Be 
kita ko, nutarta surengti kon
certą su šokiais. Kad parėmus 
Ispanijos liaudį, kovojančią 
prieš fašizmą ir kad neužmir- 
šus mūsų brolių, gyvenančių 
Lietuvoje po fašistine letena, 
ant 30-tos sausio yra kviečia
mas kalbėtojas tam, kad pro
ga aukščiau minėto parengimo

galėtų perstatyti šios kolonijos 
lietuviams — Ispanijos ir Lie
tuvos žmonių blogą padėtį. 
Dviem klausimais sykiu yra 
rengiama dėlto, kad čia maža 
kolonija, dažnai parengimai 
neįmanomi.
* Aukščiau minėjau apie to 
susirinkimo diskusijų gyvumą, 
tikrai buvo įdomios. Vietinių 
reikalų neužteko diskusijoms, 
liko atsiekta suvienyto fronto 
distrikto komitetas So. Bosto
ne, kuris buvo išrinktas prieš- 
fašistinėj konferencijoj lapkr. 
1, 1936 m. Už neveiklumą tas 
komitetas užsipelnė papeiki
mą, nes konferencijai praėjus, 
tarimai gyveniman nepraveda
mi. Atsiekėme ir centro komi
tetą, kuris buvo išrinktas pe
reitą birželio men. V. A. L. 
Kongrese — Clevelande. Tas 
suvažiavimas kaip koks štur- 
mingas debesys prašvilpė — 
vėjas jo lietų išvaikė, mažai 
kur teko. Mes gerai supranta
me, kad veikimas vienokiu ar 
kitokiu klausimu daug paeina 
nuo geros vadovybės. To Kon
greso išrinktas komitetas, ma
tyt, visai apsileido tame dar
be. Gal užsiėmė Ispanijos 
klausimu? Jeigu taip, tai kam 
dar rinkti atskirus komitetus?

Pas mus nekurie pradėjo 
reikalauti, kad būtų išrinkti 
atskiri komitetai: vienas Cle- 
veland’o Kongreso sprendimus 
vesti gyveniman; kitas turėtų 
rūpintis Ispanijos klausimu ir 
visais kitais prieš-fašistiniais 
reikalais ir kas liečia tarptau
tinį judėjimą. Bet prieita prie 
sudarymo vieno bendro fronto 
komiteto, kuris rūpinsis visais 
šių dienų svarbesniais klausi
mais. Centro komitetas turėtų 
laikas nuo laiko informuoti 
vietinius komitetus per laiškus 
ar per spaudą, kokia vaga ei
na visas judėjimas, nes ypač 
mažesnės kolonijos, neturėda
mos specialių organizatorių, 
kurie sektų visą judėjimo ei
gą, nežino kaip veikti. Netik 
informuoti, bet dar paakstinti 
prie veikimo, labai būtų svei
ka. ' •

Tai tiek iš savikritikos tam 
sykiui, bet jei ir ant toliau 
aukščiau minėti komitetai ne
siims darbo — susilauks dau
giau pipirų.

Iš ALDLD 71-mos Kuopos 
Susirinkimo

Sausio 5-tą atsibuvo šios 
kuopos susirinkimas. Mažai ką 
daugiau kaip pusė priklausan
čių narių prie šios kp. atsilan
kė į susirinkimą, bet padaryta 
keliatas svarbių tarimų. Vie
na, kad daugiau kaip pusė na
rių pasimokėjo duokles už 
1937 metus; antra, pakėlus 
šios organizacijos vajaus klau
simą, visi pasižadėjo gauti po 
vieną naują narį. Nutarta su
kelti “Daily Workeriui” mūsų 
kuopai uždėtą kvotą — $10. 
Drg. J. Krenčius išrinktas 
knygium; jis pasižadėjo parsi
traukti “Sunday Worker” ir 
platinti tarp jaunuolių, su kitų 
narių pagelba darbą varyti 
pirmyn.

Daug diskusuota jaunuolių 

Pandit Jawaharlal Nehru, 
Indijos Nacionalio Kon
greso Prezidentas, kuris 
priešinas Anglijos viešpa

tavimui Indijoje.

klausimu, kaip juos pritraukti 
prie organizacinio darbo, nes 
ALDLD 7-to distrikto konfe
rencijoj buvę delegatai rapor
tavo, kad tenai tas klausimas 
buvęs plačiai diskusuotas, kas 
ir mūsų kp. sukėlė plačias dis
kusijas tuo klausimu. Svarbu 
pritraukti jaunuolius prie skai
tymo darbininkiškos spaudos, 
taip daugumas išsireiškė. Iš 
diskusijų paaiškėjo, kad jau
nuoliai tuomet ima skaityti 
mūsų spaudą, kuomet jie pa
tys dalyvauja joje su raštais.

A. Kondraška.

Mexico, Me.
Čia randasi tik vienas fabri

kas, kuris dirba pusėtinai gerai, 
bet čia taipgi randasi daug ir 
bedarbių, kuriems nėra vilties 
gauti darbo. Ypatingai sunku 
darbas gauti tiems darbinin
kams, kurie turi jau virš 40 
metų amžiaus. Dirbančios po- 
piernės darbininkų algos pa
keltos 10 nuošimčių ir vietinė 
kapitalistinės spauda sako, kad 
Oxford Paper kompanija savo 
darbininkams niekad nemokėjo 
tokias augštas algas, kaip kad 
dabar. Kuomet pragyvenimo 
reikmenų kainos pakilo, tai ta
da spauda nieko nerašė apie tai. 
Buvo rašyta, kad Oxford Pa
per Co. nupirko uždarytą In
ternational fabriką, vienok to 
pranešimo reikšmė labai aiški 
—jūs, bedarbiai darbininkai, 
tylėkite, būkite kantrūs ir lau
kit pilvus susiėmę, o darbo bus.

“Laisvės” vajaus metu man 
teko kalbėtis su nekuriais “Lai
svės” skaitytojais, tad aš norė
čiau ištarti nekuriu nuomones 
apie “Laisvę”. Vienas skaity
tojas sako: “ ’Laisvėje’ yra daug 
žinių iš visur ir yra gerų dak
tarų patarimų, taipgi ir pamo
kinančių raštų, bet man nepa
tinka ir neturiu patraukimo 
skaityti šypsenas, kurios daž
nai telpa ‘Laisvėje. Tik retkar
čiais būna gerų. Aš mylėčiau 
daugiau tokių šypsenų, kaip kad 
drg. Rumboniškio buvo para
šyta ‘Laisvės’ 173 numeryje. 
Seniaus būdavo pasikalbėjimų 
kunigo su darbininku ir mylė
čiau, kad jie ir vėl pasirodytų 
‘Laisvėje’.”

Šiame mieste vis užgirsi, kad 
tas ir tas parašė savo skolinin
kui negerą čekį. Metai laiko at
gal vienas žmogus už tokio če
kio parašymą atsidūrė belan
gėje ant kelių mėnesių. Nebuvo 
girdėti, kad lietuviai užsiimda
vo tokiais darbais, bet baigian
tis 1936 metams Petras Vaz- 
nis parašė čekį ant 20 dolerių 
šv. Roko Draugystei ir jį pri
duodamas sakė: “Aš jums duo
du šį čekį, bet jo nemainykite, 
nes dabar jis negeras—banko j 
neturiu pinigų, tai turite pa
laukti.” Kadangi šv. Roko 
Draugystės gaspadorius Petrą 
Vaznį dažnai matydavo, tai ir 
laukė. Bet, kuomet Petras Vaz- 
nis kur tai išvažiavo, tai taip 
greit šerifai buvo pasiųsti 
Petro Vaznio j ieškoti. Gal Pet
ras Vaznis nieko blogo nemanė, 
nes neužilgo jis sugrįžo ir pa
tapo suimtas. Petrui Vazniui 
pasiaiškinus ir atsilyginus už 
čekį, jis rastas nekaltu.

Mexicos Vaclovas.

Bayonne, N. J.
Kas Jau Yra Daroma ir Kas 
Da Turėtų Būt Daroma?
LAU Kliubas rengia koncer

tą ir šokius, kuris atsibus šio 
mėnesio 24 dieną, Demokratų 
svetainėj. Ir teko girdėti kon
certo komisiją tvirtinant, kad 
bus gražus koncertas. Tik aš 
nežinau, kodėl komisija negar
sina per spaudą. Aš manau, kad 
tas nelabai gerai. Antra, komi
sija turi rengti kas nedėldienis 
šokius ir rūpintis atėjus vasa
rai surengti pikniką. Tas, ži
nodama, labai gerai, jei komi
sijos atliks (išpildys) savo už-

Puslapis Trečias

duotis.
Bet to da neužtenka. Kliubas 

turėtų paskelbti vajų gavimui 
naujų narių. Nors kliubas ir 
dabar neblogai stovi, bet tin
kančiai pasidarbavus be abejo
nės būtų galima padaryt da 
tvirtesnis. O paskutinis ir, man 
rodos, svarbiausias pasiūlymas, 
tai kliubas turėtų padaryt tin
kantį planą slopint kazyriavi- 
mą. Man rodos, kad nekurie 
mūsų draugai perdaug užsiin
teresavę kazyriavimu. Man ro
dos, draugai, kad kazyriavimas 
neduoda nei mažiausios naudos, 
šimtą sykių būtų geriau, jei tą 
laiką sunaudotumėt skaitymui, 
studijavimui, kad praplėsti savo 
žinojimą.

