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nusidėjimus yra dar smarkiau 
baudžiami, negu neparti j iečiai. 
Taip visados buvo ir yra Sovie
tų Sąjungoje. Mat, iš partijie- 
čių laukiama ir tikimasi daug 
daugiau. Jie privalo duoti pa
vyzdį bepartiškoms masėms. O 
atsiranda tokių, kurie partijos 

> . vardą ir garbę suteršia, po prie
danga partijos atlieka krimina- 
liškus darbus. Tokie žino, kad 
jie nei iš partijos, nei iš Sovie
tų valdžios pasigailėjimo negali 
tikėtis ir laukti.

Štai kaip reikia žiūrėti į tuos 
trockistinius kriminalistus, ku
rie buvo Komunistų Partijoje, 
apgavo ją, po jos priedanga va
rė kriminališkus darbus. Dabar 
jie atsiima už tuos darbus.

Ar teisinga Komunistų Par
tijos ir Sovietų valdžios tokia 
politika? Taip, teisinga šimtu 
procentų. Jeigu Komunistų 
Partija globotų ir gintų krimi-z 
nalistus — sabotažninkus ir 
žmogžudžius, tai ji nebūtų ver
ta to garbingo vardo, o jeigu 
Sovietų valdžia jų nebaustų, tai 
jinai neturėtų teisės vadintis 
darbininkiška valdžia.

Drg. šolomskas, Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos sekretorius, va
žiuos su prakalbų maršrutu į 
vidurvakarius—Chicagą ir apie- 
linkę. Jis ten pabus apie mė
nesį laiko. Pasiryžęs pasakyti 
daug prakalbų ir smarkiai pasi
darbuoti del tos kultūrinės drau
gijos.

Drg. V. Andrulis, “Vilnies” 
«, redaktorius, iš Chicagos, žada 

atvažiuoti į Rytus ir čionai pa
sidarbuoti mūsų judėjimui. Da 
šis maršrutas nesutvarkytas. 
Bet Naujosios Anglijos, taip 
pat New Jersey draugai turėtų 
turėti tai mintyje ir pasirengti 
prie to maršruto.

Drg. Andrulis važinės lietu
vių komunistų frakcijos reika
lais. Masinius mitingus gali
ma būtų suruošti tiktai keliuo
se didmiesčiuose. Daugiau svar
bos reikia duoti platiems pro
gresyvių susirinkimams nuošir
džiam ir nuodugniam apdisku- 
savimui mūsų revoliucinio ju
dėjimo reikalų. O tų reikalų 

r kiekvienoje kolonijoje turime 
labai daug.’

Negalėjau patekti į Lenino 
mirties paminėjimo susirinki
mą, kuris įvyko pereitą trečia
dienį Madison Square Garden 
svetainėje. Apie aštuntą valan
dą jau nebetilpo žmonės svetai
nėn ir durys buvo uždarytos. O 
tūkstančiai dar norėjo įeiti. Ei
lėje išlaukiau arti valandą lai
ko. šion svetainėn sutelpa virš 
20 tūkstančių žmonių.

Tie, kurie turėjo grįžti namo 
nuo svetainės durų, buvo nusi
vylę, negavę dalyvauti toj mil
žiniškoj masėje viduje. O bet 
jie buvo smagūs, nė vienas ne- 

* rūgojo. Jie džiaugėsi, kad sve- 
> tainė užpildyta su kaupu, kad 

tiek daug New Yorko žmonių 
susirinko paminėti didįjį darbo 
žmonių vadą.

Ką sakysite apie šitokį pat
riotą, pono Tysliavos kolegą. 
Gerai aš jį žinau, pažįstu labai 
senai. Jis vaikštinėja palei lie
tuviškas knygų išleistuves, su
renka knygas, gauna veltui, 
kaipo dovaną Lietuvos kultūri
nimui, pasiunčia Lietuvon inte
ligentams, ir nuo jų atlupa du- 
beltavą kainą!

Maskva. — Sovietų Są
jungoj yra 700,000 mokyto
ju

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Uždaryti Didieji Buick Auto. 
Fabrikai; Derybos Persi

kėlė j Washington?
WASHINGTON, saus. 21. 

—Kaip sutaikyt streikuo
jančius General Motors au
tomobilių darbininkus su 
bosais, delei to veda pasita
rimus su darbo ministere 
Fr. Perkins atvykę iš Mi
chigan valstijoj gubernato
rius Fr. Murphy ir General 
Motors prezidentas Al. P. 
Sloan. Gal pasikviesią į de
rybas ir J. L. Lewisą, pir
mininką Industrinių Unijų 
Organizavimo komiteto.

Atvažiavo ir Jungtinės 
Auto. Darbininkų Unijos 
prezidentas Homer Martin.

Lewis pareiškė, jog prieš 
automobilių darbininkų or
ganizaciją kovoja ne vien 
auto, fabrikantai; su jais 
išvien eina ir plieno, an
glies, gumų ir stiklų fabri
kantai, bijodami, kad neįsi
galėtų industrinės unijos to
se pramonėse.

Flint, Mich. — Negauda
mas reikalingų medžiagų ir 
dalių, iš priežasties sėdėji
mo streikų, užsidarė sausio 
20 d. didelis General Motors 
Buick automobilių fabrikas, 
kur dirbdavo 10,000 darbi
ninkų. Iš buvusių Flinte 
43,000 General Motors dar
bininkų dabar pasilieka dar
be tik 5,000.

Sėdėjimo streikai faktinai 
visai sulaikė dirbimą Gene
ral Motors; pasažyrinių ^au
tomobilių ne tik čia, bčt ir 
kitur. Sausio 21 d. General 
Motors turėjau jau 150,000 
streikuojančių bei nedirban
čių darbininkų.

300,000 Geležinkeliečių Rei
kalauja 20 Nuošimčių

Daugiau Algos
CHICAGO, Ill., saus. 21. 

—Vadai penkių gelžkeliečių 
Brolijų (unijų) reikalauja, 
kad kompanijos pridėtų 20 
iki 25 nuošimčių algų dar
bininkams ir tarnautojams 
tų Brolijų nariams. Brolijos 
turi 300,000 narių.

Reikalauja Sušaudyt Rade- 
ką ir kt. Trockistus

MaskVa, saus. 21.—Sovie
tų spauda reikalauja sušau
dyt K. Radeką, Grg. Piata- 
kovą ir 14 kitų trockistų, 
kurie suokalbiavo išžudyt 
Sovietų vadus, iškrikdyt 
pramonę ir užtraukt karą 
ant Sovietų.

London. — Irano-Persįjos 
valdžia davė 60 metų leidi
mą Amerikoniškai-Iraniškai 
aliejaus kompanijai išnau- 
dot žibalo šaltinius didžia
me šiaur-rytiniame Irano 
plote.

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!
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Motenj Brigada Ginti Strei- 
kierius nuo Policijos 

Užpuolimų
FLINT, Mich. — Vadovy

bėje jaunos gražuolės Geo- 
ros Johnsonienės, “sėdinčio” 
streikierio moteries, dviejų 
kūdikių motinos, įsikūrė 
Moterų Brigada ginti strei
kuojančius auto, darbinin
kus. Sako: “Mes aplinkui 
apstosime vyrus streikie
rius, ir jeigu policija norės 
šaudyti streikierius, tai tu
rės mus pačias pirma šau
dyti.”

Moterų Brigadon susira
šė jau apie 100 streikierių 
žmonų, motinų ir seserų.

NAZIŲ-JAPONŲ KOMISIJA 
PRIEŠ SOVIETU SĄJUNGĄ
BERLYNAS, sausio 21.— 

Pradėjo darbuotis bendra 
iš Vokietijos nazių ir Japo
nijos atstovų sudaryta ko
misija vykdyt tų dviejų ša
lių sutartį “prieš Komunis
tų Internacionalą,” vadina
si, prieš Sovietų Sąjungą.

Japonu Ministeris Gina 
Sutartį Prieš SSRS
TQKIO, sąus. 21.—Japo

nijos užsienių reikalų minis
teris Hachoro Arita, kalbė
damas seime, užsipulčlinėjo 
“komunizmą”; sakė, būk tai 
komunizmas kiršinąs pasau
lį ir gimdąs karo pavojus. 
Todėl Arita teisino Japoni
jos sutartį su Vokietija 
“prieš komunizmą” (tik
riau pasakius, prieš Sovie
tų Sąjungą.)

Sučiupo Ex-Kalinj, Nušovusį 
Michigano Policininką t

MONTROE, Mich. saus. 
21. — Tapo sugautas ex-ka- 
linys Alcide Benoit, kuris 
pačiame valstijos policinin
ko R. G. Hammondo auto
mobilyj nugalėjo Hammon- 
dą, išsivarė jį iš mašinos, 
prirakino prie pašto dėžu
tės stulpo ir sušaudė. Pas 
žmogžudį rado ir iš polici
ninko atimtą revolverį. Jis 
buvo iš kalėjimo sąlyginiai 
paleistas “pasitaisyti”. Mi
nimas policininkas buvo įsi
varęs Benoitą į savo auto
mobilį kaipo nužiūrimą kri
minalistą.

Didžiausia Geografija
Maskva, saus. 21. — So

vietų Mokslo Akademija 
rengiasi išleist 36 knygų, 
25,000 puslapių Sovietų Są
jungos georgrafiją.

John L. Lewis, CIO komiteto pirmininkas (kai
rėje), Washingtone tariasi su Darbo Sekreto
riaus padėjėju, Edward F. McGrady. Lewis 
reikalauja, kad kongresas tyrinėtų General Mo
tors kompanijos priešdarbininkiškus veiksmus.

Japonu Armijos Vadai 
Reikalauja Pilno Sau 

Viešpatavimo Šalyje

Michigan Darbo Federa
cija Remia Automobiliu 

Darbininku Streiką
Tokio, saus. 21.—Susirin- Flint, Micji. — Michigan 

kus Japonijos seimui, gene- valstijos Darbo Federacijos 
ralis armijos štabas žada sekretorius John Reid išlei- 
pastatyt jam tokius reikalą- do pareiškimą, kur smerkia
vimus, kurie jeigu būtų pri- streiklaužišką politiką Gree-
imti, tai reikštų beveik vi
sišką armijos galvų viešpa
tavimą šalies politikoje ir 
gyvenime.

Generolai reikalauja su
daryt tokią stiprią karinę 
mašiną, kad galėtų atsilai- 
kyt ne tik prieš kurią vieną 
šalį, bet ir prieš šalių susi- 
vienijmą.

Armijos vadai savo plane 
taipgi kalba neva apie pa
gerinimus vargingiem vals
tiečiam ir smulkiem biznie
riam (tik žadėjimais norė
dami patraukt juos į savo 
pusę).

• Armijos k o m ą,n d i eriai 
siūlo išąnksto Įąikyti < su
mobilizuotas visas j karo 
priemones ir paskirt $320,- 
000,000 kariniam įsidrūtini- 
mui vien tik Manchukuo 
krašte per penkerius metus.

Kiti generolų reikalavi
mai — tai paskirt $80,000,- 
000 padidinimui karinės or- 
1 a i vininkystės, $28,000,000 
armijos ginklų pagerinimui 
ir $32,000,000 padauginimui 
karinių medžiagų.

Aluminum Darbininkai 
Laimėjo “Sėdėjimu”
DETROIT, Mich.—Lai- 

mėjo 23 dienų sėdėjimo 
streiką penki šimtai Bohn 
Aluminum kompanijos dar
bininkų. Kompanija sutiko 
mokėt ne mažiau kaip 65 
centus vyrams ir 50 ce)[itų 
moterims už darbo valandą. 
Pirm streiko vyrai gaudavo 
50 centų valandai, o mote
rys 39c. Bohn Aluminum fa
brikas taipgi dirba dalis 
automobiliams.

Tokio. — Skaitliuojama, 
kad Japonija su Manchukuo 
ir kitomis kolonijomis da
bar turi 120,000,000 gyven
tojų.

no, Wollo ir kitų augštųjų 
viršininkų Amerikos Darbo 
Federacijos. Tie viršinin
kai stengiasi sukelti amati- 
nes unijėles automobilių 
pramonėj prieš didžiąją in
dustrinę Auto. Darbininkų 
Uniją. Jie nesidrovi užtik- 
rint General Motors korpo
racijai, jog dabartiniuose 
streikuose Darbo Federaci
jos centras Washingtone pa
laiko korporacijos pusę 
prieš streikierius. Tačiaus 
Michigano ir įvairių kitų 

I valstijų Darbo Federacijos 
remia kovą Automobilių 
Darbininkų Unijos.

Nazią-Romos Vienybė 
Prieš Ispaniją

r-H-4 ’ihl 
ROMA. — Atsiųstas pas 

Mussolinį, Hitlerio gen. Go
ering, Vokietijos orlaivyno 
ministeris, pereitą trečiadie
nį pareiškė laikraščių atsto
vams, jog Vokietija yra su
sivienijus su Italija prieš 
Liaudies Fronto valdžią Is
panijoj. Jis netiesioginiai 
pasakė, kad Vokietija ir Ita
lija niekad neleis Ispanijos 
valdžiai laimėti karo prieš 
fašistus. Sykiu Goering gąs
dino pasaulį i Sovietais ir 
bolševikais.

TVANAS PITTSBURGHE

Pittsburgh, Pa. saus. 21. 
—Upių vanduo pakyla dau
giau kaip pėdą per valandą. 
Iki rytojaus vanduo būsiąs 
pakilęs 30 pėdų, tai yra 5 
pėdas virš ištvinimo laips
nio.

Ohio valstijoj upės vieto
mis išsiliejo augščiau ir pla
čiau negu pernai.

Potviniuose žuvo jau virš 
10 žmonių. Desėtkai tūks
tančių gyventojų liko be pa
stogės įvairiose vidurvaka- 
rinėse valstijose.

Hitleris vėl Siunčia
3,000 Savo Kareivių

Ispanijos Fašistam 
~l _____________

Portugalija Atmeta Pasiūly
mą Kontroliuot Ginklą Gabe

nimą Ispanijos Fašistam

Fašistą Lakūnai Bombomis 
Nužudė Devynis Vaikus ir 

Šešis Suaugusius
MADRID. Patikrinta, jog 

fašistų lėktuvai sausio 20 d. 
bombomis užmušė bent 16 
madridiečių. Vienoj darbi
ninko grintelej tapo užmuš
ta motina su penkiais vai
kučiais. Išviso fašistai šiuo 
žygiu nužudė 9 vaikus. Vie
nai mergaitei, išėjusiai pa
sižiūrėt lėktuvų, bomba nu
traukė galvą.

Ant fašistų bombų ske
veldrų surasta vardas 
“Krupp,” Vokietijos ginklų 
fabriko. Užklupę darbinin
kų apgyventą priemiestį 
Entrevias, fašistų lakūnai 
juos žudė, skraidydami tik 
300 pėdų augštyj.

TEISMAS PRIPAŽINO KO
MUNISTAM LAISVĘ N. J.
JERSEY CITY, N. J. — 

Miestinio teismo vice-pir- 
mininkas J. F. Fielder saus. 
20 d. patvarkė, jog miesto 
valdžia ir policija neturi jo
kios teisės uždrausti komu
nistams susirinkimus bei 
prakalbas. Sako, “policija 
turi klaidingą supratimą 
apie savo galią” uždarinėti 
ar blaškyti komunistinius 
mitingus. Teisėjas kreipė 
dėmesį į New Jersey valsti
jos konstituciją, kuri užtik
rina žodžio, spaudos ir susi
rinkimų laisvę visais klau
simais, bile tik nėra peržen
giama įstatymai.

Šis teismo patvarkymas 
yra didelis antausis cariš
kam Jersey City majorui 
Fr.į Hague’ui ir jo policijai, 
kurie ardė komunistų šau
kiamus susirinkimus, už
puldinėjo ir areštavo dar
bininkiškus veikėjus.

Šią bylą prieš Hague ma
šiną užvedė ir laimėjo Ko
munistų Partijos Hudson 
apskričio komitetas.

Dar 2,000 Auto. Darbi
ninku Įstojo į Uniją
DETROIT, Mich. — Lai

mėjus Briggs auto, kompa
nijos darbininkam streiką, 
tuoj masiniame susirinkime 
įstojo dar 2,000 darbininkų 
į Jungtinę Auto. Darbinin
kų Uniją. Bohn Aluminum 
darbininkų laimėjimas ko
vos juo 'labiau pakėlė kitų 
streikierių ūpą ir pasitikė
jimą savo organizacija.

New York. — United Ci-‘ 
gar, Schulte ir kitos didžio
sios tabako produktų krau
tuvių kompanijos žada nuo 
ateinančio pirmadienio pa
kelt cigaretų kainą iki 14 
centų pakeliui.

PARYŽIUS. — Iš oficia
lių šaltinių pranešta, sausio 
20 d., jog dar 3,000 Vokie
tijos karių liko pasiųsta į 
Ispanišką Morokko (iš kur 
jie bus pergabenti Ispani
jon prieš liaudiečius). Savo 
kelionėje nazių laivas, vež
damas tuos karius, buvo ap
sistojęs Italijos prieplaukoj 
Trieste.

London. — Portugalijos 
valdžia atmetė bet kokius 
pasiūlymus, reikalaujančius, 
kad tarptautinės komisijos 
žiūrėtų, idant nebūtų gabe
nami ginklai iš/prieplaukų 
arba sausžemiu\j Ispaniją. 
Portugalijos ^valdžia, kaip 
žinoma, veikhai/remia Ispa
nijos fašistus.

Norvegijos Jūrininkų Strei
kas prieš Ispanijos Fašistus

Carthage, Anglija, saus. 
20. — Vieno Norvegijos ta- 
vorinio laivo jūrininkai at
sisako dirbti todėl, kad tas 
laivas su kroviniu yra siun
čiamas į Ispanijos fašistų 
prieplauką. Del to Ispanų 
fašistų vyriausybė užpro
testavo Norvegijos valdžiai.

Lenkai Užiminėja Lietuvos 
Pasienį

KAUNAS. —Havas žinių 
agentūra sausio 20 d. pra
nešė, jog lenkai, Zarasų ap
skrity j, netoli Dūkšto ežero 
perkėlė rubežiaus gaires ke
lis mastus į Lietuvos pusę. 
Lietuvos pasienio sargai ją
sias atstatė į senąsias vie
tas, bet lenkai vėl smaigstė 
gaires Lietuvos pusėje. Lie
tuvos sargai šovė oran, per
sergėdami lenkus. Tad ant 
rytojaus atvyko lenkam pa
remti 50 jų kareivių su kul- 
kasvaidžiais ir rankinėmis 
granatomis ir išsikasė nau
jus apkasus savo pusėj prie 
Lietuvos sienos.

Del šio lenkų skverbimo
si į Lietuvą labai sujudus 
Kauno valdžia, kuri sako 
negalėsianti ramiai žiūrėti 
į naujas Lenkijos provoka
cijas.

Audra Japonijos Seime 
prieš Karo Politiką

Tokio, saus. 21.—Japoni
jos seime pakilo audringi 
protestai prieš dabąrtinę 
valdžios karišką politiką ir 
prieš jos sutartį su Hitle
riu. Galingos Seiyu partijos 
atstovai ir senatoriai šaukė, 
kad valdžia su tokia politi
ka rengia Japonijai pražūtį.

Vatikanas, saus. 20.—Po
piežiaus artimieji sako, kad 
nebėra vilties jam išgyti.
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greitai auga ir bolševikų Sovietų organiza
cija beveik sutrupėjo. Premieras Nikolai 
Lenin ir jo kares ministeris Trockis mano 
bėgti' į Vokietiją, jei situacija pasidarys s 
perdaug bloga. (“N.” už rugpj^l2 d., 1918.)

Tie (Sissono) dokumentai parodo, kad 
Vokietijos valdžia per savo valstybės ban
ką mokėjo pinigus Leninui, Trockiui ir ki
tiems jųjų sėbrams “taikos propagandai Ru
sijoj”; kad Vokietijos generalis štabas dik
tavo bolševikams, kokie žmonės turi būti iš
rinkti į sovietų centraiinį pildomąjį komi
tetą . . . šitie dokumentai tai didelis smūgis 
kaizerio valdžiai, bet dar didesnis—bolševi
kams ir tiems, kurie buvo jais įsitikėję. 
(“N.” už rugs. mėn. 16 d., 1918.) ,

1 " ' 111 — ■ ' — ■ ........—-■ . - - .................... I -------- - -

Tai tiesa, kurios nei vienas visapusiai į 
dalykus žiūrįs žmogus neužginčys. Ją 
gali ginčyti ir “muilo burbulu” vadinti 
bei mums “humbugą” kaišioti tik tie, ku
rie nuo pat Sovietų Sąjungos atsiradimo 
buvo jos priešai ir nuolat pranašavo jai 
žlugimą. Bet kas jų paiso!

PAKLAIDOS PATAISYMAS
Vakar dienos redakciniam straipsny 

Trylikos Metų,” ketvirtoj iš apačios 
eilutėj pasakyta: “Leninas numirė, bet 
Leninas gyvuoja.” Turėjo būti: Leninas 
numirė; bet leninizmas gyvuoja!

Žieminiai Rūpesčiai ' Frankeliu, Naujosios Anglijos 
darbininkų vadas. Bus ir kon
certinė programa. Visus kvie
čia. Komitetas.

Entered as second class .matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

‘Naujienos’ ‘Sugavo’ ‘Laisvę,’ Kuri 
Niekur Nebėgo ■

Nesijuokite, skaitytojai, iš paduotojo 
antgalvio, bet tai ne mūsų jis išgalvotas. 
“Naujienos” (už saus. 14 d.) parašė 
straipsnį po antgalviu: “Sugauta.” Jų 
redaktorius, matyti, antgalvyj norėjo pa
sakyti, kad “Laisvė” sugauta, bet straip- 
snyj išpyškino sekamą: “Taigi komunis
tai bandė apdumti publikai akis—ir tapo 
sugauti!”

Atrodo, kad “Naujienų” redaktorius 
gaudė komunistus, kol sugavo. Mums 
tai naujanybė, kadangi, kiek žinoma, nei 
“Laisvė,” nei komunistai niekur niekad 
nebandė nieko apgauti, ir niekur nebėgo. 
Jeigu “Naujienų” redaktorius komunis
tus (nebėgančius) vaikėsi, tai jis pasiro
dė dideliu juokdariu ir dar juokingesniu 
politiku.

Klausimas ėjo apie naują Sovietų Są
jungos konstituciją, jos:126 skyrių, kuris 
tilpo “Laisvėje” taip greit, kaip mes ga
vome konstitucijos tekstą, ir su kuriuo 
veikiausiai ir pats “Naujienų” redakto
rius susipažino iš pačios “Laisvės.” Vė
liau jis pradėjo skelbti, būk, girdi, “Lais
vė” bandžiusi tąjį skyrių užstelbti ir, gir
di, komunistai skelbę, būk “jokios politi
nės partijos Rusijoj nėra draudžiamos.”

Nieko toliau nuo tiesos! Tai “Naujie
nų” redaktoriaus keistos vaizduotės pro
duktas, kadangi “Laisvė” buvo pirmutinė 
Amerikos lietuviuos paskelbusi ištisą mi
nėtą konstitucijos projektą ir “Laisvė” 
niekad nėra skelbusį'to, ko nebuvo kon
stitucijoj.

Girdi, “Laisvė” skelbianti “humbugą,” 
& Sovietų Sąjungos konstitucija, anot 
“Naujienų,” esanti “didžiausias pasauly
je muilo burbulas.”
• “Naujienos” turi teisę skelbti, ką tik 
jos nori. Jos gali “muilo burbulu” ap
krikštyti viską pasaulyj, ir tai niekas dėl
to nieko jom nepadarys, nebent rimtesnis, 
žmogus gražiai pasijuoks bei pasigailės 
to rašalo ir popieros, eikvojamų nerim
tiem dalykam.

Iš savo pusės mes pasakysime, kad ne 
“Naujienų” redaktoriui, pagaliau, spręs
ti Sovietų Sąjungos konstitucija bei jos 
vertė. Jei tik jis prisimintų, kad per pa
staruosius 19-ką metų jis vienval rašė 
humbugą apie Sovietų Sąjungą, tai tylė
tų, kaip burnoj vandens prisigėręs.

Kur tik “Naujienų” redaktorius apie. Į 
Sovietų Sąjungą pranašavo, ten jis su
klupo, ten jis apgaudinėjo savo skaityto
jus, ten jis pasirodė skelbiąs humbugą! 
Todėl, kada jis mums nuolat primeta 
“humbugą” ir “dūmimą publikai akių,” 
tegu visuomenė mato, kas yra humbugie- 
rium.

“Naujienų” “Moksliškos Pranašystes”
Nenorime tuo reikalu gilintis praeitin 

ir užimti laikraštyj vietą apie .taų kas bu
vo, bet matome gyvą reikalą parodyti 
skaitytojams bent dalį tų mandrybių, ku
rias “muilo burbulo” autorius parodė pa
staraisiais metais, kai jis bandė prana
šauti Sovietų Sąjungos likimą.

Rusijoje kartojasi ta pati istorija, kuri 
įvyko 1871 m. Paryžiuje, kuomet Francijos 
buržuazija su pagelba Prūsų armijos su
triuškino Komuną. (“Naujienos” už kovo 
mėn. 4 d., 1918.)

Jeigu neatsitiks kas nors nepaprasto vi
same pasaulyje, tai Rusijos laukia dar ilgo
ka kapitalistiško plėtojimosi ateitis. Joje 
dygs ir augs fabrikai, dirbtuvės, stambūs 
ūkiai sodžiuje, bus smeigiami bankai, plėto
sis pirklyba; ir visos šitos pramonijos, ūkio, 
pinigų ir prekių apyvartos įstaigos bus pri
vatinėje nuosavybėje, ligi dalykai nepribręs 
prie to, kad jas galėtų paimti į savo rankas 
visuomene. (“Nauj.” už liepos mėn. 31 d., 
1918.)

Prieš-hnlšpvikiškas judėjimas Rusijoj

. . .ant laimės, kartu su karės pabaiga 
persikeitė dalykai Vokietijoje, šitą šalį už
valdė socialistai, ir dabar beveik nėra abe
jonės, kad Rusijos susitvarkyme Vokietija 
suloš svarbesnę rolę, negu talkininkai. 
(“Sfauj.” lapkr. 12 d., 1918.)

Kaip tik tarptautišku žvilgsniu tai bolše
vikiškoji taktika ir pasirodo visame savo 
pragaištingume! Jos tendencija yra remti 
atsilikusias šalis prieš progresyviškas šalis, 
autokratiją prieš demokratiją, imperializ
mą prieš socializmą. (“N.” už spal. 19 d., 
1918.)