Kliubietis.

Rochester, N. Y.
Utarniko vakare, 12 d. sau

sio, atsibuvo susirinkimas ALD 
DLD kuopos. Esant finansų se
kretoriui lingonbutyj, metinės 
duoklės palikta rinkti kitą mė
nesį. Kilus klausimui apie atei
nantį ALDLD vajų, nutarta su
rengti prakalbas (jei pasisektų 
gauti iš arčiau kalbėtoją). Da
lykas palikta stovinčiam komi
tetui.

Iš protokolų sekretoriaus ra
porto paaiškėjo, kad atlaikyta 

J11 mitingų (susirinkimų). Na
rių lankėsi tarpe 10-1Q; aukos 
Meno Sąjungai $5; Visuotinam 
Lietuvių Kongresui $2. Gauta 
4 nauji nariai. Paskirta aukų 
jaunuoliams LDS suvažiavimui 
$2; Lietuvių Komunistų Frak
cijos suv. $5; Herndon apgy
nimui $1; May Day $2; Komu- 

inistų Partijos Rinkimų Kam
panijos bankietui $2; Agitacijos 
Fondui $2; kalėdų parengime I. 
L.D. $2; parduota kuponų rinki
mų kamp. $4.85; rinkta para
šai Herndon paliuosavimui, su
rengta dvi vakarienės, kurios 
davė pelno $23.05; pasiųsta de
legatė į Moterb Suvažiavimą, 
Brooklyne, Pyles Karą ir Fa
šizmą, pasiųsta delegatas į Vi
suotiną Lietuvių Kongresą, da
lyvauta Gegužės pagodoj, daly
vauta surengtose Mother Bloor 
prakalbose, atnaujinta prenu
merata del “Daily Worker” ir 
“Darbininkų žodžio;” parduota 
25 Darbininkų Kalendoriai.

Tiek tai iš sekretorio raporto.
Verta pažymėt, kad nutarta 

laike vajaus sušaukti atvirutė
mis visą progresyvę lietuvių 
visuomenę ir duot kokias pas
kaitas, taip pat agituot už nau
jų narių gavimą.

Kalbant apie spaudą, nutarta 
surengti tam tikslui vakaras. 
Veikimui išrinkta komisija. 
Čion prisieina pastebėt, kad va
karo pasekmės tokiam tikslui 
yra numatoma iš kalno, jei tik 
komisija padirbės uoliau.

M. D.

Klaidų Atitaisymas.
Draugas J. Matačiunas re

dakcijai prisiuntė sekamą pa
stabą : ■'

“‘Laisvės’ num. 11, ketvir- 
tad., sausio 14 d., 1937 i*netų, 
Protokole New Jersey Lietu
vių Organizacijų Konferenci
jos Amerikos Lietuvių Kon
greso Reikalu pažymėta dele
gatų sąraše:

3) ALDLD 84 kp., Pater
son, N. J. Laukaitis, K. Gai- 
lauskas, J. Pakšys, tauskas, J. 
Strimyla.

Virš minėti vardai visai nie
ko bendro neturi su 84~kp., iš
skiriant drg. J. Stęiipyla.”

Redakcija patyrė, kad klai
da įvyko straipsnį laužant,— 
dedant į formą. Pradedant su 
17-ta eilute iš trečios špaltos 
apačios, penktam puslapyj, 
turėjo skambėti šiaip:

3) ALDLD 84 k p., Pater
son, N. J., narių—46; 2 atsto
vai: P. Sakatauskas, J. Strimy
la.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

v:.OMHi



Puslapis Ketvirtas
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PHTSBURGHO IR APIEUNKl-S ŽINIOS
Vis j Lenino Minėjimo Mitingą

Penktadienį, sausio 22, Car- 
negiq Music Hall, Ohio ir Fe
deral Šts., Komunistų Partija 
rengia didelį masinį mitingų 
minėjimui Lenino mirties. Pra
sidės lygiai 8 vai. vakare. 
Įžanga prie durų 20 centų, iš 
anksto 15c.

Vyriausia kalbėtoja bus 
“motina” Ella Reeves Bloor, 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto narė, garsi kalbėto- 
toja ir 46 metus veikėja dar
bininkų judėjime. Jinai lankė 
Sovietų Sąjungų, kuomet d. 
Leninas buvo dar gyvas ir su 
juomi teko jai matytis ir kal
bėtis.

Apart šios žymios kalbėto
jos bus ir daugiau kalbėtojų, 
taipgi muzikalė programa. 
Tad visi dalyvaukime minėji
mo mitinge, sykiu pagerbsime 
d. Leniną, pasimokinsime iš jo 
gyvenimo ir darbų ir parody
sime fašizmui, kad Pittsbur
gh o darbininkai, apsiginklavę 
Lenino' mokslu, kovoja prieš 
fašizmą ir karą.
“Laisvės” ir “Vilnies” Skaity

tojų Parengimas

Sekmadienį, sausio 24, Lai
svės svetainėje, 1322 Reeds- 
dale St., N. S., įvyksta garsu
sis “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojų parengimas, kurį 
surengia Pittsburgh (T variau
sias vajininkas d'. P. Martin- 
kus. Jžan'fa visiems veltui. Ge
ra muzika šokiams'.

• Kviečiai ‘ visi dalyvauti ir 
sykiu pasidalinti laimėjimais 
pėrėitam mūsų spaudos vajuj. 
Pradžia nuo 2 vai. po pietų, 
tęsis iki vidurnakčio.

Fašistai Vėl Gavo Antausį

Pittsburgh o miesto majoras 
paskyrė Public Welfare direk
torium 6. J. Hovde, pagarsė
jusį liberalą ir simpatiką ko
vai prieš fašizmą. Kuomet čia 
lankėsi Ispanijos liaudies dele
gacija, tai Hovde buvo komi
tete priėmimui jos.

Delei to kilo didelis sąjū
dis fašistiniuose rateliuose. 
Tuojaus Hearsto pakalikai vi
su balsu pradėjo šaukti prieš 
nrtajorą Scully. Taipgi jie gavo 
talkos iš katalikų kunigijos, 
kuri pamoksluose ir visokiais 
kitokiais būdais keikė Hovdę ir 
reikalavo majoro tuojaus jį 
atstatyti.

Bet iš kitos pusės priešfa- 
šistinės organizacijos pradėjo 
siųsti majorui pritarimą už 
paskyrimą Hovde direkto
rium, ir galų gale majoras vie
šai pareiškė, kad Hovde pasi
liks direktorium, nes tos spė
kos, kurios stoja už Hovde, 
nusveria priešingąsias spėkas.

Tokiu būdu fašistinis gaiva
las gavo didelį smūgį ii’ nega
lėjo atsiekti savo tikslo.

Fraternalių Draugijų Komi
tetas gavo nuo Hovde padėkos 
laišką ir sykiu pareiškimą, 
kad jis visados kiek gales pa
gelbės darbininkams.
Fraternalių Draugijų Komi

tetas Veikia

Komiteto mitinge pirminin
kas Gebert raportavo, kad 
sėkmingas plieno darbininkų 
mitingas įvyko Ambridge, 
taipgi ir gera konferencija. 
Sudaryta įvairių pakraipų or
ganizacijų komitetas tolimes
niam veikimui. Farell, Pa., 
įvyko geras susirinkimas, ku
riame gauta 100 naujų narių. 
Čechoslovakų fraternale orga
nizacija, vengrų Verhovay ir 
Rusų Brolybes organizacija 
pasisakė už bendrą darbą su 
komitetu. Pirmiau tos draugi
jos nedalyvavo bendram dar
be. '

Drg. P., Martinkus buvo nu
vykęs į Vandergrift ir ten 
kalbėjo lietuvių kliubo susirin-. 
kime. Visi labai atydžiai klau
sėsi apie plieno darbininkų or
ganizavimą ir pasižadėjo to
liau tuo klausimu darbuotis. 
Ant vietos keli prisirašė prie 
unijos. Parduota literatūros.

Plieno darbininkų masinis 
mitingas ir draugijų atstovų 
susirinkimas bendrai įvyks 
sausio 31, Lietuvių Piliečių, 
svet., 1721 Jane St. Pradžia 2 
vai. po pietų. Visi kviečiami 
dalyvauti. Lietuviškai kalbės 
J. Gasiunas.