...badas ir suirimas Rusijoje yra neuž
ginčijami faktai. O jeigu taip, tai bolševiz
mo puolimas yra neišvengiamas. Jisai gali 
tiktai kurį laiką pratęsti savo gyvybę, bet 
atsilaikyti jisai negali. (“N.” už rugpj. 13 
d., 1919.)

Bolševikų priešų atakos kiekvieną kartą 
prieina vis arčiau prie tikslo. Tatai reiškia, 
kad jų pajiegos, nežiūrint nepasisekimų, ei
na apskritai imant, stipryn. Kiek laiko ims, 
kol jie tiek sustiprės, kad įstengs užkariauti 
Petrogradą ir Maskvą, šiandien sunku įspė
ti ; bet anksčiaus ar vėliaus tatai ateis... 
(“N.” už lapkr. 6 d., 1919.)

Bolševizmas, nusileisdamas kaimiečiams, 
pasirašė po savo mirties nuosprendžiu. Jis 
padarė 80 nuoš. Rusijos žmonių buržuazais, 

‘j kurie trokšta įsigyti kuodaugiausią privati
nio turto. Niekas, begali- priversti kaimie
čius pavesti savo turtą komunoms* (“N.” už 
lapkričio 15 d., 1919.)

Jeigu Dėdė Samas atsisakytų sovietams 
skolinti, tai visas Stalino “socializmas” neil
gai trukus eitų ant licitacijos. (“Nauj.” už 
lapkričio mėn. 13 d., 1933).

Jeigu Amerika atsisakytų duoti pinigų 
sovietams, tai Stalinui nepaliktų nieko kito, 
kaip pradėt išpardavinėt tas “socialistiškas” 
dirbtuves, kurios per piatiletką buvo pasta
tytos. .. (“Nauj.” už lapkr. 18 d., 1933.)

. Panašių nauj leninių perlų galima bū
tų pririnkti puslapiai, bet užteks. Jie 
^iskiai parodo, kas skelbė, “Naujienų” 
žodžiais, humbugą, o kas tiesą.

Kai “Naujienos” vienval rašė, kad So
vietai žlugs, tai “Laisvė” skelbė: jie gy
vuos !

“Laisvė” tvirtino, kad kapitalizmas So
vietų Sąjungon nebegrįš, o “Naujienos” 
pranašavo jam ten “ilgoką ateitį.”

Sissono “dokumentus” “Laisvė” pava
dino humbugu, o “Naujienos” skelbė 
juos esant tikrais dokumentais.

“Laisvė” teigė, kad Sovietų Sąjunga 
yra ir bus mažųjų tautų ir pažangiųjų 
kraštų rėmėja ir paturetoja, o “Naujie
nos”—būk Sovietai remią “imperializ
mą prieš socializmą!”

Kai “Laisvė” tikrino, kad Rusijos vals
tiečiai bus įvesti į socializmą, tai “Nau
jienos” sakė: “Niekas negali priversti 
kaimiečius pavesti savo turtą komu
noms.”

Kai “Laisvė” tikrino, kad Sovietų Są
junga gyvuos, nepaisant, ar kapitalisti
nės šalys jai padės, ar ją boikotuos, tai 
“Naujienos” skelbė: Jei Jungt. Valstijos 
neduos Sovietam paskolos, tai jie turės 
“išpardavinėt tas ‘socialistiškas’ dirbtu
ves, kurios per piatiletką buvo pastaty
tos.”

Šitais ir kitais Sovietų Sąjungos klau
simais “Laisvė” buvo teisinga, o “Naujie
nos” klaidingos. Jų redaktorius, matyti, 
rašė ne kaip yra ir bus, bet kaip jis nori 
Kad būtų.

Akiregyj tų faktų, šiandien “Naujie
nos” naująją Sovietų konstituciją skaito 
“muilo burbulu,” kuomet visas civilizuo
tas pasaulis, nepraradęs sąžinės, teigia, 
kad ši konstitucija yra patsai šviesiausias 
spindulys naujos pasaulio gadynės pa
dangėje.

Anglijos socialistų teoretikas ir istori
kas, Sidney Webb, kuriam bile vienas 
žmogus patikės šimtą kartų daugiau, ne
gu mums kaišiojamo “humbugo” auto
riui, pareiškė, kad Sovietų Sąjungos kon
stitucija, “kuri apima gyvuojantį socia
lizmą, ateities istoriko bus skaitoma dar
gi svarbesne už 1787 metų Amerikos kon
stituciją arba Franci jos respublikos kon
stituciją, pagamintą 1793 metais,”

Patalpa, šiluma ir būda
vo j imuisi medžiaga yra gy
vas reikalas kiekvienam gy
vuojančiam o r g a n i z mui. 
Mūsų kolektyvis organiz
mas yra dienraštis “Lais
vė.” Žiemai užėjus, “Lais
vės” išlaidos žymiai pakyla. 
Mat, dasideda kuras, dau
giau šviesos sunaudojama, 
daugiau kaštų prie namo 
palaikymo ir prižiūrėjimo. 
Net ir prie troko-automobi- 
lio, kuriuom išvežiojama 
“Laisvė”, yra daugiau iš- 
kaščių. O šią žiemą, kaip 
anksčiau minėjome, popie- 
ros ir kitų prie spaustuvės 
naudojamų medžiagų kai- 

*nos pakilo. Tad mūsų dien
raščio finansinė našta juo 
labiau pasunkėjo.

Skerspaines turime per
galėti ir mūsų dienraštis 
privalo maršuoti pirm yn, 
trempdamas po kojom visas 
kliūtis, ir nešti apšvietą 
Amerikos lietuvių visuome
nei.

Lengvus būdus kovai su 
žiemos sunkumais mums ro
do draugai: M, Mekionis, iš 
Great Nėčk, N. Y., J. Rin
kevičius, iš T h o m a s t o n, 
Conn., S. Slavinskas, iš 
Whittmore, Mich., G. Sar- 
guotas, iš Gardner, Mass., 
P. Ruseckiene, iš Scranton, 
Penna., F. Kontenis, iš Oak
field, N. Y. ir J. Grimei- 
la, iš New Britain, Conn. 
Jie visi, u ž s i m o k ė d a mi 
“Laisvės” prenumeratą už 
visus m&us, paaukojo po 
50c. išlarkymui “Laisvės” 
dienraščiu? Jei visi dienraš
čio skaitytojai, kurie dirba 
ir gauna algas, pasektų 
draugus, kurių vardai augš
čiau paduoti, tai žiemos 
sunkumai būtų greit per
galėti.

Turime ir dar gražesnių 
pavyzdžių, kaip rūpintis sa
vo dienraščio reikalais. Drg. 
W. Shlikas, iš 
Pa., rašo: 
“Gerb. ‘Laisvės’ 

“šiame laiške
jums $6.50. Atsiskaitykite 
$5.50 už ‘Laisvės’ prenume
ratą, o $1, tai aukoju ben
driems ‘Laisvės’ reikalams. 
Draugiškai, W. Shlikas.”

Štai kitas, dar skambes
nis laiškelis:
“Gerbiama ‘Laisves’ Adm.!

“Sveikinu visą ‘Laisvas’ 
štabą su naujais metais ir 
linkiu, kad jie būtų laimin
gi mums visiems, ‘Laisvei’ ir 
visam darbininkų klasės ju
dėjimui? Aš, kaipo proleta-

Shamokin,

Redakcija! 
prisiunčia

pasipelnijo p r i š ikimšdami 
pilvus bulvėmis, o netiesio
giniai pasipelnijo darbiniu* 
kiška apšvieta ir komunisti
nė propaganda, kuriai 
dviejų dolerių pelnas ir 
ka bus sunaudota.

tas
au-

; Draugas M. Perednis 
Hudson, Mass., i

ras, savo linkėjimus pare* 
miu ir materialiai. $1 auko
ju spaudos reikalam, už 
$1.50 prisiųskite man Dar
bininkų Kalendorių 1937 
metų ir $5.50 už ‘Laisvės’ 
prenumeratą. Su proletariš- 
ka pagarba Jums, J. D.

. “Athol, Mass.”
Drg. J. D. remia auko

mis ir, matyt, platina lite
ratūrą. Abu geri ir pavyz
dingi žygiai.

Dar vienas laiškelis irgi 
gan svarbiu reikalu: 
“Gerb. ‘Laisvės’ Red.!

“Važinėdamas su

Agitacijos Fondas
Nepaisant to, kad pasta

raisiais keliais mėnesiais 
buvo varomos aukų rinkimų 
kampanijos įvairiems svar
biems tikslams, progresy
viai lietuviai darbininkai ir 
jų organizacijos nepamiršo 
ir Agitacijos Fondo. Kodėl? 
Todėl, kad Agitacijos Fon
das yra tas vienintelis šal
tinis, kurio finansine pagel- 
ba skleidžiama darbininkiš
ka propaganda, stiprinama

veika- mūsų organizacijos marš
inis po Methuen, Mass., ga- rutais, ir tt. Vienas geras 
vau ‘Laisvei’ vieną naują pavyzdys, kuris įrodo Agi- 
metinį skaitytoją.... Labai j tacijos Fondo naudą darbi- 
klysta tie draugai, kurie ninkams, tai pasiuntimas 
mano, kad vajui praėjus' draugo Dobinio į Pittsburgą 
sunku gauti naujų skaityto- -
jų. Galima gauti visada, tik 
reikia pakalbinti žmones.... 
Draugiškai, J. Kasparavi
čius, Haverhill, Mass.”

Čia drg. Kasparavičius 
atkreipia mūsų domę į la
bai svarbų dalyką. Po vajui: 
pas mus pamirštama gavi
mas naujų skaitytojų. Ypač 
žiemos kietu, kada žmones 
būna namie, naujų skaity
tojų galima gauti. Tuomi 
privalome labiau rūpintis. 
Nauji skaitytojai yra svar
bu iš finansinio taškaregio, 
o svarbiausia tai apšvietos 
skleidimo punktu.

Dėkavodami d r a u gams, 
kurių vardai augščiau pa
duodami, už aukas ir už ga
vimą naujų skaitytojų, lau
kiame kitų dienraščio skai
tytoj ų pasirodant susidomė
jimu stiprinimo savo dien
raščio.

P. Buknys.

Haverhill, Mass
Sausio 13 d., LUG kliubo 

kambaryje įvyko priešfašisti- 
nis atstovų susirinkimas, vie
nok nebuvo skaitlingas. Drau
ges ir draugai turėtų daugiau 
pasistengti dalyvauti susirinki
muose. Nutarta rengti koncer
tą ir pikniką ir paaukauta tam 
tikra suma politiniam kali
niam. Pikniko diena dar ne
nustatyta. Dieną paskirsim vė
liau.

Sausio 24 d., 7:30 vai. va
kare, 2 Shepherd St., Haver
hill, Mass., įvyks Lenino mir
ties paminėjimo mitingas. Kal
bės J. Chostelio, gerai žino
mas
kams, ypač čeverykų 
jams.

Haverhillio darbinin-
dirbė-

Taipgi kalbės ir Philip

i iš 
Hudson, Mass., prisiuntė 
$4 už ženklelius, kuriuos iš
pardavė ALDLD 103 kuo
pos nariai K. Urbonas ir F. 
Sikorkienė.

Draugas A. Matulis iš 
Jersey City, N. J., paauko
jo $4.62.

Draugas I. Katilius, Brid
gewater, Mass., prisiuntė 
ALDLD 7-to Apskričio au
ką—$5. i<

Penkinę taipgi paaukojo 
ALDLD 198 kp. iš Oakland, 
Cal., kurią prisiuntė d. K. 
B. Karosiėnė. '

Didžiausia auka gauta 
nuo Amerikos Komunistų 
Partijos Lietuvių Frakcijos 
1-mo Distrikto—$10, ku
riuos prisiuntė lawrencietis 
draugas S. Penkauskas. ”

Draugas D. M. šoloms- 
kas perdavė $49.45, kuriuos 
ALDLD kuopos prisiuntė 
Agitacijos Fondui per ALD 
LD centrą.

Visiems draugams ir or
ganizacijoms, kurios auko
mis prisidėjo prie finansavi
mo Centro Biuro darbų, ta
riame širdingiausį ačiū su 
linkėjimu, kad karts nuo 
karto atsimintų Agitacijos 
Fondo reikalus.

Aukas išrašykite iždinin
ko d. V. Zablacko vardu , ir

padėti organizuoti plieno 
pramonės darbininkus. Tą 
žygį firiansavo Agit. Fon
das ir d. Dobinis atliko ge
rą darbą. Taigi, draugai, 
aukodami šiam fondui, jūs 
pasitarnaujate sau ir visai

• I darbininkiškai klasei..a |
i-; Kadangi New Yorko apy

linkėje oras labai keistas, 
atbulas—eina šiltyn vieton siųskite tiesiai Centro Biu- 
šaltyn, tad ir aukas pas- įrui, 46 Ten Eyck St., Brook- 
kelbsime atbulai — nuo ma
žiausios sumos iki didžiau
sios.

Sekami draugai prisiuntė 
po 50 centų: J. Repšys, Mil
ford, Conn.; J. Lastauskas, 
Camden, N. J.; J. K. Galus, 
Shelton, Conn. f

Po dolerį paaukojo šie 
draugai bei organizacijos: 
P. Kukenis, Waterbury, 
Conn.; J. Pranaitis, Long 
Island City, L. L; K. Kač- 
kauskas, Brooklyn, N. Y.; 
LDS 4 kp., Nanticoke, Pa., 
per d. E. Cibulskienę; ALD 
LD 236 kp., Washington, 
Pa., per A. Alšką; Jonas 
Sadauskas, Port Crane, N. 
Y.; J. Kalvaitis, Brooklyn, 
N. Y.; V. Petraitis, New 
York City; S. Slavinskas, 
Whittemore, Mich.

Draugė Tilda V. King iš 
tolimo San Francisco, Ca
lifornia, .per “Laisvę” pri
siuntė $1.50.

Draugai paters oniečiai 
andai surengė kokį tai “bul
vių kepimo” parengimėlį, 
nuo kurio liko $2 pelno ir 
juos draugas J. Bimba pri
siuntė kaipo auką Agitaci
jos Fondui. Kas gi tikėjos, 
kad bulvės gali vaidinti 
svarbią rolę finansų sukėli
mui? Draugai, dalyvavę ta
me parengime, tiesioginiai

lyn, N. Y. Iždininkas prisius 
kvitas.

AKPL Centro Biuras.

ŠYPSENOS

Pirmas: — Atrodo, kad 
Jurgis išbus ligoninėj gana

ar ma-

maciau

Jonuk,

Antras:—O kodėl, 
tei jo daktarą?

Pirmas:—Ne, aš 
jo slaugę.

Svečias:—Ar tu,
nepalydėsi mane iki kampui 
gatvės, į gatvekarį?

Mažas Jonukas: — N.e. 
Mama sakė, mes valgysiAi 
pietus, kaip tik greit jūs iš
eisit.

Pardavėjas: — Argi šis 
deimanto žiedas jai nepatin
ka, kad jūs reikalaujate at- 

Isiimti pinigus?
Vaikinas:—Žįedas jai ir 

labai patinka, bet aš nepa
tinku.

žinią, kad Vokietija siunčia tūkstan- 
Tos apylinkės vandenyse, pasiųstas 
Morokka rubežiuojasi su Prancūzų 
pavojus, jeigu Vokietija įsigalėtų Is-

Franci jos laivynas, 
Morokka, 4ad Franci jai 
paniškoj Morokkoi

Francija smarkiai susirūpino, gavus 
čius kareivių j Ispanišką Morokką.

Mat, Ispaniška
būtų didelis

Draugas:—Nei tu krims- 
kis del jos, nei ką. Greitai 
pamirši ją ir vėl bus viskas 
gerai.

Susirūpinęs:—Man ją pa
miršti tai menkniekis, bet 
aš negaliu pamiršti tuįps 
daiktus, kuriuos aš jai iš
pirkau ant išmokėjimo.

Ji:—Kode! jūrų mylia yra 
ilgesnė už sausžemio mylią?

Jis:—Todėl, kad vandenyj 
viskas išbrinksta.

—Ar niekas nėra pabėgęs 
iš šio beprotnamio ? — klau
sia nepažįstamas vyras. :

—Beprotnamio p e Mėti
nis:—Kodėl?

—Kas nors išbėgo su ma
no pačia,—atsakė nepažįsta
mas.

Surinko Ru m bemiškis,
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Penktadien., Sausio 22,1937 LAISVE Puslapis Trečias

" r| Į V A irumĮT pu s lap! ŠIT
MELO ATRADĖJAS Kas ir Kur Augščiau- 

siai Iššoka?
PLAUKS PER AT LAN- 

TIKĄ BAČKOJE
17 Skirtingų Vaisių 
Ant Vieno Medžio ŽMOGAUS MINTIS

Nauja elektrinė gudrybė, va
dinamas “melo atradėjas” per
nai paliuosavo vieną vyrą Rho
de Island valstijoj nuo teismo 
už pačios nužudymą. Vyras bu
vo suimtas ir be parankos laiko
mas kalėjime iki teismo, kalti- 

t namas, .kad jis nužudęs savo 
moterį, ir kur tai nudėjęs jos 
lavoną. Tačiaus kas tai patarė 
dar ištirt jį “melo atradimo'ma- 
šina.” Jinai parodys, ar žmogus 
drąsiai, ramiai atsako klausi
mus, ar susijaudina savyje, bijo 
išsiduoti, taigi meluoja.

Kuomet tas vyras buvo kvo
čiamas ir atsakinėjo į klausi
mus, jis turėjo rankose laikyti 
metalines rankenukes, kurios 
vielomis prijungtos prie tos 
elektrinės mašinėlės; o tam 
tikras, savaime veikiantis ma
šinėlėje rekorduotojas parodė, 
jog šis žmogus atsako ramiai, 

sbe jokio vidujinio sąjūdžio. 
Taigi jis gali būt nekaltas.

Dar nepaleidžiant jo iš kalė
jimo, todėl, policija pradėjo se
kioti jo pačios pėdsakus, ir su
rado, kad pati slapta paspru
ko nuo savo vyrelio ir^Jieško 
laimės kitur.

Taip “melo atradėjas” ir ke
liuose tolesniuose atsitikimuose 
pagelbėjo tardytojams Rhode 
Islande išaiškint areštantų kai
čią ar nekaltumą.

Tą mašinėlę išrado Fordham 
Universiteto profesorius Wal
ter G. Summers, šitaip galvo
damas. žmogaus kūnas pats ga
minasi elektrą. Elektros sriovės 
veikimas kūne turi keistis sulig 
to, kaip žmogus jaučiasi ar kaip 
jis mąsto. Todėl žmogaus elek

tra. skirtingai, srįovens, jeigu jis 
bus kaltas* stengsis išsimeluotit 
ir nerąiiiįai jausis,- kai bus jam 
pastatytas nemalonus klausi
mas. ; įkalto gi žmogaus elek- 
tra 0n<įvėns daug maž lygiai ir 
s^jAĮiįiiąj/ Ko reikia, tai tik iš- 
rasi gana jautrų instrumentą, 
kujwktŽymėtų kad ir mažiukes 
atfti^įhas, pasidarančias žmo
gaus Elektros sriovėj.

sumetimais, paga-1 
Summers su padėję-I 

jįiB ir pabūdavo jo “melo atra
dėją/* kuri moksliniai pavadi
no “psychogalvanometru.”

šis išradimas susidaro iš 
dviejų dalių. Vienoj dėžutėj 

X įtaisyta “amplifajeris,” didintu- 
vtts ateinančios elektros srio- 
vtts. Prie “amplifajerio” yra 
dviem vielom prisegtos ran- 
kenukės, padarytos iš vokiško 
“sidabro”. Tai šias rankenukes; 
ir duoda kvočiamam žmogui lai
kyti, vienoj rankoj vieną, ant
roj kitą. Šitaip ir plaukia elek
tros sriovelė iš jo kūno į didin- 
tuvą (amplifajerį). Antroj, čia 
jau greta pastatytoj dėžutėj 
yra ant voliukų uždėtas rutu
liukas klėtkuotos popieros. Tuos 
voĮiukus suka paprastoji, namo 
elektra’, visai atskirai nuo žmo
gaus elektros. Bet prie tiriamo 1 
žmogaus elektros, pravestos iš1 
anjpBfajerio, yra pritaisyta 
plunksna, ši plunksna tai ir 

{krypsta kairėn ar dešinėn, su
lig statomų žmogui klausimų ir 
jo atsakymų. Jinai raudonu ra
šalu braukia tai vienon, tai an- 
tron pusėn, o kadangi popiera 
ant voliukų sukasi, tuo būdu 

. anį popieros nusibraižo vingiai.
Kada kvočiamasis gauna pa

vojingą sau klausimą ir sten
giami sumeluoti, tai rekorduo- 
jąnti plunksna tuoj pašvyst į 
kairę, ir palieka ant popieros 
didėlis nereguliaris vingis ar 
vingiai. O kai nustoja žmogų 
kiadainėt arba kai jis teisingai 
atsako, plunksna greit apkrin
ta į dešinę ir veda sau reguliarę 
jjhiją mažiukų, gana lygių vin- 

t gUČių.
Pirm negu šis išradimas pa- 

akelbtas, jis buvo išbandytas 

ant šimtų Fordham Universite
to studentų. Pavyzdžiui, buvo 
leista, jog kai kurie (neįvardi
jami ir tam nepaskiriami) stu
dentai gali laikinai vogti nuo 
savo draugų laikrodžius arba 
daryti kitus “nekaltus šposus.” 
Paskui visi jie buvo tiriami su 
“melo atradėjo” pagelba, ir jis 
beveik kiekviename atsitikime 
greit ir teisingai nurodęs “kalti
ninką.”

Bet gali pasitaikyti gerai iš
mokusių savo “roles” krimina
listų, turinčių papirktus liudy
tojus, puikiai advokatų sumo- 
kintus meluoti. Jeigu tad kri
minalistas jausis visai saugus, 
tai klausimas—ar pasidarys 
įtariančioji permaina jo elek
tros sriovėje? Del šios ir kitų 
priežasčių, todėl, “melo atradė
jo” parodymai dar nėra naudo
jami pačiuose teismuose, o tik 
kaltinamųjų kvotimuose.

VARJOTIŠKAI ĮNIRTĘS
Vienas gydytojas, Koelne, 

Vokietijoj, praeitą gruodžio 
mėnesį nušovė savo bendra
darbį kitą gydytoją, tris 
miegančias savo dukteris ir, 
pagaliaus, pats nusišovė.

Lenkų Unteroficierius 
Pagimdė Kūdikį

, Medicinos istorijoj yra 
užrekorduota, kad Lenkų 
armijos unter-oficierius Ho- 
chman Tenenbaum pagimdė 
9 svarų kūdikį.

Del nežinomos priežasties 
jo lyties organai pradėjo 
keistis į moteriškus. Pada
ryta jam operacija galuti
nai pavertė jį moteriške, 
nors jis ir toliau dar dėvėjo 
vyriškus drabužius kaipo 
armijos puskarininkas. Ga
lų erale, jis nepaprastai nu
stebino Varšavos ligoninės 
gydytojus ir slauges, kada 
atėjęs pareikalavo kamba
rio, nes jam reikia kūdikį 
gimdyt. Na, ir pagimdė.

Paskui vienas artistas 
prisipažino, kad tai jis įtai
sęs kūdikį šiam unteroficie- 
riui. Kareivis-motina da
bar jau taip sumoteriškėjo, 
jog artistas žada su juom-ja 
apsivesti. Suprantama, kad 
Hochman ' Tenenbaum buvo 
maišytos lyties, bet moteriš
ka lytis ilgainiui paėmė vir
šų. N. H.

293,999 Smithai
Senatvės pensijoms susi- 

registravo 22,129,612 žmo
nių pagal Jungtinių Valsti
jų Socialės Apsaugos įstaty
mą. Tarp suregistruotų pa
vardžių yra 293,999 Smi
thai! 227,000 Johnsonų. 
164,000 Brownu! 156,000 
Williamsu; 147,000 Jonesu! 
137,000 Millerių; 123,000
Davisų ir 96,000 Wilsonu.

Ne vienas ir lietuvis yra 
pakeitęs savo vardą taip, 
kad pateko į Smithų-John- 
sonų-Brownų didžią armiją.

KocJeI praduria Nugarkaulį 
Girtuokliam

Gydant užkietėjusius alko
holikus, praduria jiem nugar
kaulį, kad nubėgtų kiek skys
timo iš stumburinio kaulo^vK 
daus ir tuo būdu atliuosuotų 
spaudimą į galvos smegenis. 
Nuo to sumažėja troškimas al-
koholio, s ,

Augščiausiai pasaulyje iš
šoko amerikietis negras K. 
Johnson—203 centimetrus 
(6 pėdas ir 7 colius). Bet 
yra pasaulyje Nias • salelė, 
netoli Sumatros, kurios visi 
gyventojai užsiima augštais 
šokimais. Kiekviename ^so
džiuje yra nuo 5 ir trijų 
ketvirtadalių pėdų iki 6 pė
dų ir 6 colių augščio akme
ninis stulpas. Per jį ir šoki
nėja vietos gyventojai.

Berniukai pradeda nuo 10 
metų šokti per virvę, o su
augę kiekvienas šoka per tą 
akmens stulpą, nes tas lai
koma didele garbe.

Petoskopas-Judėjimų Šnipas
STIKLINĖ VATA

Čechoslovakijoj . nesenai 
išrasta stiklinė vata. Ja bū
sią galima išfhušti namų 
sienas. Stiklinė vata esanti 
geriausia šilimos sulaikyto
ja, kokią tik iki šiol žino 
statyba. Todėl Čechoslova- 
kijos fabrikai pradėsią ga
minti tam tikrą stiklinį vai
loką sienoms išmušti. Tas 
vailokas esąs 10 kartų leng
vesnis už vandenį, visai sau
gus nuo ugnies, nepūstas ir 
jame negalį veistis kandys 
nei kiti parazitai. Dviejų co
lių stį^io stiklinis vailokas 
tiek pat gerai sulaikąs šili
mą, kaip 39 colių mūrinė 
plytų siena.

žinovai suranda 100 milio- 
nų įvairių spalvų, bet viso esą 
tik 500 v a r d ų skirtingoms 
spalvoms pavadinti.

Lietuvių Žodynas
■ “Lietuvos Žinios” štai ką 

praneša apie ruošiamąjį di
delį lietuvių kalbos žodyną.

To žodyno redakcija įs
teigta 1930 m. lapkričio 1 d. 
Jo redaktorium paskirtas J. 
Balčikonis. Iki 1936 m. 
gruodžio 15 d. surinkta 
700,000 lapelių su žodžiais 
bei išsireiškimais. Apie 500,- 
000 tų lapelių gauta iš prof. 
K. Būgos palikimo. Visi šie 
lapeliai jau suskirstyti pa
raidžiui ir sudėlioti į žody
no tvarką.