ALDLD 87 Kp. Susirinkimas 
Ir Arbatos Pare

šeštadienį, sausio 23, Lais
vės kliube, 1339 Medley St., 
įvyksta ALDLD 87 kp. specia
ls susirinkimas ir sykiu arba
tos pare. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti, taipgi kviečiami ir 
pašaliniai, kurie tik interesuo
jasi Literatūros Draugija ir 
jos veikimu. Įžanga visiems 
veltui. Rep.

Binghamton, N. Y.
Numirė Juozas D. Čarna

12 d. sausio ūmai ir plačiai 
pasklydo neįtikėtina žinia 
apie staigią mirtį Juozo D. 
čarnos. Kaip gi tai? Dar tik 
vakar daugelis žmonių matė 
jį, šnekėjosi su juomi, juoka
vo, o šiandien anksti rytą— 
jis jau nepermaldaujamos 
mirties glėbyje... Dar vakar 
Lietuvių Svetainės dalininkų 
mitinge jis tapo išrinktas eiti 
direktoriaus pareigas; jis pats 
tame mitinge aiškino, ką rei
kėtų svetainėje taisyti. Dar 
tik trys savaitės, kaip susior
ganizavo Amerikos Lietuvių 
Kongreso vietinis skyrius, tik
slu atsteigimo demokratinių 
teisių Lietuvoj, o Juozas, kai
po žymus asmuo, turįs dide
lių simpatijų žmonėse, tapo

Velionis Juozas D. Čarnas.

........ -i K,-.=S?T.,.II!.... . iff -.......................

Juozas turėjo labai plačią 
pažintį ne tik lietuviuose, bet 
ir amerikonuose. Jis sugebėjo 
įsigyti labai daug draugų. Jo 
šermenys, tai pirmos lietuvio 
šermenys, turėję tiek užuojau
tos, pareikštos gėlių puokštė
mis ir vainikais, atlankymu ir 
palydėjimu į kapus. Erdvus 
kambarys, kuriame Juozas 
pašarvotas gulėjo, tapo pri
krautas puikiausiomis gėlėmis, 
kurios, rodėsi, stiebėsi per 
vien-kitą, kad tik ilgiau pa
žiūrėjus į gero žmogaus veidą. 
Ne visoms gėlėms, bet gi, ta
tai vyko, ne visos tąja proga 
pasidžiaugė, ne visos galėjo 
pasikopti, pakilti iki reikiamai 
augštumai. Jų tarpe buvo tik 
viena laimingiausioj! raudona 
rožė, gavusi progą būti ant 
Juozo krūtinės, būti Juozo 
švarko atlape ir užsidaryti su 
Juozu į amžinastį. . . Kitos gi 
žvelgė į Juozą iš toliau, o jis 
nebepažvelgė į jas...

Juozo žmonos Amilijos ir 
jos sesers Jievos dažnus verk
smo kūkčiojimai iššaukė aša
ras šimtams lankytojų. Vai
kai, Antanas su Edvardu, ge
rai Suprasdami, kad verksmas 
nebeatšauks brangaus tėvo 
gyvybės, ramina motiną, at- 
jausdami jos eikvojančią svei
katą: “Neverk, mama...” 
Bet ir jų pačių akys nesulaiko 
ašarų. Tik sūnus Juozas nero
do ašarų; jis moka, jis gali 
užgniaužti, paslėpti visą gai
lestį. , .

Laidotuvės įvyko šeštadienį, 
16 d. sausio. Jose dalyvavo il
giausią eilė automobilių; šim
tai žmonių susirinko ant kapi-

Bayonne, N. J. — 25-tas Jubilėjinis

KONCERTAS IR ŠOKIAI
V

Rengia Lietuviu Amerikos Piliečių Kliubas

Jvyks Sekmadienį, Sausio 24 January
Bus Bayonnės Miesto Svetainėje, Vadinamoj

DEMOCRATIC'CLUB HALL
Broadway ir 27th St., Bayonne, N. J.

Šokiams Grieš Prof. Gurskio Orkestrą

L Programa
Prasidės

• 6:30 Vakare

; Šokiai
Prasidės

■ 8 v.- v.

Aldona Klimaitė
Coloratura iš Brooklyno

įžanga
50 Genty

Nesivėluokite, 

Nesr Prasidės 

Minėtu Laiku

Taip pat programoj dalyvaus “Sietyno” Choras, iš New- 
■živko, vadovybėj L. B. šalinaitės, Ukrainų Jaunuolių Mando
linų Orkestrą, ir pagarsėjęs “Jazz Johnson” ir jo Demokra
tiška Grupė Artistų. Prašome visus skaitlingai dalyvaut ir 

?išgirst šią puikią programą.

išrinktas skyriaus pirmininko 
pareigoms eiti,—šiandien nuo 
tų pareigų sulaikytas. Ir sulai
kytas ne tam tikram laikotar
piui, bet ant visados. . . Kaip 
skaudu. .. koks žymus trūku
mas mūsų darbams. . .

Tokių simpatijų, kokių Juo
zas buvo įsigijęs, tik retas 
žmogus tegali įsigyti. Lietu
viuose jis senas šio miesto gy
ventojas, nors dar nelabai se
nas amžiumi—einąs vos 52 
metus. Atvyko iš Lietuvos 
(Sitkūnų kaimo, Klovainių 
parapijos, Šiaulių apskr.) bū
damas dar jaunas berniokas. 
Bųighamtone apsigyyenęs bū
relis lietuvių tuo laiku dar ne
turėjo jokios organizacijos. 
1904 metais įsikūrė čia pirma 
organizacija—savišalpos šv. 
Juozapo draugija. Juozą ma
tome šioje draugijoje tarpe 
pirmųjų narių. Vėliau, bene 
1908 metais, įsikūrė Liet. So
cialistų Sąjungos 33 kuopa. Ir 
čia matome Juozą tarpe pir
mųjų narių. Nuo 1913 metų 
prasidėjo kuriamasis darbas 
įsigyti Lietuvių Svetainę,— 
Juozą ir čia matome pirmose 
eilėse energingai besidarbuo
jant. . . žodžiu, visi progreso 
darbai vedami šio miesto lie
tuvių, turėjo Juozą, kaipo žy
mų rėmėją, darbuotoją.

Juozas per eilę metų buvo 
biznyje; seniau valgomų daik
tų krautuvę turėjęs, o dabar— 
restaurantą. Biznis, tačiau, ne
atitraukė jo nuo veikimo or
ganizacijose, nuo lankymo su
eigų ir pramogų.

Ar buvo Juozo gyvenime 
padaryta smerktinų žingsnių ? 
Taip, buvo. S.L.A. seime Chi- 
cagoje, ir vietinėje kuopoje, 
1930 m. jis palaikė senosios 
gvardijos žygius, vedančius 
organizaciją prie skaldymo. 
Jis tais pat metais buvo toje 
grupėje, kuri vedė aštrią ko
vą prieš kairiąją sriovę Lietu
vių Svetainės valdyme. Bet šie 
Juozo žalingi žingsniai nepa
liko neatitaisyti. Jis neužilgo 
permatė, kad tie žingsniai nė
ra geri,, ir jis pirmutinis su
silaikė eiti jais toliau. Jis. pir
mutinis atgrįžo darbuotis del 
Liet. Svetainės, pirmutinis (rė
męs Prūseikos vedami opozi
ciją kairiosios sriovės ginčuose) 
apsidžiaugė, kada įvyko dalina 
vienybe kairiosios sriovės eilėse. 
Oi, šitie Juozo . aisitaišymai 
padarė j į patį daug branges
niu mumyse. .'

nių. Nors Juozas netikėjo re
liginėms apeigoms ir jo šeima 
neturėjo tikslo tas apeigas 
įmaišyti šermenyse, bet ka
dangi Juozas priklausė į ang
lišką Elks organizaciją, tai lei
do tos organizacijos nariams 
atlikti religines laidojimo apei
gas išlydint Juozą iš namų ir 
kapinėse.

Kapinėse (Glenwood) Vin
cas Jakštys dalinai pasakė 
Juozo gyvenimo nuopelnus it 
kelis atsisveikinimo žodžius. 
Gi nuvykus daliai palydovų į 
Liet. Svetainę, kur buvo su
ruošti pietūs, čia vėl kalbėjo 
Jakštys ir visa eilė artimų 
Juozo draugų, lietuvių ir ame
rikonų, kurie visi reiškė di
džiausią apgailą ir augštai 
įvertino Juozo darbus • ir jo 
draugingą būdą.

Iš artimųjų giminių Juozas 
paliko čionai didžiausiame 
nuliūdime žmoną, tris sūnus, 
du broliu ir dvi seserį; Lietu
voj—seną motiną, du broliu 
ir vieną seserį, ir daug toli
mesnių giminių.