žodžius redakcija renka 
ne tik iš gyvosios kalbos, 
bet ir iš įvairių raštų, nuo 
lietuviškų knygų atsiradimo 
ligi šių laikų, žodžiai išrink
ti iš 446 veikalų.

A, B ir C raidžių žodžiai 
jau surašyti į rankraščius, 
o A raidės žodžiai jau pra
dėta spausdinti. Padaryta 
291 skiltis korektūrų, ir jos 
siuntinėjamos įvairių tar
mių bendradarbiams patik
rinti ir papildyti trūksta
mais savo tarmės žodžiais.

Norima sudaryti pilniau
sias lietuvių gyvosios kalbos 
ir raštų žodynas. Jo reika
lams per 6 metus išleista 
jau 340,259 litai.

Nuo alkoholio miršta dau
giau žmonių kaip nuo vėžio 
ligos, sako N. Y. Park Ave. 
Ligoninės gydytojas E. S. Co- 
wels.

Kad geriau išgarsinti me
džio išdirbystę, tai Ameri
kos tūlos kompanijos ruo
šia žmogaus plaukimą per 
Atlantą bačkoj. Jau atsira
do ir išradėjas, kaip rašo 
“Popular Science.” -Jis pla
nuoja pasidaryti valtį, ku
ri bus panaši į bačką. Valtis 
bus 9 pėdų ilgio ir 7 pėdų 
pločio. Ji turės storo stiklo 
langus. Išradėjas mano toj 
bačkoj perplaukti Atlanto 
vandenyną į 40 parų. Per
plauks ar ne, bet bandyt ga
li. Juk nemažai žmonių sa
vo laiku mirtį gavo pulda
mi bačkoj nuo Niagara 
Falls vandenpuolio. V. S.

Daugelis jau yra girdėję apie 
fotoclebtrinę celę, arba švieso- 
elektrinę kamaraitę, vadinamą 
“elektrinę akį,” ir kaip jinai 
veikia. Vos tik kokia šviesa pa
siekia tą fotoelektrinę celę, tuoj 
ši .celė nuo šviesos pradeda dirb
ti 'elekti'inę sriovelę. O padidi
nus sriovelę tam tikru įtaisu 
(amplifajeriu), jinai pati sa- 
vaimi gali paleist darban arba 
sustabdyt motorus, skambint 
varpelius, duot ženklus-signalus 
per tam tikras dūdas ir tt. Pa
vyzdžiui, Pennsylvanijos gelžke- 
lio stoty j New Yorke fotoelek- 
trinė celė “pamato”, kad žmo
gus abiefri rankom neša kokius 
stambius daiktus, tai pati ima 
ir atidaro jam duris.'Mat, jis, 
išsiskėtęs, pastojo kelią spindu
liui iš nutaikyto i duris elektros 
švyturio; tai “elektrinė akis” ir 
davė ženklą motorui atidaryt 
duris.

Bet paskutiniu laiku . išrasta 
kitas, lygiai stebėtinas fotoelek- 
trinis, arba “švieso-elektrinis” 
Įtaisas, vadinamas “petosko- 
pas,” “judėjimų pastebėtojas.” 
Jis nepaiso vietoj stovinčių bei 
gulinčių daiktų. Bet jei tik 
daiktas sujudėjo, tuojaus peto- 
skopas ir atsiliepia bei duoda 
signalą. Tai išradimas Swarth
more Kolegijos profesoriaus 
Alano Fitzgeraldo.

Pamatinis “petoskopo” skir
tumas nuo jau paprastos švie- 
so-clektrinės celės yra štai ka
me. Jo priekyje-akyje yra Įdėta 
skersinė!iai, panašiai kaip len-* 
telių tvoroje, su tarpais. Jeigu 
koks daiktas juda, nuo to pro 
skersinėlius keičiasi, juda ir 
šviesos ir šešėlių tarpukai. Ta
tai gi savotiškai padirgina pe- 
toskopą veikti, kad jame ge- 
manti elektros sriovelė gali su
žadi nt pritaisytus skambalus, 
triūbas ir kitokius signalus.

Savo išradimą prof. Fitzge
rald išbandė ir kaipo šnipą 
prieš lėktuvus. Vos tik lėktuvas 
pasirodo 2,000 ar 3,000 pėdų 
augštyje ir dar taip toli, kad 
plika akim jo negalima įžiūrėti, 
tuoj petoskopas pradeda garsiai 
skambinti pritaisytu varpeliu. 
“Ir jeigu dabar būtų karo me
tas,” sako prof. Fitzgerald, “tai 
mes šiuo Įtaisu galėtumėm triū- 
bomis-švilpinėmis visam miestui 
lygiai lengvai pranešti apie at
lekiančius priešų orlaivius, kaip 
kad šį varpelį skambinti.”

N, T.

RIO DE JANEIRO.—Fa
šistinė Brazilijos valdžia 
sausio 19 d. padarė naujas 
ablavas prieš komunistus ir 
Tautinio Pasiliuosavimo Są
jungos veikėjus. Daugelį 
areštavo. Suimtieji kaltina
mi, kad planavę naują suki
limą prieš dabartinę val
džią.

Orlando miestely, Flori
doj, tūlas M. Ardu turi sode 
medį, kuris išduoda 17-ką 
skirtingų vaisių. Mat5 tas 
sodininkas, į vaisinį medį 
dar įčiepijo 16 kitokių vais
medžių ir visi jie prigijo.

S U G R Ą žTN A 
VYRIŠKUMĄ

New Yorko Hospital’io 
daktarai Lowsley ir Bray 
išrado operaciją sugrąžint 
vyriškumą. Tik patrumpina 
porą raumenų lyties organe, 
ir tuom daugiau atgaivina 
lytišką pajėgą. Tiedu rau
menys vadinasi ischiocaver- 
nosus ir bulbocavernosus 
muskulai. M.

SKRENDANČIOS ŽUVYS
Apie skrajojančias žuvis 

jau senai pasaulis žinojo. 
Tik buvo nemažai tarpe mo
kslininkų ^ginčų, kaip jos tą 
atlieka. Dabar profesorius 
Gobbs, iš Michigano Uni
versiteto, įnešė tūlų papil
dymų aiškinimams. Jo išva
domis, skrajojančios žuvys 
skrenda daugiau panašiai į 
lėktuvus. Kada jos skrenda, 
tai savo sparnukais nelapsi, 
kaip paukščiai. Varomąją 
jėgą jos gauna iš savo uo
degos, kuri į sekundą gali 
padaryt iki 70 sulapsėjimų 
į abi puses, žuvis, sparnu- 
kus iškėtus laiko, kaip kad 
lėktuvo sparnai. Kada šios 
žuvys plaukia vandenyje, 
tai jos laiko prie šonų pri
glaustus sparnelius. Bet 
skrajojančios žuvys toli ne
skrenda, o greitai vėl lei
džiasi į vandenį.

V. S.

Astronomai Lėktuvuose
Sovietų astronomai perei

tais metais padarė keletą 
rimtų bandymų pavartot 
aviaciją del astronominių 
tėmijimų. Laike saulės už
temimo birželio 19 d. (1936 
m.) astronomai K. Papijanc 
ir K. Staniukovich ant lėk
tuvo buvo iškilę 5,500 met
rų augštumo ir padarė ke
letą fotografiškų nuotrau
kų saulės karūnos. Nesenai 
tos nuotraukos buvo apdirb
tos Mėsos kombinato šaldy
tuve (apdirbimo negatyvų 
sąlygos turi būt lygios są
lygoms nutraukimo, t. y. 
reikėjo temperatūros—25°).

Astronomai rengiasi iš
kilt ant lėktuvo, idant nufo
tografuoti ir tėmyti milži
nišką daugybę meteorų, ku
rie atitrūksta nuo Herkule- 
so žvaigždyno. Atlėkdami į 
augštąjį žemės atmosferos 
sluogsnį (100 kilometrų au- 
gštumoje) pieteorai, pasiti
kę oro atsparumą, smarkiai 
įkaista ir pradeda spindėti. 
Augštumo j e gi 50-60 kilo
metrų meteorai nuo įkaiti
mo subyra.

V. R.

52,000 PROSTITUČIŲ
Japonijoj yra 52,000 pros

titučių su valdiškais leidi
mais. Jos užima 12,000 na
mų, kuriuos per metus ap
lanko 25,000,000 kostume- 
rių.

Rašo Pacific
žmogus turi ir valdo vieną iš 

puikiausių mechanizmų pasau
lyje. Tas mechanizmas tai yra 
žmogaus smegenys, susidaran
čios iš celių-narvelių ir dirgs
nių, kur taipgi veikia vidujinės 
elektros sriovės. čia apsivieni- 
ja, susiorganizuoja bei persior
ganizuoja išlaukiniai įspūdžiai, 
jautimai, įvairūs patyrimai, ži
nios, ir susibudavoja į tikslias 
mintis bei nuomones.

žmogaus mintis žaibo greitu
mu aplekia visą pasaulį, ir visur 
jis tuo būdu gali būti, dalyvau
ti ir veikti, jei tik žmogus mo
ka tą mintį išlavinti JT atatin
kamai kontroliuoti.

Per žmogaus mintį nėra ge
resnio mechanizmo pasaulyje.

30,000 milionų celių-dalelių 
sutveria žmogaus smegenis.

Smegenims, žinoma, reikia 
maisto ir poilsio; bet to neuž
tenka protiniam smegenų išvys
tymui. Kad smegenų celės galė
tų tinkamai išsivystyt ir gerai 
veikt, labiausia joms reikalin
ga tai gerų knygų ir laikraščių.

Kaip jūsų automobilio inžinas 
reikalauja gazolino-kūro, taip 
jūsų smegenų celės reikalauja 
gerų knygų.

žmogus be knygų, be laikraš-

Moterų Plaukai Išgel
bėjo Miestą, Senovėje

304 metai pirm dabartį- 
nes metų skaitlinės, Make
donijos karalius Dmitrius 
Poliarketas apgulė Rodosto 
miestą. Apgultieji gynėsi, 
mėtydami į užpuolikus ak
menis iš katapultų (tam 
tikrų mašinų). Bet metamą
ją jėgą padarydavo virvės 
iš susuktų gyslų. Per ilgą 
laiką jos susidėvėjo ir Ro
dosto miestui grūmojo pa
vojus. Tada apgulto miesto 
visos moterys nusipjovė 
plaukus ir davė iš jų pada
ryti virves. Iš moterų kasų 
padarytos virvės buvo labai 
geros, kad ne tik apgultieji 
atmušė užpuolikus, bet vė
liau tas miestas pasidarė 
centru moterų plaukų pre
kybos. • V. S.

Kiek Oro Sunaudoja Auto. 
Motoras

Automobilio motoras kož- 
nam galionui gazolino su
naudoja tiek oro, kiek telpa 
kambaryje 10 pėdų ilgio, 10 
pločio ir 12 pėdų augščio.

Auto-Istas.

Milionas Žmogėdrų
Anglas dr. Emersville, 

per 10 metų betyrinėdamas 
įvairias necivilizuotas tau
teles ir gentes, atrado, jog 
dar šiuo laiku yra pasaulyje 
visas milionas žmogėdrų, 
ryjančių žmogieną. Dau
giausia jų gyvena Afrikos 
viduje, Australijos salose ir 
Pietinių Jūrų Salose.

.Ilgiausias Vardas •
Honolulu mieste, Hawaii 

salose, gyvena pora vardu 
Morei Džiod. Jiedu nesenai 
susilaukė sūnaus, kuriam 
davė sekamą vardą:

Kananinogeaokuugomėon- 
uukaimananalogiloginokeav- 
e a v e u 1 amakaokalani. Tai 
yra vardas iš 64 raidžių. Jis 
reiškia: “Kvepiantis oras 
mano dvasios, esančios prie 
žemčiūginio kalno, kylantis 
į dangaus akis.” 

čių yra ne vien kad neapsišvie- 
tęs, nekultūringas, bet sykiu ir 
bukas. Jo smegenų celės labai 
silpnai teveikia, nesitobulina ir 
neauga, arba, dar blogiau, jos 
palengva džiūsta ir vysta lyg 
amžiname miege.

Nuo gimimo valandos iki vie
nų metų, kūdikio smegenys už
auga 75 procentus. Nuo vienų 
iki 25 metų to paties žmogaus 
smegenys priauga tik 25 pro
centus; o nuo 25 iki 40 metų 
jo smegenynas Jjręsta-vystosi. 
Kitaip sakant, žfnogus, sulau
kęs 40 metų, palieka pilnapro- 
tis, kas liečia jo smegenų išsi
vystymą.

Didžiausi, garsiausi moksli
ninkai, išradėjai atidengė dau
gelį naujienybių pasaulyje, bū
dami tarp 40 ir 60 metų am
žiaus.

Ką tik geresnio mūsų akys 
šiandien mato ir ausys girdi, 
viskas, apart gamtinių dovanų, 
tapo atsiekta-sutverta per žmo
gaus protą ir rankų darbą, per 
mokslą ir mokslo atradimų įkū
nijimą.

Bet pasiektas mokslas—tai 
daugiausia knyga. Be knygos, 
žurnalo, laikraščio mokslas bū
tų mums neprieinamas.

Kur mes neisime,—į universi
tetą, į mokyklą ar skaityklą,— 
visur susidursime su knyga.