Ilsėkis, Juozai, ramybėje. 
Mes visi pasigesime tavęs il- 
gai-ilgai. Ypač pasiges tavęs 
tavo namiškiai ir labiausia sū
nus Eddy.

Jasilionis.
Vieša Padėka

Už taip širdingą atjautimą 
mūsų šioje skausmingoje va
landoje, visiems atsiuntusiems 
gėlių, visiems dalyviams šer
menyse ir palydovams mūsų 
,brangiausio asmens Juozo D. 
Čarnos, tariame širdingiausią 
ačiū!

Amilija čarnięne ir sūnūs 
Antanas, Juozas ir Edvardas.

Wilkes Barre, Pa.
...... !!«»■■■ <

Kaip Stovi Bendro Fronto 
Reikalai 1

Komitetas, kuris yra išrink
tas vėliausioj konferencijoj, 
veikia neblogai; savo pareigas 
atlieka. Turėjome parengimą, 
,kur publikos atsilankė viduti
niai ir parengimas pelno davė 
virš $30 dolerių. Pusę pelno 
.pasiuntem Chicagoš pildoma
jam komitetui. Taipgi komite
tas darbuojasi, kad visos or
ganizacijos pasimokėtų meti
nes mokestis nuo $1 iki $5. 
Iki .šįoliai pavyko mokestis iš
rinkti tik iš apie 8 org. Nesu- į

Trečiaclien.j Sausio 1937

Juos reikės išparduot už labai žemas kainas

ĮŽANGA TIK 10c ASMENIUI

BAZARAS BUS LAISVES SVETAINĖJE

PAIN-EXPEiiER

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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.”

Kiekvieną vakarą bus dailės programa. Yra užkviesti geriausi 
liėtuvių talentai iš Philadelphijos, Newarko, ElizabethoT” 

Great Necko ir iš Brooklyno

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Dr. Herman Mendlowitz 
33MĖTAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

prantama, kas yra su mūsų 
pažangiųjų org. kuopom, kad 
neatlieka savo pareigų ? Wil
kes Barrių ir Plymoutho kuo
pos, kurios yra prisidėjusios 
prie šio svarbaus darbo, nė vie
na kuopa iki šioliai nepasimo- 
kėjo. Jei visos org. ir kuopos 
tinkamai pasidarbuotų ir sto
tų į pagelbą komitetui, tai 
greitoj ateityj surengtume ki
tą kokį parengimą, nes pinigai 
būtinai reikalingi. Jei mes ne- 
prisidėsime moraliai ir mate
rialiai, tai mūsų paprasti šū
kavimai pasiliks tuščia raidė. 
Girdisi, kad Smetona Lietuvoj 
dar žiauriau pradėjo elgtis su 
valstiečiais ir darbininkais. 
Taigi visi turime neatlaidžiai 
dirbti, pakol nebus nuverstas

13-TAS METINIS

Lenino Mirties Minėjimo 
Mitingas

tas kruvinas diktatorius nuo 
mūsų brolių ir seserų sprando 
ir atsteigta Lietuvoj demokra
tinė tvarka.

Vienas iš Komiteto.

MADISON SQUAXę GARDEN 

DAY 8P.M. JANUARY 2Oth 

ADMISSION 4O< FRVCD LOO

o >•
H 
X A

A1 
AUS*?'

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

■ t ; L v r t

Trečiadienį, Sausio 20-tą
8 vai. vakaro 

KALBĖS:
EARL BROWDER,

TIMOTHY HOLMES,
I. AMTER, Pirmininkas.

Madison Square Garden

Palengvinimas 
drebinančių 
neuralgijos skausmų — 

gaunamas tuojaus.

PAIN-EXPELLER 
bonkutė tik 35c. ir 70c. 

visose vaistinėse

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

, NAUJAS

LIETUVIS GRĄBORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

iSjsniuotas
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.

laisvės' Bazaro Bus Daiktu Vertės 
$5,000

“LAISVĖS” BAZARAS BUS SEKAMOM DIENOM:

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

4

PINIGINĖS DOVANOS YRA SVARBU
Bažare turėsime vaikų dienas, reikės pripirkti gražių daiktelių ir nau

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



VARDUVES
Įvykio* Apysakaite

Rašo Senas Vincas
(Tąsa)

“Už tai, kad jūs visi į bedievius iš- 
virtote, tai dievas ir koroja! Neinate į 
bažnyčią, neduodate afierų, tai ir duria 
dievas kaip pirštu į akis!” Pasikarščia
vo kita, pusėtinai apšepusi moteriškaitė. 
, “O tau ar neduria? Tau visa trisde-. 
šimts kalakutukų žiurkės išpjovė, pati 
man skundeisi.” Drikstelėjo kita, apyšva- 
riai apsitaisiusi moterėlė.

“Joms tai dievo duotas kryželis, o mus 
už nuodėmes koroja... Bet aš tai tikra 
kvailė. Reikėjo surankioti tuos žiukių 
papjautus žąsiukus, nuvežti kunigui ir 
afieravoti dievui ant garbės. Kaip, tu, 
dieve man, taip aš tau.”

Prisidėjus daugiau dalyvių ir besiedos 
sudėtis pasikeitė. Moterys susipietė apie 
kitą, mažesnį staliuką, ant kurio irgi 
nieko netrūko. O didįjį stalą, veik išim
tinai, užėmė vyrai. Vėl prasidėjo kalbos, 
tik jau ne skundimasis.išmetinėjimais bei 
svėrimas, kurio netikesnė pati? Bet 
skundas ant šiurkščios, vargų ir nelaimių 
pilnos farmerių buities. Čia nebuvo iš
imties, ar kuris iš jų mažiau ar daugiau 
įkaušęs, tikintis ar laisvamanis—visi ly
giai sundėsi savo sunkiom padėtim ir il
gu, be valandų skaitliavimo, sunkiu dar
bu ir mizernom, tarsi tik ant pajuokos 
farmerį išstatančiom jo produktų kai
nom. |

Prisiklausęs tų skundų, prisižiūrėjęs į 
tuos kūdus, saulutės nukepintus, vėjų nu
šiurentus veidus; į tas gysluotas, plau
kuotas ir sunkias darbo milžinų rankas 
—prislinkau arčiau prie moterų stalo ir 
ausį pakreikęs pradėjau klausyti apie ką 
jos kalbasi?

Čia vėl tie patys vargai, rūpesčiai, bė
dos, nedatekliai tik plaukia, tik klegena 

; it sriaunus upelio vandenėlis visokiais 
balsais kalbėdamos. Štai viena, net aša
ras nosine šluostydamosi, skundžiasi, 
guodžiasi, kad jai žiurkės, tik per vie
ną naktį išpjovė ir į urvus suvilko net 
25 žąsiukus.! Ji taip ant žiurkių įširdus, 
ir kad joms atkeršyti, norėjus visą viš- 
tininką uždegti.

Antrai vištelius, trečiai autelius vis 
tos pasiutėlės žiurkės išteriojo. Vienos 
antroms užjaučia, paguodžia ir dalinas

Clevelando Kronika
jo. Negana to, Jerry Breads’ą 
įsimetę į automobilį ir išsive
žę laukuose dar daugiau su
mušė, iki be sąmonės , išmetė 
į purvyną ir paliko.

Šitas puolimas buvo tuojaus 
praneštas vietos policijai ir 
kartu La Folletto Komisijai 
Washingtonan, kad užvestų 
tyrinėjimus prieš šiuos puoli
mus iš Plieno Kompanijų pu
sės ant unijistų ir C. I. O. or
ganizatorių.

Iš vietos policijos mažai ga
lima ko tikėtis, kad ji pastotų 
kelią “juodiem legionieriam,” 
užlaikomiem plieno kompani
jų, iki ji nepajus masių pro
testo ir griežto reikalavimo jų 
nubaudimo. Organizacijos turi 
savo mitinguose priimti pro
testo rezoliucijas ir griežtai 
reikalauti, kaip Apsaugos di- 
rektorio Ness, taip ir majoro 
Burton, kad mušeikos — plie
no kompanijų policija būtų 
nubausta. Fašistiniai daigai 
turi būt nuskinti tuojaus.

Kompanionų Unijų Atstovų 
Konferęncijos Eigą.

Vakar čia prasidėjo pasiva
dinusio Employes Representa
tion Plan of the American 
Steel & Wire' Co., konferenci
ja iš 18 dirbtuvių su 36 atsto
vais. Viršminėtos kompanijos 
viršininkai vadauja šią konfe
renciją, kurios tikslas pastoti 
kelią C. I. O. organizavimui 
plieno darbininkų. M.

Nauji Kompanijos ir Policijos 
Skymai Prieš Streikierius

Neišdegs!
Fisher Body kompanija ma

tydama. kad streikierių eilės

Plieno Kompanijos Policija 
Terorizuoja Darbininkus.
Sausio 16 d. čia Truscon Steel 

Co. darbininkai turėjo mitin
gą reikale organizavimosi į 
uniją, šį susirinkimą šaukė 
Amalgamated Association of 
Iron, Steel and Tin Workers 
of North America. Darbininkų 
atsilankė į 300 su virš. Pasiro
dymas ant pagrindų Alexio 
Balint’o, kuris yra šios apy
linkės unijos organizatorius, 
su sužalotu veidu, visus labai 
nustebino. Jisai tuojaus išaiš
kino visą dalyką sakydamas: 
“Vakar, kuomet aš dalinau 
šiam susirinkimui pranešimus 
prie jūsų dirbtuvės, kompani
jos mušeikos užpuolė ir su 
“brass knyckles” sumušė.

Toliaus jis kalbėjo nurody
damas, kaip Plieno Kompani
jos desperatyviško teroro pa- 
gelba nori pastoti kelią darbi
ninkų organizavimui. Bet tas 
visa veltui, plieno vergai apga
lės visas išnaudotojų juodąsias 
užmačias.

Susirinkusieji entuziastiškjai 
sutiko jo kalbą ir virš 100 įsto
jo į uniją.

• Otis Steel Kompanijos Policija 
Vadovavo Užpuolime Ant 

Unijistų.
Sausio 13 d. Otis Steel Co. 

darbininkai irgi turėjo susirin
kimą Bohemian National Hall, 
4941 Broadway Ave., kur kal
bėjo B, J. Damičh, C. I. Q. or
ganizatorius. Keliem unijis- 
tam išėjus anksčiau iš šio su
sirinkimo, būrys mušeikų, va
dovaujamų Otis Steel Co. pol. 
viršininko, puolė Jerry Breads 
ir Paul Ciarci ir baisiai sužalo-

praktiškais išradimais, kaip tas iškadada- 
res žiurkes nuodyti, kaip su joms kovoti. 
Viena senyva moterėlė, palingavus gal
va ir atsidūsėjus iš gilumos, įterpia:

“Tai vis visagalio dievo užsirūstini- 
mas, jo šventa valią ir duotasai mums 
kryželis... Neškime jį, sesutės, kantriai, 
neišmetinėdamos... Juk be dievo žinios, 
nei plaukas nuo galvos nenupuola.”

“Tai pasakė, kad neliko!” Užsišoko 
kita: “Jeigu jau tas tavo dievas toks 
geras, toks mielaširdingas,. tai kokiems 
galams jis tas"žiurkes sutvėrė?”

“Atsidėk tu ant to savo gerojo dievo, 
tai tau žiurkės netik visus paukščius iš
pjaus, bet įr be dievo žinios tau plaukus 
nuo galvos nuės ir akis išgrauš. Tada, be 
pravadyriaus, nematysi nei kur tą die- 
k) duotąjį kryželį nešti.”

“Ir aš taip sakau,” įsikišo kita. “Tu 
prašyk neprašius, melskis nesimeldus, 
pasninkauk ir nusprogk bepasninkauda- 
ma, o tas dievas nei girdės, nei matys, 
nei atjaus—monai ir daugiau niekas.”

Netikėlės juokėsi, o tikinčiosios rauįtė- • 
si, neturėdamos kur akis dėti. Paskui 
ant ugadų ir dievui ant garbės, šeiminin
kės raginamos, pradėjo kyščioti nosiu
kes prie putojančių alaus stiklų.

Po tam jų kalbos, tarsi sunkios šlėgos, 
pradėjo kristi ant vyrų galvų. Šitam 
klausime jau nebuvo išimties, nes ir ti
kinčios ir laisvamanės—visos mušė į vie
ną ir tą patį tašką, kad nėra baisesnio 
žvėries ant svieto, kaip moters akyse jos 
pačios vyras yra nedoras! Vyras buvo 
kaltas, kuri perdaug vaikų turėjo, vyras 
buvo kaltas ir tos, kuri jų visai neturėjo. 
Vyras buvo priežastimi, kad kuri iš jų 
pražilo, kuriai dantys išbyrėjo ir kuri pa
seno. Gi principialis kaltinimas buvo 
tas, kad vyrai nemyli jas, kaip mylėjo, 
kad prie svetimų meilinasi ir jas laiko 
tik vergių vietoj,

Atsibodus klausyti taip kryžiavojan- 
čias ir kabinančias latrų vietoj vyrus, 
įsimaišiau į čia augantį jaunimą, atsisė
dau šalę vienos, apie 16 metų mergaitės 
ir užkalbinau:

“Kalbate lietuviškai?”
“Šiūr, aš šneka lietuviški.”
“Dar einate į mokyklą?”
“Aš nežiną, ką tu saka?”
“Dar einate į škūlę ar jau baigėte?” 
“Aš eina į aiškūl jau dvi metai.” 
“Šitaip... O ar toli iki škūlės?”
“Ne labai... Mano nuvaikščiojam ir 

parvaikščiojam.”
(Daugiau bus)

vis labiaus splidaruojasi su pla
čiomis masėmis vietos dirban
čių minių ir auga jiems vis di
desnė simpatija, nusprendė 
šauktis išlaukinės pagelbos: 
policijos, spaudos ir samdytų 
provokatorių. Bet šitą būdą 
dirbtuvių savininkai kiekvie
noj darbininkų su jais imtynėj 
— streike naudoja. ’ šitame 
streike kompanija iš karto 
naudojo miklesnį būdą, t. y., 
išbandytą, kaipo sėkmingą ke
li metai atgal'. Pirmoj vietoj 
spauda, o antroj kompanična 
unija. Pirmiausiai spaudoj pa
sirodė asmuo, vadaujantis “ko
mitetą iš 25, norinčių grįžti 
darban.” Skelbė per dvi savaiti, 
kad tūkstančiai reiškia norą 
dirbti, bet jų mažuma nelei
džia. Siuntė visięm darbinin
kams laiškus. Darbininkai tuos 
laiškus grąžino unijai. Siuntė 
antru kartu — tos pačios pa
sekmės. Atėjo keli Amerikos 
Darbo Federacijos biurokratai 
su atsikreipimu į kompaniją, 
kad jų nariams, kurių neturi, 
atidarytų dirbtuvės vartus — 
jie norį grįžti darban. Ir toji 
“parama” kompanijai nedavė 
teigiamų rezultatų.

Dabar, sausio 14 J. kompa
nija gavo paramos iš policijos 
pusės, Pol. Kapitonas John 
Savage-Savickas pranešė strei- 
kieriams, kad jis išleido cariš
ką ukazą. O tąs ukazas yra 
tokis, kad streikieriai negali 
savo automobilių “parkyt” per 
kelis blokus apie Fisher Body 
dirbtuvę. Aišku, kad šis įsaky
mas yra iš miesto valdžios, 
kaipo parama-užuojauta G. M. 
kompanijai jos visuose skyrnų 
nepasisekimuose. Kojjnnanija 
ir policija jos tarnaitė gerai 
žino, kad automobiliai labai 
patarnauja streiko kovoje. Ot 
čia ir reikia tą sėkmingą strei

kierių susisiekimo ir mobiliza
vimo įrankį neveikliu padaryti.

To negana. Kompanija, pa
sirodo, stengiasi uždėti cenzū
rą ne tik ant laikraščių, bet ir 
radio stočių. United Automo
bile Workers Unija pereitą 
savaitę padarė sutartį su WH 
K. Radio stotim del 13 prakal
bų, po tris kalbas į savaitę, 
būtent, pirmadienių, trečiadie
nių ir penktadienių vakarais 
nuo 6:00 iki 6:15. Trečiadie
nio kalba Paul Miley buvo pu
siau sukonfiskuota — išbrauk
ta, t. y. toji dalis kalbos, kuri 
aiškino Flint, Mich. General 
Motors kompanijos padarytą 
puolimą ant sėdinčių dirbtu
vėj streikierių. Stoties užveiz- 
da John Varpe “aiškino prie-! 
žastį,” kad, esą, nepatvirtin
ta faktais Flinto įvykiai. Unija 
išnešė griežtą protestą prieš tą 
stotį ir kartu kreipiasi į visuo
menę, fcad ji kartu protestuo
tų prieš WHK Radio stoties 
parsidavimą Fisher Body Co.

Kaip pirmesni kompanijos 
skymai neišdegė, taip bus ir su 
šitais.

Paremkime streikierius, 
ypač maistu, kas pikietams rei
kalinga. Priduokite U.A.W.U. 
Lokalo 45 headquarters, E. 
148th St. ir St. Clair Ave. (Sė
liam pašto name).

Simpatikas.

Philadelphia, Pa.

DIDELIS BALIUS
RENGIA LDS 5-ta KUOPA

Įvyks Penktadienį22 Sausio (January)
UKRAINŲ SVETAINĖJ

847 North Franklin Street 
Philadelphia, Pa.

•
GRIEŠ PUIKI ORKESTRĄ

Bus duodama trys brangios 
dovanos. Pirma, kvoterinė bač
ka alaus; antra, kvorta rugi
nės ir trečia, dėžutė saldainių.