Visiems yra ar turėtų būt 
žinoma, ką Sovietų Sąjunga da
rė, kuomet nugalėjo išlaukinius 
priešus, užpuolikus—pirpiiausia 
ėmėsi skleisti apšvietą; knygas, 
laikraščius, mokslą, atidarinėti 
naujas mokyklas, kad panaikin
ti .beraštystę ir pakelti žmones 
moksle-kultūroje. Taigi ne vel
tui šiandien net didžiausi jos 
priešai, o turi palenkti savo 
galvas prieš Sovietų nuveikimus 
mokslo-apšvietos srityje. Tai tik 
per 20 metų. Na, o kas bus 
Sovietų Sąjungoj po kitų 20 
metų?

Kai kurie sako, “jau esu per
sonas mokytis.” Bet toks pasa
kymas yra nesąmonė. Geriau \ 
tiktų lietuviška patarlė: “Kas 
skaito, rašo, duonos neprašo,” 
tai yra, kas mokinasi, lavina 
savo protą, tas gali būti nau
dingesnis ir pats sau ir kitiems, 
suprantama, jeigu žinojimą pa
naudos geriem tikslam.

Skaitydamas “Laisvės” špal- 
tas, patėmijau knygų išparda
vimą, tokių gerų knygų ir taip 
žema kaina. Pavyzdžiui, knyga 
pirmiau kainavo $1.00, dabar 
gi 25 centai. Kita knyga pir
miau buvo pardavinėjama po 
$2.00, dabar gi tik po 50 centų, 
ir tt.

Pamaniau sau: “Autorius iš 
vardo, bet proto vergas—paver
gęs savo smegenis mokslui, ap- 
švietai skleisti!” Reikia atmin
ti, kiek čia darbo valandų ir 
minties įdėta į tą knygą, kuri 
dabar parsiduoda už 25 ar 50 
centų. Na, bet ar daug kas tuom 
pasinaudoja?

Keli metai atgal, važinėda- . 
mas po Jungtines Valstijas per 
lietuvių kolonijas, Chicagą, Det
roitą, Clevelandą ir Brooklyną, 
visur aplankiau lietuvių sve
taines, ypatingai, sunkiausiu N 
krizio metu, kada darbininkai / 
turėjo gražaus laiko. Ir štai k^ 
patėmijau. Vieton knygas, lab 
kraščius skaityti bei kokią ži
nutę į savo spaudą parašyti, 
tai didelė dauguma nuo ryto 
iki vakaro kazyrių iš rankų ne
paleidžia ir veltui per dienas 
laiką eikvoja. A<r toks žmogus 
gali būti tikrai naudingas darbo 
klasei bei visuomenei? Ne la
bai!

Darbininkų svetainės turi būt 
pašvęstos geriems susirinki
mams, knygynams, apšvietai, ži
noma, ir tinkamiem, tvarkiem 
pasilinksminimam. Bet visą lai-

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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ALDLD REIKALAI
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos II Apsk. 
Protokolas Metinės Konferen
cijos, Įvykusios Sausio 10 d.,

Brooklyn, N. Y.
Konferenciją atidarė org. d. 

Gilman, 11 vai. ryto. Konfe
rencijos pirmininku išrinktas 
d. J. Bimba. Pirm, paskyrė 
mandatų sutvarkyt šiuos drau
gus : Maziliauską, Cibulskienę 
ir Sakatauską.

Suteikiama sprendžiamas 
balsas apskričio komitetui. Iš
rinkta ir vienbalsiai užtvirtin
ta į rezoliucijų komisiją šie 
draugai: Gilman, Kazakevi
čienė ir Urbonas. /

Protokolas pusmetinės kon
ferencijos skaitytas ir priim
tas.
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Mandatų Komisijos Raportas.
Raportą išdavė d. Mazi

liauskas.
kp. delegatai

1 Brooklyn 15
5 Newark 5

24 Brooklyn 3
54 Elizabeth 3
81 Brooklyn (moterų) 3

136 Harrison 5
185 Richmond Hill 3
212 Bayonne 2

23 New York 1
55 Brooklyn 1
72 Great Neck 1

■ 84 Paterson 4
77 Cliffside 1

138 Maspeth . 9
165 Linden 2
200 Hillside 2
£21 Bloomfield 1

dele- 
nariais.

; Viso 18 kuopų, su 
gatais ir 7 komiteto 
Kartu 65 del. su sprendžia
mais balsais.

I

Komiteto Raportai.
Raportus išdavė organizato

rius d. Gilman, sekr. d. Jami
son, turto sekr. Skiparas, ir 
ižd. d. Lideikienė. Visų rapor
tai priimti. Turto sekr. buvo 
keli užklausimai kuopų užsi
mokėjimo reikale, ką sekreto
rius paaiškino. Iš turto rapor
to pasirodė, kad apskričio ižde 
yra tik. $1.55 ir paskola duota 
Liet. Liaudies Teatrui $10.

Kuopų Raportai
Apskričio komitetas buvo 

pagaminęs kuopoms raportų 
blankas. Apskr. sekr. skaitė- 
raportavo iš kuopų išpildytų 
blankų raportus. Po išdavimo 
raportų, draugai pastebėjo, 
kad toki raportai nėra atatin
kami, nes juose negalima (del 
stokos vietos) tinkamai atra^

ŽMOGAUS MINTIS

(Tąsa iš 3-čio puslapio) 
ką tik kazyrėmis arba “bolėmis” 
užmušti tai jau nuodėmė.

Atsiminkime, jog tik per ge
ras knygas ir laikraščius mes 
tegalime gana apsišviesti, kad 
maty tumėm kelią į naują, ge
resnį pasaulį, ir kad galėtumėm 
būti tinkamais to pasaulio tvė
rėjais.

’F
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portuot kuopų veikimas. Nu
tarta, kad ant toliaus pana
šius, tik- daugiau praplėstus 
raportus, duotų patys kuopų 
delegatai, (šie kuopų rapor
tai tilps atskirai subendrinti).

Padaryta pertrauka pusei 
valandos del užkandžio.
Specialių Komisijų Raportai
Piknikų komisija, Apskričių 

ir spaudos, davė raportą, bet 
pasirodė, kad raportas nėra 

įtinkamai sutvarkytas. Nutarta, 
kad bėgiu 30 dienų komisija 
padarytų tinkamą raportą ir 
paskelbtų spaudoje. Centro 
knygų peržiūrėjimo kom. ra
portavo d. Weiss už pirmą pu
smetį 1936 metų. Raportas 
gražiai ir gerai išduotas ir 
knygos centro vedamos tvar
kiai. — Raportas priimtas. 
Apskričio knygos vedamos bu
vo nevisai tvarkiai ir raporto 
nebuvo tinkamo, tačiaus visgi 
aptvarkius raportas likosi pri
imtas. *

Moterų Kom. Raportas.
Raportuoja drg. Depsienė 

New York o apylinkės, ir drg. 
Stelmokienė N. J., pranešda
mos ką moterys darbininkės 
veikia. Ant raportų, tęsėsi dis
kusijos, kur ėmė dalyvumą 
apie tuzinas draugų. Po įvai
rių aiškinimų visgi prieita prie 
bendros minties, kad jei pasi
rodo moterų veikimui kliūčių, 
tai gali, ten kur turi spėkų, tu
rėt. atskiras; moterų kuopas.

Neužbaigti Reikalai.

Kilo užklausimas apie ra
portus, (rezultatus maršruto), 
kurį Apskričio kom. ragino 
kuopas rengti. Pasirodė, kad 
apskričio komitetas nereikala
vo tokių raportų iš kuopų. Ma
no supratimu, kad apskr. kom. 
reikalautų tokių raportų iš 
kuopų, nes tai būtų tvarkin
gesnis ir sėkmingesnis veiki
mas ir šiokia-tokia tvarka, čia 
jau .pasirodytų ar kuopos ren
gė prakalbas ir kokios pasek
mės, o kurios nerengė, tai ka
me dalykas ir kodėl? žodžiu, 
kuopos turėtų būt atsakomin- 
gos už joms pavestą darbą.

Nauji Sumanymai.
Daug kalbėta apskričių

knikų veikalų. Pasirodė, kad 
bendras apskričių piknikas ne
davė tokių pasekmių, kokių 
buvo tikėtasi. Nutarta rengti 
pikniką New Jersey valstijoj 
ir kartu konferencija ten tu
rėti. Taipgi nutarta daryti lai
mėjimus leidžiant kelis daik
tus ir bilietukus iš anksto pla- 
tint su 10c kaina. Nutarta 
spaudos naudai rengti ekskur
siją laivais ir kviesti prie šio 
darbo visus apskričius bendrai 
(LDS 3-čią ir Meno 3-čią aps
kričius), o jeigu ekskursija 
nebūt galima turėti, tai rengti 
pikniką.

Spaudos Reikalai.
Draugas A. Bimba darė pra

nešimą ^Laisvės” reikale. 
Kvietė joje daugiau bendra-

darbiauti, kaip vietinių Brook
lyn©, taip ir apylinkės draugų 
rašinėti. Kalbėjo visa eilė 

. draugių, draugų, žymėdami rei
kalingumą, ir pasižadėdami ak
tyviau veikti šiame reikale.*

Skaitytos Rezoliucijos.
Pirma rezoliucija skaityta: 

Užuojautos ir visokios pagel- 
bos teikimas Ispanijos liau
džiai kovoje prieš tautinį ir 
tarptautinį fašizmą;

Antra — Už organizavimą 
neorganizuotų darbininkų į 
industrines unijas; trečia—už 
ALDLD visuotiną vajų, verba
vimą naujų narių į organizaci
ją. Rezoliucijos priimtos.
Rinkimai Apskričio Komiteto.

Antro apskričio komitetas 
išrinktas sekantiems metams 
iš šių draugų ir draugių : A. A. 
Lideikienė; A. Gilman, O. Dep
sienė, P. Buknys, J. Skiparis, 
J. V. Kasparas, D. Krūtis, Ka
zakevičienė ir Stankaitienė. 
Visi užtvirtinti konferencijos 
vienbalsiai. Alternatai: Bie
liauskienė, Vertelienė ir Saka- 
tauskas.

Linkėtina draugams kuoge- 
riausios darbuotės!

Prie Užbaigos.
Išrinkta, (aiškiau sakant, se

noji užtvirtinta) komisija iš 
draugų; J. Weiss, J. Kovas ir 
Lazauskas, visi draugai iš 
Brooklyn©, centro ir apskričio 
knygas peržiūrėti už 1936 me
tus.

Konferencijoj nedalyvavo 
delegatai nuo sekamų kuopų: 
16 — Jersey City; 118 — East 
.White Plains ir ; 172 kuopa ,-— 
Yonkers. ' Nedalyvavę gauna 
papeikimą už apsileidimą.

Konferencija užsibaigė 5 v. 
vakaro.

Pirm. J. Bimba,
Sekr. G. A. Jamison.

kreiptis į teismą, tačiau ir čia 
reikalas nesistumia pirmyn. 
Darbdaviai siūlo vietoj algų 
padidinimo išmokėti švenčių 
priedą, darbininkai nesutinka. 
Kuo viskas baigsis, neaišku.
Per Dvi Dienas 80 Vag.

Kiaulių į Rusiją
šiuo metu vyksta itin gyvas 

kiaulių išvežimas Sovietų Rusi
jon. Veik kasdien ilgos virti
nės vagonų pakraunamos gyvų 
kiaulių, kurios tranzitiniais 
traukiniais pro Obelius tiesiai 
gabenamos į paskyrimo vietą. 
Vien per dvi dienas—gruodžio 
19 ,ir 21 — buvo pakrauta ir 
išgabenta Rusijon apie 80 va
gonų gyvų' kiaulių.

Neringoje šaktarpis
Kuršių Marių pakraščiuose 

atsirado labai daug ižo, kuris 
veik visai sustabdė žvejybą, 
žvejai negali išvažiuoti su val
timis ir išmesti tinklų. Jei pa
kraščiai užšaltų, būtų galima 
pradėti dideliais tinklais žvejy
bą po ledo, kuri, tačiau, priei
nama tik turtingesniems, turin
tiems tam reikalingus tinklus, 
nors ir smulkieji žvejai galėtų 
žvejoti stintas mažais tinkle
liais. Jei toks marių stovis už
sitęs ilgesnį laiką, tai žvejams 
gali susidaryti labai sunki būk
le, ir Kalėdos bus gana liūdnos.

Išvežta Celiuliozes 
Amerikon

šiomis dienomis Klaipėdon 
buvo atplaukęs didelis, virš 
4,000 tonų talpos, švedų laivas 
“Lagaholm”, kuris prie celiulio
zės fabriko pasikrovė 1000 tonų 
celiuliozės. Celiuliozę laivas ga
bens Amerikon. , < . ,

nėję įvyko Biručių Pašalpinės 
Draugystės vakarienė. Rengi
mo komitetas ir gaspadinės 
buvo strioke, kuomet atsilan
kė netikėtai daug publikos. 
Net tą patį vakarą prie durų 
parduota apie 100 tikietų. To
dėl ir su valgiais buvo sunku 
aprūpinti 300 žmonių. Nors 
komitetas dėjo visas pastan
gas, bet vistiek buvo rugonių. 
Kurios drąsios 
čios nuėjo prie 
atsinešė valgio, 
buvo užtektinai.
lankytojai, kurie* nebuvo užga
nėdinti, vistiek turėtų atleisti,

kadangi niekas nesitikėjo tiek 
"daug publikos.

pi-
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“LAISVES” IR “VILNIES” 
SKAITYTOJU PARE

Rengia “L" ir ‘T Vajininkas P. J. Marlin
Nedčlioj, 24 d. Sausio

Pradžia 2 vai. po pietų — iki vėlai naktį

LIBERTY SVETAINĖJE 
1322 Reedsdale St N. S. Pittsburgh, Pa.