Komisija širdingai užprašo 
Philadelphijos lietuvius, kai? 
senus, taip ir jaunus dalyvauti 
šiame baliuje. Būsite visi pa
tenkinti.
Įžanga: su drapanų padėjimu 

tik 35 centai.
Užkviečia LDS 5-tos kuopos

» Komisija.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

MONTELLO, MASS.
Kom. Partija ir Simpatingi drau

gai rengia didelj spaudos banketą. 
“Daily Workerio” naudai, kuris įvyks 
vasario (Feb.) 21 d., 5 v. vak., Liet. 
Tautiško Namo apatinėj svet., įžanga 
75c. Visi vietiniai ir apylinkes orga
nizacijos tą dieną nieko nerengkite, 
bet būkite Montello. Turėsite gerą 
laiką. — Kom.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 24 d. sausio, kaip 10:30 
vai. ryto, Liet. Svet., 29 Endicott St. 
Malopekite dalyvauti šiame susirinki
me. Išgirsite raportą visų metų. Taip 
pat pradėkime mokėti duokles už 
1937 metus. — Sekr. J. J. Bakšys. 
Narys. • (16-18)

DETROIT, MICH.
Sekmadienį, sausio 24 d., 2-rą vai. 

po pietų, Draugijų Svet., 4097 Porter 
St. atsibus Lietuvių Laisvamanių Eti
nės Kultūros Draugijos 3-čios kp. su
sirinkimas. Visi nariai ir norinti būti 
nariais' kviečiami atslankyti. Po sųs- 
rinkimo bus diskusijos temoj: “Ar 
Bedievybė Buržuazinė?” Įžanginę 
kalbą pasakys drg. Metelionis. — 
Pirmininkas. (16-18)

NEWARK, N. J. .
Lenino Mirties Minėjimo Masinis 

Mitingas įvyks penktadienį, sausio 
(Jąn.) 22 d., Kruegers Auditorium, 
25 Belmdnt Avė., įvyksta žymiausio 
pasaulyje revoliucijos vado LENINO 
mirties paminėjimas, kur kalbės žy- 
mus darbo redaktorius Louis F. Bu- 
denz ir bus graži muzikalė progra
ma. Pradžia 8 vai. vak. Kviečia Kom. 
Part. Pistr. (16-18)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. rengia didelį balių, ku

ris įvyks 22 d. sausio, Ukrainų Svet., 
847 N. Franklin Št. Pradžia 7:30 v. 
vak. Grieš puiki orkestrą. Rus duo

(

damos 3 brangios dovanos: pirma— 
kvortinė bačka alaus, antra —< kvor
ta ruginės, trečia t— baksas saldai
nių. Įžanga su drapanų pasidėjimu 
tik 35 centai. Komisija širdingai už
prašo Phila. lietuvius kaip senus taip 
ir jaunus dalyvauti mūsų baliuje. Bu
site visi ir visos patenkinti. — LDS.
5 kp. Kpm. (16-17)

DETROIT, MICH.
Detroito Draugijų bei Kuopų at

stovų metinė konferencija įvyks sau
sio (Jan.) 23 d., 7:30 vai. vak. Lietu
vių Svet. Bus renkama valdyba ir 
reikalingos komisijos 1937 m. Visi 
draugai atstovai malonėkite į laiką 
atsilankyti. Jeigu kurių Draugijų at
stovai yra perrinkti, irgi malonėkite 
dalyvauti laiku. — J. Overaitis, sekr.

(16-18)

aasi “Chapayev.” Bus rodomas Pa- 
'ace 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 
saikams 11 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

ATSIŠAUKIMAS.
Draugai! Gal pas kurį randasi Te

atro veikalas arba žinote kur gauti 
tokį, kuris perstato laikus, kada lie
tuviai nešė “Kontrabandos” būdu 
lietuvišką spaudą iš užsienio ir kaip 
caro valdžia persekiojo ir baudė už 
tokius prasikaltimus.

Rodos kad esu patėmijęsi spaudoj, 
bet dabar nesurandu. Už suteikimą 
žinių šiuom reikalu būsiu didžiai dė
kingas. — J. J. Mockaitis, 255 Hough 
Ave., Bridgeport, Conn.

BRIDGEPORT, CONN.
Prieškarinis Komitetas rengia va

karėli, kuris atsibus 23 d. sausio 
(Jan.) Liet. Jaunų Vyrų Svet., 407 
Lafayette St. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Prakalbą pasakys moksleivis-jau- 
nuolis Keistutis Michelsonas iš Broo
klyn, N. Y. Po prakalbos bus kala
kuto vakarienė ir šokiai prie geros 
muzikos. Tikietas už vakarienę ir 
viską $1.00. Prakalboms ir šokiams 
tik 25c. Labai svarbu, kad jaunuoliai 
daugiausiai dalyvautų. Taip pat už- 
kviečiame ir suaugusius. — Kom. 
Narys. (16-17)

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 vadi-

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela ncĮ gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų,'V W 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu j 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, taii 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, i 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė-1 
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, i 
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 j 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek-, 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR
ANTIJOJ AM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

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

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

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

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

Hartford, Conn.

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo, ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chropiški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Mo^irų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
iy 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 Pl.

Valandos 9 A. M. iki 7 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
(MĘS KALBAME LIETUVIUKAI)

lę svarbių knygų, o labiausia, kad 
Ralph Bates yra gyvenęs paskutiniu g 
laikotarpiu Ispanijoje ir 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 Kinoov 
ir visa eilė kitų žymių žmonių.

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

(15-16)

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N..z 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: EVcrgrecn 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniatt&i.

TRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn,

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661
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—EŠiandien iš Ispanijos Sugrįžta Robert Minor; Kalbės Šį 
Vakarą Lenino Minėjime Madison Square Gardene

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
Trečiadienio rytą laivu Be- 

rengaria iš Ispanijos sugrįžta 
amerikiečių mylimas vadas, 
kovingasis Bob Minor, narys 
Amer. Kom. Partijos Centro 
Komiteto. Jisai buvo partijos 
ir angliško darbininkų dien
raščio “Daily Workerio” pa
siųstas specialiu koresponden
tu į Madrido karo frontą.

Minor yra vienas iš žymiau
sių revoliucinių žurnalistų. Pa
saulinio karo metu kapitalisti
niai laikraščiai jį buvo pasiun
tę korespondentu karo fron
tam

Minor duos pirmarankes ži

Iš Amalgameity Unijos Prelekcijos
šeštadienį, 16 d. sausio, Irv

ing Plaza svetainėje, New 
Yorke, buvo antra iš eilės pre- 
lekcija, raporto formoje apie 
Biro-Bidžaną ir Lenkiją. Pre
legentas Amalg. banko prezi
dentas Elett, kalbėjo labai li
berališkai apie tai, ką savo 
akimis matė viršminėtuose 
kraštuose. ' .

Prieš karą, sakė jis, Busi- 
' joj gyveno šeši milionai žydų. 

Jų užsiėmimas didumoje, kaip 
visiems žinoma, buvo bizniš- 
kas. Tik mažas nuošimtis iš to 
skaičiaus buvo tikri darbinin
kai : šiaučiai, kriaučiai, kalviai, 
kepurninkai ir kiti amatnin- 
kai, kuriuos mes patys žinome.

Įvykus revoliucijai, Lenkija 
atsiskyrė 'nuo Rusijos, kaipo 
savistovė valstybė, ir tuo pa
čiu sykiu žydų skaičių perskė
lė pusiau: trys milionai teko 
Rusijai ir trys milionai Lenki
jai. Tad ir apsistosime apie 

’ Rusijos žydus.
Sovietų valdžiai pradėjus 

imti savo rankosna visą verslą, 
biznį, -— daugelį žydų paliko 
be jokio užsiėmimo. Paskui, 
kada užėjo vadinamos nepos 
laikotarpis, valdžia vėl leido 
prekiauti, daugelis jų vėl ga
vo užsiėmimą, tačiaus tasai 
laikotarpis buvo trumpas ir 
vėl desėtkai tūkstančių žydų 
liko atskirti nuo gyvenimo. Ki
tos išeities sovietams neliko, 
kai tik jieškoti savo šalyje 
sklypo žemės ir ten juos ap
gyvendinti, kad patys sąu pa- 

A sidarytų gyvenimą.
Surasta Biro-Bidžanas: de

vynias dienas važiuoti nuo 
Maskvos ir penkias ir pusę 
dienos nuo Vladi v o s t o k o. 
(Biro - Bidžanas rubežiuojasi 
su Manchukuo-Mandžurija) 
1928 metais prasidėjo kolonis
tų siuntimas į jiems nuskirtą 
vietą, bet išėjo labai nesėkmin
gas pradžios bandymas. Dau
gelis žydų, nuvažiavę ir nera
dę tinkamų stubų gyvenimui, 
plotus krūmokšliais apaugu
sios žemės, — išbėgiojo sykiu 
su keturiais vėjais. Vieni atsi
dūrė Vladivostoke, kiti Irkuts
ke, treti Odesoj. Kas turėjo il
gesnei kelionei kojas, tas to
liau bėgo. Prisiėjo dirbti žemę, 
statyti gyvenamas trobas tik 
drąsuoliams ir jie jau turi ge
rus darbo vaisius.

Žemė ant tiek yra derlinga, 
kad užtenka pusės akro vieno 
žmogaus išmaitinimui. Oras 
Štai kokis: balandis, gegužė ir 
birželis labai tinkami įsėjimui 
visokių vasarinių javų; liepos, 
ir rugpjūčio mėn. — šlapi, lie
tingi, bet rugsėjo ir spalio 

'mėnesių vėl gražūs orai taip, 
kad viską į laiką nuo laukų su
valo, sunaudoja.

Biro-Bidžanas miestas jau 
turi penkioliką tūkstančių gy
ventojų. Jame jau yra ir dirb
tuvių : kriaučių šapoje dirba 
du šimtai kriaučių, yra ir au
dėjų šapa, tačiaus kaip mies
tas, taip ir dirbtuvės labai pri
mityviškos fohnos. Bet viskas 
taisoma, gerinama, štai buda-

nias apie didvyrišką madridie
čių kovą prieš fašistus šį va
karą, Lenino minėjimo masi
niame mitinge, Madison Sq. 
Gardene, 50th St. ir 8th Avė., 
New Yorke. Įžanga 40c, rezer
vuotos sėdynės — $1. Prasidės 
lygiai 8 vai., baigsis 11 vai. 
vakaro.

' Tame pat mitinge kalbės ir 
E. Browder, Am. Kom. Parti
jos generalis sekretorius. Bus 
puiki, masinė programa, ku
rioje dalyvaus keli šimtai sce
nos mylėtojų. Mitingas rengia
mas paminėjimui 13-kos metų 
sukaktuvių nuo didžiojo dar
bininkų vado Lenino mirties.

voja naują kriaučių šapą, kurį 
bėgyje dviejų metų bus “gata
va ir joje dirbs apie 25 šim
tai kriaučių. Tai bus bent ša- 
pukė!

žydai turi savo kliubus. 
skaityklas, mokyklas. Turi ir 
savo teatrą, bet, girdi, kai nu
ėjau žydų teatran, tai jis buvo 
tuščias. O tik biskį toliau ru
siškas teatras ir jis kimšte pri
sikimšęs didumoje žydais.

Iš jo kalbos visi suprato, 
kad žydai vadinamo gryno žy
diškumo jau nepaiso, kas sa
vaime suprantama, jog dauge
liui senų šabasinių tas nepatin
ka, kad jų košerno kugelio 
puodą jau ant kuolo mauna!

Buvau nuėjęs pažiūrėti, sa
kė prelegentas, kaip gyvena 
farmeriai, ūkininkai, ir turiu 
jums pasakyti, jog jie geriau 
gyvena, negu miestiečiai. Far
meriai visko turi daugiau, ir 
sveikesnio oro, ir maisto, ir 
daugiau vietos alkūnėms pa
krutinti.

Tai tokis Biro-Bidžano 
trumpas apibudinimas. Vienok 
žydų klausimo jis dar neišrišą, 
nes, kai buvo minėta, sovietuo
se yra daug žydų, o Bire-Bid- 
žane tik maža dalelė ir ne to
dėl, kad jie ten negalėtų gy
venti, bet kad į metus išdirba 
tik penkis tūkstančius akrų 
naujos žemės.

Nors čia tas kaip ir nepri
klauso, bet reikia štai kas pa
klausti, ypatingai pas tuos, ku
rie sako, jog pasaulis šešių 
tūkstančių metų senumo. Jei
gu dabar tokiomis moderniš
komis mašinomis, milžiniškais 
traktoriais, kuriais užkabinę 
medį su šaknimis išlupa ir į 
metus gali nuvalyti tik 5,000 
akrų žemės tinkamos agrikul
tūrai, tai kiek žmonėms ėmė 
tūkstančių metų su paprastais 
špatais ir matikais nuvalyti 
tokius kontinentus, daleiskim, 
kai Azija, Europa? O juk 
žmonių skaičius iš syk irgi ne
buvo tokis didelis, kai dabar 
yra.

Lenkija ir Jos Gyventojai.
Biro-Bidžane dar yra tik 

pradžia gyvenimo, bet jame 
yra ateities viltis Rusijos žy
dams, kuomet Lenkijoj nėra 
jokios. Lenkijoj ne vien tik 
žydams nėra ateities, bet ir ki
tų tautų darbininkams, šeši 
milionai valstiečių tiek bied- 
nai gyvena, kad nusipirkę 
puškutę degtukų skaldo j ke
turias dalis. Jie reikalauja že
mės, bet jiems duoda tik du 
akru delei šeimynos, iš ko ne
užtenka nei gyventi, nei badu 
numirti. Kuomet Rlusijoj duo
dama 10 akrų delei šeimynos, 
tai milžiniškas skirtumas!

Kalbant apie Lenkiją, jis 
sakė, kad jeigu neužeis karas, 
tai jos žmonės j porą metų 
priverstinai turės darytis nau
ją dalybą, kitokios išeities jau 
nėra. Iš Lenkijos reikėtų iš
vežti šimt^ tūkstančių žydų, 
bet kur juos dėsi? Palestina 
gali priglausti tik apie trisde

šimts tūkstančių žydų į metus. 
Pagaliaus, Lenkijos žydai turi 
ir pasilikti gyvent Lenkijoj, o 
ne kur nors kitoj šalyj, (čia 
pasigirdo keli rankų terškėji- 
mai.)

Klausimai ir Atsakymai
Pabaigus kelbėti buvo duo

dami klausimai žydų kalba; 
bet jis atsakė angliškai. Klau
simai buvo toki: “Ar tiesa, 
kad žydai Biro-Bidžane vaikš
čioja nudriskę, nuogi? Ar žy
dai neserga nuo uodų užkre
čiama liga maliarija, drugiu? 
Ar nėra pavojaus žydų išnai
kinimui laike karo Sovietų su 
Japonija? Kokis jų kultūrinis 
gyvenimas?”

Į klausimus atsakė trumpai: 
“Tokio dalyko, kaip nuogų 
vaikščiojimas, visai nėra. Kad 
nešioja senus rūbus — tas tie
sa! Bet kur jų nenešioja? 
Mano tėvas vesdamas-pasisiu
vo žiponą, ir kuomet sūnus bu
vo 13 m., tai jį pakirpo ir ati
davė sūnui. Jūs esat atvažiavę 
iš Europos ir tą gerai žinote, 
kad ten rūbus numeta tik ta
da, kada ilgiau jau negalima 
nešioti. Jokios maliarijos-dru- 
gio ten nėra, tai perdėtas da
lykas. Tiesa, uodai bjaurūs, 
žydų kultūrinis gyvenimas yra 
lygus su visų Rusijos gyvento
jų kultūringumu. Jiems nėra 
jokio ^skirtumo. Ir reikia atsi
mint, kad Rusijoj kultūrinis 
gyvenimas prasidėjo tik po 
1917 m. revoliucijos. Jeigu 
užeis karas, tai žydai susilauks 
to paties likimo, kaip ir visi 
jos, Rusijos, gyventojai.”

Tai toki dalykai sviete de
dasi. Biro-Bidžanas likosi žy
dų nacionaliu klausimu, žydų 
skaičius yra didelis, bet kuo
met išblaškyti po viso pasau
lio kampus, tai neturi niekur 
jokios atstovybės. Pačiuose So
vietuose trys milionai, tai dau
giau, negu Lietuvos gyventojų. 
Vienok jie neturi jokios savos 
respublikėlės, iš kurios galėtų 
pasiųsti savo atstovą Sovietų 
rūman. Kada išsibudavos res
publika, tada bus kas kita. Jie 
prie to siekiasi, Sovietai jiems 
gelbsti ir lai jų visų darbas ei
na pirmyn!

Iš viso to pranešimo, kurį 
mums davė Elett, galima su
prasti, kad žydai nuo gyveni
mo neatsilieka, štai tik dabar, 
vasario mėn., įvyks Puškino, 
Rusijos garsaus rašyto j aus, 
poeto šimto metų jubilėjaus 
paminėjimas, bet Biro-Bidža- 
no žydai kriaučiai dar vasa
rą laikė susirinkimą, kuriame 
ir pats Elett dalyvavo, kaip 
prisirengti prie to jubilėjaus. 
O kiek mes, kriaučiai, rūpina
mės bent keno literatiniu dar
bu.