Brangūs Mano Frentai: Nepraleiskite šios progos, da
lyvaukite šiame linksmame pokilyje. Bus puiki muzika, 
gardūs gėrimai ir užkandžiai. Prižadu iš anksto, kad vi
si pilnai būsite patenkinti. Įžanga visiems dykai. Malo
niai užprašau visus lietuvius ir lietuvaites.

P. J. Martin.
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Montello, Mass.

LIETUVOS ŽINIOS
is Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 67-tos Kuopos Meti
nio Susirinkimo, Įvykusio Sau

sio 14 d., 1937 Metais.

birutietės pa- 
gaspadinių ir 
tose s vietose 

Vakarienes

Pašalino Mokinius
Gruodžio 18 d. valdžios ber- 

niuktj gimnazijos pedagogų ta
ryba nutarė pašalinti iš gimna
zijos už aktingą veikimą ateiti
ninkuose šiuos mokinius: Čepai
tį K.—8 “k” klasės, Paškūną 
iš 8 “1” klasės ir Mekį 
“1” klasės. n

iš 6

'Apie “Amagerio” 
Katastrofą

KLAIPĖDA.— Kaip jau pra
nešėme, šiomis dienomis ties Ni
da jūroje buvo pastebėtas pa
galbos šaukiantis laivas. Nidos 
gelbėjimo stoties vyrai su savo 
laivu priplaukė prie laivo ir iš
gelbėjo jo įgulą,, susidėjusią iš 
trijų jūrininkų ir kapitono. Da
bar paaiškėjo, kad laivas buvo 
danų, 180 reg. tonų, valdomas 
kapitono Soerenseno, vardu 
“Amager.” Jis plaukė iš danų 
uosto Donoer į Gdynę su gele
žies kroviniu, tačiau pakelėje 
audra sugadino motorą ir su
draskė' būręs. Laivo nebebuvo 
galima valdyti—buvo pagadin
tas ir vairas. Taip laivas klai
džiojęs net 8 dienas. Vienas įgu
los narys susirgo; likusieji, bi
jodami, kad jo nenuplautų ban
gos, pririšo jį prie stiebo. Lai
vą priplakus ' prie Nidos pa
krantės, jis jau buvo pilnas 
vandens ir tuoj pradėjo iš lėto 
grimsti. Gelbėjimo laivas mėgi
no keletą kartų priplaukti prie 
“Amagerio”, tačiau didelės ban
gos tai sukliudydavo. Dabar lai
vas paliktas Dievo valiai, jo be
kyšo jau stiebai. Iš laivo tur
to nieko nepasisekė išgelbėti.

Celiuliozes Fabrike Vis 
Nesusitaria

Celiuliozės fabriko darbinin
kai, remdamiesi tuo, kad Klai
pėdoje pastaruoju laiku žymiai 
pabrango maisto produktai ir iš 
viso pragyvenimas, pareikalavo 
fabriko direkcijos pakelti 15% 

'atlyginimą. Direkcija su reika
lavimu nesutinka. Buvo paskir
ta taikinimo komisija, kurios 
intervencija taip pat nieko lem
to nedavė. Pagaliau, nutarta

Pirmiausia nauja valdyba . 
užėmė savo vietas. Finansų 
raštininkas d. A. rĖaronas ra
portavo, kad kuopa turi 91 
narį. Taipgi pranešta, kad 
kuopa priimta į Liet. Taut. Na
mo Draugovę ir pasimokčjo 
įstojimą — 50 dolerių. Dabar 
kasoj pinigų yra apie 50 dole
rių. Mirimų 1936 metais buvo 
vienas, o susirgimų — apie 10. 
Centras pelnė iš kuopos apie 
šešis šimtus dolerių. Griežtai 
pareikšta, kad nariai turi atei
ti į susirinkimus
duokles. Fin.. raštin. 
neis į namus kolektuoti 
les.

Susirinkimą uždarius, 
Sauka skaitė paskaitą 
neurasteniją. Paskaitos
klausyti suėjo ir ne narių. Pa
skaitos visi atydžiai klausė ir 
visiems patiko. Daugiau tokių 
paskaitų!

pasimokėti 
daugiau 

duok

apie 
pasi-

Civiliu šliubu apsivedė Ste
pam j a Gutauskaitė su Benny 
Sauka, “Laisvės” skaitytoju. 
Gutauskaitė yra darbininkiš
kam judėjimui gerai žinoma ir 
“Laisvės” skaitytojų Jono ir 
Marijonos Gutauskų duktė. 
Abu jaunuoliai priklauso prie 
Liuosybės Dailės Ratelio Cho
ro ir ALDLD 6 kp. 4

Sausio 15 d., 1937, jaunave
džiams buvo surengtos iškil
mės, kurios įvyko Lietuvių 
Tautiško Namo Apatinėje sve
tainėje. Publikos atsilankė iš 
visos apylinkės — apie? 300. 
Visi linksmai praleido laiką 
linkėdami jaunuoliams links
mo, laimingo gyvenimo.

Sausio 16 d., Lietuvių Tau
tiško Namo apatinėje svetai-

SUŠALO DU ŽMONES

Butte, Mont. — Automo
bilyj sušalo John Panyon, 
kuomet jo mašina įstrigo 
tarp sniegų netoli Orphan 
Girl kasyklos. Lai jau ant
ra mirtis nuo šalčio šioj 
apygardoje

Didelis spaudos bankietas 
“Daily Worker” paramai įvyks 
vasario 21 d., Lietuvių Tautiš
ko Namo apatinėj svetainėj, 5 
vai. po pietų. Bus ir muzikalė 
programa. Įžanga tik 75 cen
tai. Visos apylinkės darbinin
kai turėtų nepamiršti šio pa
rengimo ir skaitlingai dalyvau
ti. Šalna.

Penkta'dien., Sausio 22,

Kiek Lešuoja Milicijos Pa
laikymas prieš Auto.

Streikierius? f
Flint, Mich. — 2,300 Ąįli- 

cininkų palaikymas šičia 
prieš automobilių darbinin
kų streikus kasdien lėšuoja 
$11,500, nors milicininkai 
dar nesiunčiami užpuldinėti 
streikierius.

se

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

Flint, Mich. — Vadinama 
Flinto Sąjunga, fašistinė or
ganizacija, įgabena iš kitur 
skebus prieš auto, fabriku 
streikierius.

KNYGOS—JŪSŲ APŠVIETA!
Dabar Galite Gauti Pigiausiai ir Geriausias Knygas!

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

Knygų Išpardavimą, štai Surašąs Mūsų Knygų.

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

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

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

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

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

RUSIJOS ISTORIJA—parašė

APYSAKOS
Turime žingeidžiausių ir geriausių apysakų. 

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

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

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

POVILAS JURKA — parašė Rasoda—Mizara. 
Viena geriausių apysakų iš Amerikos lietu
vių gyveninio? Knyga turi 318 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.^0, dabar 75 cyitų.

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

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

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

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

SV1EKATOS REIKALAI
DARBININKO SVEIKATA—parašė Dr. J. J. 

Kaškiaučius. Knyga turi 628 pusi. Viena 
iš geriausių knygų kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip nuo ligų apsisaugoti. Sveikata kiek
vienam yra brangiausia daiktas. Knygos 
kaina buvo $3.00 dabar $1.00.

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

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

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

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

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

Turime ir brošiūrą “Krikščionybė” religijos 
klausimu.

BROŠIŪROS APIE KARĄ
NAUJAS KARAS—parašė V. Andriulis, 

šiura 28 puslapių. Labai naudinga, 
kaina tik 5 centai.

NAUJO KARO GAISRAS—paraše D. M. šolom- 
skas. Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga kiek
vienam. Kaina 20 centų.

KOVA PRIEŠ KARĄ IR FAŠIZMĄ—prakalba 
d. Ercoli Komunistų Inter. Kongrese. KnyZ 
gėlė 98 puslapių. Būtinai reikalingą kiekvith 
nam. Kaina 25 centai.

ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis. 

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

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

turėlis”, eilių—“Janionio Raštai”, “švyturys”. 
Mes turime brošiūrų—“Lietuvos Poniutės ir 
Darbininkes”, “Moters Kovotojos Del Komuniz
mo”. “Kaltinimo Kalba”—prieš teroristus Sovie
tų Sąjungoj, “Darbininkė ir Bedarbe”, “Komun
izmo Pagrindai,” “Lenino Raštai.” Pas mus yra 
“ŠVIESOS” komplektai už 1934, 1935 ir 1936 
metus. Mes turime “DARBININKIŲ BALSO” 
komplektus už 1917-1920 metus. Pas mus ga
lima gauti daug kitų knygų istorijos, abelno 
mokslo, sveikatos, religijos, kultūros ir kitais 
klausimais.'

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

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

LENINAS JO GYVENIMAS IR DARBAI—pa
raše E. M. Jaroslavski. Geriausia knyga apie 
Lenino mokslą. Tikra istorija. Turi 432 

, puslapjų. Jos kainą buvo $2.00, dabar 50c.
PASAULIO STEBUKLAI—parašė Dr. J. J.

Kaškiaučius. Viena iš geriausių mokslo kny
gų. Ji turi 416 puslapių. Kaina buvo $2.00, 
dabar,50 centų.

CARO KALĖJIMUOSE—parašė Vincas Kapsu
kas. Tai geriausias aprašymas 1905 metų 
revoliucijos ir kalėjimų padėties. Šią knygą 
išleido rusų, ukrainų ir. kitose kalbose. Ji 
turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, dabar 
50 centų.

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

PILIEČIŲ KARAS FRANCIJOJ—parašė K. 
Marksas. Knyga turi 360 puslapių. Jos kai
na buvo $2.00, dabar 50 centų.

KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTEMA— 
parašė L. Boudin. Knyga turi 336 pus. Kai
na buvo $1.50, o dabar 50 centų.

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

KOMUNIZMO A-B-C—parašė’N. Bucharinas. 
Knyga turi 206 puslapių. Kaina buvo $1.25, 
o dabai' 50 centų.

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

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

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

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

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

GAMTA IR ŽMONĖS—parašė M. Iljin. Knyga 
tik iš spaudos. Ji turi 314 puslapių. Viena 
iš geriausių ir žingeidžiausių mokslo knygų. 
Kas gi nežino, kaip svarbu žinoti ąpie gam
tą? Jos kaina yra $1.50, bet šio išpardavimo 
metu tik $1.00. ’

ALDLD Nariams Kirygų Kainos ant Puses Pigiau.

Bro-
Jos

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

D. M. š O L O M S K A S
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.



Puslapis Penktas

Flint, Michigan jau keletą savaičių d arbininkai laiko užėmę Fisher Body 
fabriką, paskelbus sėdėjimo streiką. Streikieriai įsteigė informacijos biu
rą, per kurį jie susisiekia su pačiomis, draugais ir meilužėmis fabriko 
lauke.

PITTSBURGHO IR APIEUNKES ŽINIOS
Drg. Sasnauskienė Kalbės 

Pittsburghe

Gavome žinią, kad d. Sas
nauskiene, “Laisvės” redakci
jos štabo narė, kalbėtoja ir ra
šytoja, atvyksta Pittsburgh an 
ir kalbės sekamose dienose:

Subatoj, sausio 23, ALDLD 
87 kp. mitinge ir arbatos pa- 
rėj, Laisvės svetainėj, 1322 
Reedsdale St. Pradžia 7 vai. 

j vakare. Kviečiami visi ir visos 
’dalyvauti. Ypatingai moterys 
turėtų ' dalyVąut, ųęs daugiau
sia apie moterų reikalus jinai 
kalbės.

Nedėlioj, sausio 24 jinai 
kalbės Laisvės ir Vilnies pa
rengime, toj pačioj svetainėj;
Juokų Vakaras Gražiai Išėjo

Naujai susiorganizavusio 
Lietuvių Liaudies Choro pa
rengimas, sausio 17, gražiai 
išėjo. Programa buvp gana 
įvairi: Choras sudahfavo ke
lias dainas, ant galo į dainavi
mą įtraukė ir visą publiką. 
Puikiai išėjo maršavimas, lie
tuviški rateliai, lenktynės, 
kumštynės. Buvo ir visa juokų 
bačka. Rengėjams reikia duoti 
kreditą už surengimą tokio 
įvairaus vakaro.

Vakare pasižymėję gavo do
vanas. Tai ir naujiena pas 
pittsburghiečius. šokiams grie

žė Bogužiukas ir šerpenskiu- 
kas polkas. Atsilankę buvo 
pilniausia patenkinti.

Daugiausia dirbo delei to 
vakaro surengimo Mary Ur- 
moniutė ir E. Gasiuniene. Kiti 
kiek pagelbėjo, ypatingai sve
tainę išrėdant.

Choras laiko reguliares pa
mokas kiekvieno nedėldienio 
vakarą, Laisvės svetainėj. 
Kviečiami norintieji prisira- 
šyt ateityj į pamokas. Rep.