Šios prelekcijos pradžią ati
darė Izabelė Woltis — viduti
nio soprano dainavimu. Padai
navo dvi angliškas, o tris žy
diškas dainas.

Kitą subatą kalbės Bridge^ 
porto majoras — McLevy, 
“Ką gali padaryti miesto dar
bininkų valdžia.”

Reporteris.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Pilypas Keris, 79 m. amž., 
189 Meserole St., mirė sausio 
18 d., Kings County ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas graboriaus 
Bieliausko koplyčioj. Bus pa
laidotas'sausio 21 d., Linden 
Hill kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P; 
Ballas (Bieliauskas).

Teisėjas F. Taylor . aštriai 
kritikavo gub. Lehmaną už 
pakeitimą mirties bausmių ka
lėjimu kriminalistams. Bet 
gub. atsakė, kad ir ateity jis 
elgsiąsis sulyg savo sąžinės 
balso.

Ar Jau Nusitarei Dalyvaut 
, Maspethiečių Parengime

Šį Sekmadienį?
Maspethas, — užmirštasis 

New Yorko kampelis, kuris at
skirtas nuo Brooklyno “paskil- 
busiu” Newton upeliu, šį sek
madienį, vienok, Brooklyno ir 
apylinkės lietuviai turės pro
gą užmegsti naujus ir tamp
resnius ryšius su mašpethie- 
čiais ir jų veikla.

Mat, šį sekmadienį Maspe- 
tho Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
138 kuopa, ir tarptautinė pa- 
šalpinė organizacija IWO ren
gia didelį bendrą balių, kuria
me taipgi bus ir koncertinė 
programa.

Tai įvyks New National sve
tainėj, 61-60 — 56th Road, 
Maspethe. Važiuojant gatve- 
kariu iš Brooklyno, reikia iš
lipti ties Willow Ave. ir žengti 
pakalnėn du blokus.

Koncertas prasidės lygiai 
trečią valandą po piet. Jame 
dalyvaus Brooklyno lietuvių 
“Aido Choras,” lenkai drau
gai suvaidins trumpą veikaliu- 
ką, o rusai suteiks grupę jau
nų šokikų ir dainininkų, šeš
tą valandą vakaro prasidės šo
kiai.

Į šį smagų parengimą įžan
ga tik 45 centai. Nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti ir laiku.

Kom.

Maspetho Liet. Pil. Kliubas 
Išrinko Naują Valdybą

Maspetho Lietuvių Piliečių 
Kliubas atsistojo ant naujų ko
jų, nes 16 d. sausio minimas 
kliubas išrinko naują valdybą 
iš darbščių narių, kurie pasi
žadėjo naujoj valdyboj varyti 
darbą pirmyn. Kokios bus pa
sekmės, tai parodys ateitis. 
Rodos, naujos valdybos nariai 
pažangesni, veiklesni, tad tiki
masi gero darbo iš jų pusės. 
Susirinkime kliubo nariai ga
na smarkiai pasitriukšmavo, 
vienok išvengta muštynių.

Skaitytojų informacijai, 
Maspetho Lietuvių Piliečių 
Kliubas turi apie 30 narių, ku
rie mitingus laiko 'Zabelskio 
salėje. Taipgi teko sužinoti, 
kad kliubas turi apie $1000 
ižde. Rep.

TDA 17 Kp. Susirinkimas
Tarpt. Darb. Apsigynimo 

Lietuvių 17-tos kuopos susirin
kimas įvyks 20 sausio, 7:30 
vai. vakarė, “Laisves” svetai
nėj. Bus perrinkimas valdybos 
ir sutvarkymas kitų organiza
cijos reikalų. A. Mureika.

Iš Brooklyno išsiunčiama 
dar 10 bedarbių šeimynų į 
Hightstown, N. J., kur įsteigta 
bedarbių kolonija — siuvykla, 
farma.

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 valgių ir gėrimų, nes patys rengėjai šiuo 
sykiu patarnaus valgiais ir gėrimais.
Gi šokiam, čia yra labai gera svetaine.

Tad skaitlingai susirinkite pasilinksmink ir paremt 
šią svarbią pašalpos organizaciją.

PRADŽIA 7:30 VAL. VAK. ĮŽANGA 25c

Gabūs Plėšikai Apiplėšė 
Lietuvę Maspethietę 

Banke
Antai pas lietuvę Klimienę 

atėjo vienas vyras į namus 
(antrašo nepajėgiau sužinoti) 
ir teiravosi apie kokios tai 
krautuves pasirandavojimą. 
Jiems bekalbant pribuvo dar 
du vyrai, kurie irgi teiravosi 
tuo reikalu. Juos pakvietus į 
stubą, vienas vyras išsitraukė 
revolverį ir reikalavo pinigų.

Nors moteriškė smarkiai iš
sigando, vienok ji jiems pasa
kė, kad pinigai randasi banke 
ir tuomi manė, kad plėšikus 
apgaus. Bet kur tau! “Gerai,” 
atkirto antras plėšikas, “pasi
imk banko knygutę ir eisime 
į banką.” Ką gi moteris galė
jo daryt? Juk labai nesveika, 
kuomet revolverio vamzdis 
prispaustas prie šono. Visiem 
keturiem nuvykus bankan, mo
teris ištraukė $48, palikdama 
banke tik vieną dolerį. Ricie- 
riški plėšikai moterį parvedė 
namo, pasiėmė pinigus iš jos 
ir išdūmė be pasisvečiavimo.

Užgirdęs.

Raketo Byla Tęsiasi
New Yorke dabar eina res- 

tauranų raketo byla. Louis 
Beitcher, kuris vadinamas No. 
2 šulu dviejų milionų dolerių 

'rakete, pirmadienį buvo pa
šauktas liudininko kėdėn ir 
prisipažino kaltu. Apart jo 
teis 14 kitų, įtartų dalyvavus 
rakete.

GARSINKITĖS SAVO BIZNJ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

PRAMOGOS
SO. BROOKLYN, N. Y.

LDS 50 kp. rengia balių. Įvyks 
I subatoj, 30 d. sausio (Jan.). Bus 
duodama dovanos $18.00 grynais pi
nigais. Pirma — $10; Antra $5; Tre
čia — $3. Darbininkų Centre, 723 —■ 
5th Avė., kampas 23rd St. Johnny 
Marts Orkestrą grieš visokius šo
kius. Pradžia 7:30 vai. vak. Hat 
Check 25c. širdingai kviečia visus— 
Komisija. (16-17)

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY, N. Y.

ALDLD 23-čios kuopos susirinki
mas įvyks penktadienį, sausio 22 d., 
7:30 vai. vakaro, pas drg. Matthews, 
433 W. 33rd St. Apt. 8. Visi nariai 
bukite. — Valdyba. (16-17)

EAST NEW YORK, N. Y.
šį ketvirtadienį, 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, sekt. (15-17)

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
lingiausiu! kliubui arba grupei.

(15-17)

Nėra valandų sekmadieniais.
0------------------------------------------

INFLUENZA
New Yorko miesto sveikatos komisionie- 

rius laikraščiuose paskelbė, jog iš apie 
7,000,000 žmonių gyvenančių New Yorke, 
300,000 serga Influenza. Taigi būtų žingei- 
du sužinoti kiek visoje Amerikoje iš 120,- 
000,000 gyventojų serga toja epidemija ?

Influenza yra staigus kūno valymo krizis, 
panašus į šaltį ir yra išdavas netikusio mai
tinimosi. Tie žmonės netik influenza serga, 
bet ir kitokioms ligoms, kurių viduriai už
kietėję, priskretę, kraujas ir visa kūno sis

tema reikalauja išvalymo. Vartojant NATURAL-LAX-HERB TEA 
nesibijo, nes jų niekibs influenza ir kitokios ligos. NATURAL-LAN- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet kraują ir visą kūno 
sistemą. Sergantieji ir sveiki tuojaus parsitraukite NATURAL-LAX- 
HERB TEA ir jūs patys persitikrinsite, jog aš sakau teisybę, nes aš 
esu išbandęs. N. L. H. Tea pakelis prekiuoja 50c. Prisiųskite Money 
Order už vieną bei dauginus pakelių, o aš gavęs užsakymą, tuojaus 
pasiųsiu. Rašykit: JOHN W. THOMSON, P. O‘. Box 186, Brooklyn, N.Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

J. KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ^LUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

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

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

Tel. EVergreen 8-8520

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parčm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZĄMUOTOJAS 

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

VALANDOS: 2—4 ir 6—«.

---------------------------- B

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

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 9^0 

kirpimas

SKUTIMAS JSC
Prielankus Patarnavimas 

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus fanailijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
Įus ir krajavus 
tiudarau 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 ptone Ave., tarpe Eastern Park- 
waf ir Chauncey stočių BMT Line 

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