ALDLD 15-1 o Apskričio 
Konferencija Parėmė 

Ispaniją
Cleveland, Ohio, sausio 18 

d. — Vakar ALDLD 15-tas 
Apskr. laikė metinę konferen
ciją, kurioje buvo gražiai pa
remta Fisher Body darbininkų 
streikas paaukaujant iš Apskr. 
iždo $15.00 ir pusė aukų su
rinktų laiko pietų — $8.50; 
viso labo $23.50. Ispanijos 
liaudžiai paaukauta iš iždo 
$5.00 ir pusė aukų $8.50; kas 
sudarė $13.50. Taipgi neuž
miršta ir Daily ir Sunday Wor
ker, kuriem paaukauta $5.00.

Be finansinės paramos Fi
sher Body streikieriams išrink

ta komitetas iš 5, kurio užduo- 
čią bus padėti United Automo
bilių Darbininkų Unijos loka- 
lui 45 verbuoti lietuvius dir
bančius viršminėtoje dirbtuvė
je į uniją ir baimingus pertik
rinti, kad jųjų visų pareiga 
dalyvauti pikieto linijoj. Su lo- 
kalo 45 pritarimu tokis lietu
vių Fisher Body darbininkų 
mitingas yra šaukiamas sausio 
22 d., 2 vai. po pietų. Vieta: 
Lietuvių Darbininkų Svetainė
je, 920 E. 79th St. '

Kitos tautos šaukia atskirus 
susirinkimus ir savo kalboje 
aiškina streiko eigą ir unijos 
svarbą. Taipgi čia išaiškinama 
nuodugniaus kompanijos ir jos 
boselių melai, skleidžiami žo
džiu ir per spaudą. Slovėnai, 
vengrai, italai, kroatai — šau
kia atskirus susirinkimus. Ge
rai padaryta, kad ALDLD. 
Apskr. konferencija stojo į pa- 
gelbą Fisher Body Unijos lo- 
kalui 45. Komisijon įeina du 
streikieriai ir trys kitų indus
trijų darbininkai.

Konferencija priėmė rezo
liuciją Auto. Industrijos strei
ko klausimu ir jos kopiją pa
siuntė vietos U. A. W. U. lo- 
kalui 45.

Konferencija padarė visą ei
lę gerų tarimų ir priėmė rezo
liucijas žymiais dienos klausi
mais.

Patartina jiems ir toliaus prak
tikuotis duetus dainuoti. Jiems 
akompanavo d-gė Olive Pupiutė. 
Ant galo, pakvietė LDS 35-tos 
kp. daktarą Leviton, kuris kal
bėjo apie sveikatą. Dr. Leviton, 
labai suprantamai nurodinėjo, 
kad šioje kapitalistinėje gady
nėje, kuomet darbininkai turi 
skubiai dirbti nešvariose įmo
nėse, tai sunku būti sveikam, o 
ypač, kuomet neturi iš ko įsi
gyti gero maisto ir daktariškų 
patarimų. Jis nurodė, kad dak
tarai turi būti užlaikomi val
džios, kaip Sovietų Sąjungoje, 
kurie duotų veltui patarimus ir 
gydymus visiems žmonėms. Jo 
kalba susirinkusiems patiko, 
tiktai ant klausimų apie rūki- 
mą, gėrimą ir natūralistus dak
taras nejyątenkinančiai atsaki
nėjo. Z

Pabaigus kalbėti, pirminin
kas pranešė, kad kurie nori pri
sirašyti, tai ant vietos dakta
ras ir išegzaminuos. Prisirašė 
4 nauji nariai: du prie LLN 
Kliubo, vienas prie jaunuolių 
LDS kuopos ir vienas prie vai
kų skyriaus. Buvo norinčių ir į 
LDS kuopą įstoti, bet kiti šį 
sykį negalėjo, tai vėliaus pri
sirašys. Gerai; lauksime jų.

Tad šios prakalbos gerai nu
sisekė, tik turėjo būti daugiau 
žmonių. Negerai, kad Los Au
gelio lietuviai nesiinteresuoja 
tokiais svarbiais klausimais. Be
je, buvo renkamos aukos pa
dengimui kaštų. Surinkta virš 
vienuolikos dolerių, kurio pa
dengė visus kaštus. Aukotojams 
ačiū.

M. P.

SCRANTON, PA.
Tūlas laikas tam atgal, kaip 

“Laisvėj” buvo rašyta, kad 
vienas žymus mainų savinin-i 
kas vogė miestui prigulinčią 
anglį. Tačiaus, nors vagis ir 
buvo sučiuptas, bet išėjo nenu
baustas. Mat, miesto viršinin
kai, bijodami skandalo, greitai 
užglostė anglies vogimą taip, 
kad išėjo, kaip tas posakis: ir 
vilkas sotus, ir ožka čiela. Vie
nok šis įvykis tik paakstino ir 
kitus mainų savininkus prie 
panašaus dalyko, tik jau “tei
sėtu” keliu. Ir štai pora san- 
vaičių tam atgal, kaip visi 
mainų savininkai Lackawanna 
paviete kreipėsi į teismą, kad 
būk jie, anglių savininkai, per
daug moka taksų už iškasamą 
anglį. O kadangi dabar šioj 
šalyj teismai ir teisėjai viską 
“gerai” nustato ir supranta, 
tai ir šiame, mainų savininkų 
reikalavime, teisėjas Lewis 
“surado”, kad už iškasamą 
anglį, mainų savininkai per
moka net 35 nuoš. Matot, čia 
nereikia nei vogti ir gerai ga- 
jjpia pasipelnyti. O su tak
som? Nu gi bala jų nematėm 
Lai skurdžiams pakelia ir tie 
sumokės už savo griūnančias 
lūšneles. O visgi darbininkai, 
smulkieji namų savininkai, 
nei gugu nesuniurnėjo prieš to
kį teisėjo pasielgimą, apart 
kelių advokatų. Rodos čia rei
kėjo su justi visiems taksų mo
kėtojams ir sukelti no tik pro
testus, bet išnešti ir pasmerki
mą tokiam teisėjui.

ir net komisiją tam tikslui turi 
išrinkus, kad parūpintų kiek
vienam kp susirinkimui kokią 
prelekciją, ar ką nors tokio 
naujo iš mokslo pusės, naudin
go ir pamokinančio darbinin
kams. Pirmesniam susirinkime 
tas buvo įvykinta, bet perei
tame susir. jau nieko nebuvo 
ir komisija nieko apie tai ne
sakė, užtylėjo. Kažin^kodel? 
Man rodos, kad komisija im
tųsi už darbo ir sekančiam su
sirinkimui parūpintų ką tokio.

O, beje. O kaip su kuopos 
korespondentais ? Regis, net 
trys yra išrinkti, bet korespon
dencijų vis nesimato. Aš ma
nau, kad iš trijų koresponden
tų galėtų “Laisvėj” tilpti kas 
savaitė po vieną koresp. Tai 
neperdaug, mažas reikalavi
mas visai, ot tik biskutį noro, 
pasispyrimo. Juk reikia nepa
miršti, kad nuolatinės, geros 
korespondencijos, tai tos kolo
nijos veidrodis laikraštyje. 
Tas svarbu laikraščiui, tas 
svarbu ir skaitytojams, ypatin
gai tos apylinkės, iš kur rašo
ma.

, i ...................................... ............... ............... ,1111 —

nušaitis. Smagaus laiko jums, 
draugai, o sugrįžus vėl dar
buotis, kajp ir dirbote. 1

Dzilgims.

Me. Audėjai Laimėjo Kovą
Portland, Maine, 

savaites išstreikavo 
dejų prieš Cabot kompani
ją del to, kad jinai užsigei
dė įvest 40 staklių kiekvie
nam audėjui vietoj buvusių 
20. Sustreikavus audėjams, 
buvo sustabdyta darbas ir 
kitiems 400 darbininkų. Pa- 
galiaus, saus. 18 d. kompa
nija sutiko, kad kiekvienas 
audėjas ir toliau opeMtotų 
tik 20 staklių. Todėl strei
kieriai ir sugrįžo darban.

Bayonne, N. J. — 25-tas Jubilėjinis

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas

Įvyks Sekmadienį, Sausio 24 January
Bus Bayonnčs Miesto Svetainėje, Vadinamoj

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

«. Šokiams Grieš Prof. Gurskio Orkestrą

Programa 
Prasidės 

6:30 Vakare

Šokiai 
Prasidės 
8 v. v.

Aldona Klimaitė
Coloratura iš Brooklyno

Montello, Mass. ’
Su darbais nėra kas pasigir- 

Iti. čionai čeverykų išdirbėjai 
daugiausiai vaikštinėja be dar
bo ir nežino ką sulauks. Dia
mond Shoe Co. 7 mėnesius iš
laikė apie 700 darbininkų už
darius savo dirbtuvę. Vėliau

Pirmadienio Ryte Streikieriai 
Turėjo Automobilių Pikietą

Sausio 18 d. Šį rytą ant pi
kieto linijos yra daug pikie- 
tuotojų. Taipgi šį rytą buvo iš 
150 automobilių pikieto de
monstracija, kaipo .išraiška 
General Motors Kompaniją 
kad streikierių eilės su kiek
viena diena tvirtėja. Pereitą 
šeštadienį 1,500 naujų narių 
buvo įvesdinta į U. A. W. U. 
lokalą 45 susirinkime. Lietu
viai darbininkai nebūkite na
mie, bet ant pikieto linijos.

Simpatikas.

Los Angeles, Calif.

A.L.D.L.D. .39 kp. turėjo su
rengus vakarienę naujų metų 
dienoj, bet vakarienė buvo ne
skaitlinga, tad ir pelno kuo
pai neduos. Pasirodo, kad to
kia diena, kaip nauji metai, 
nėra praktiška diena pas mus

Sunkiai serga drg. M. Kups
tienė ir randasi West Side li
goninėj. Drg. Kupstienei rei
kalinga operacija, bet del jos 
silpnumo negali daryti opera
ciją. Drg. Kupstienė jau per 
daugelį metų dalyvauja dar
bininkiškam veikime, /priguli 
prie ALDLD ir skaito “Lais- 
vę’f, taipgi per paskutinius 
kelis metus daug dirbo tarpe 
bedarbių. Linkėtina drg. Kup
stienei greito pasveikimo. 
Taipjau, draugės ir draugai; 
kuriems tik laikai pavėlina, 
atlankykit ligonę.

Jau kelios savaitės, kaip iš
važiavo į Floridos saulėtą pa
jūrį visai žiemai, geri rėmėjai

bile parengimui. 1 ir darbuotojai darbininkų ju-
ALDLD 39 kp. yra nutarus dėjimo: J. Klekūnas ir R. Ja-

Dr. Herman Mendlowitz
33METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY , Z 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

Įžanga 
50 Centu

Nesivėluokite, 
Nes Prasidės 
Minėtu Laiku

Taip pat programoj dalyvaus “Sietyno” Choras, iš New
ark©, vadovybėj L. B. šalinaitės, Ukrainą Jaunuolių Mando
linų Orkestrą, ir pagarsėjęs “Jazz Johnson” ir jo Demokra
tiška Grupė Artistų. Prašome visus skaitlingai dalyvaut ir 
išgirst Šią puikią programą.

Prakalbos Sveikatos 
Klausimu

Sausio 10-tą LLN Kliubas, 
LDS 35-ta ir jaunuolių kuopos 
buvo surengę prakalbas apie 
sveikatą ir apie gavimą dau- 
giaus narių į minėtas organi
zacijas.

Kliubo pirm. drg. Paul Pupis 
atidarydamas susirinkimą pa
aiškino apie LLN Kliubo nau
dingumą, kur priklauso visokių 
pažiūrų lietuvių ir yra pažan
gus kliubas. Narių turi geram 
stovyj 73. Drg. M. Pūkis paaiš
kino apie Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą, kuris stovi stip
riausiai finahsiniai ir kvietė 
prisirašyti. Taipgi paaiškino, 
kokis skirtumas yra apšvietos.

Dainininkė d-gė Levanienė 
gražiai sudainavo darbininkiško 
turinio porą dainelių. Taipgi 
d-gė Agnes Lingienė su Kviet- 
kausku gerai sudainavo duetą.

neva biskį buvo pradėjus dirb
ti, bet paskui vėl uždarė. Visą 
laiką ji vede derybas su Bro
therhood ' uniją del algų nuka- 
pojimo. Susitarė ant nekuriu 
darbų nukapoti 20% algų. Bet, 
kad geriau darbininkus apga- 
vus, tai kaip kur yra neva pa
keliama 5% algų. Taigi ir mi
nėta kompanija po nukapoji- 
mo 20% algų, tai vėl pakėlė 
5% ir jau pradėjo dirbti. Ka
teriai pradėjo darbą 14 d. 
sausio, bet kol visi darbininkai 
sueis, tai užsitęs iki 22 d. sau
sio. Ant moteriškų apsiavų 
dar visai nepradėjo dirbti. Mi
nėta kompanija fabrike daug 
naujų mašinų įrengė, taip, kad 
daugelis darbininkų visai dar
bo neteks.

Paskubos sistema didinama, 
kulnių gaminime, kur pirma 
buvo gaminama 12 tuzinų, tai 
dabar reikalauja į tą laiką pa
gaminti 30 tuzinų, ir siūlo mo
kėti tik 28 centus už gerą ap- 
dibimą 12 porų.

Dauguma darbininkų nepa
sitenkinę Brotherhood unija ir 
ją vadina kompanijos unija, 
kadangi unija daugiausiai už
siima sutaikinimo darbu, ban
do geruoju išrišti tarpe darbi
ninkų ir kompanijų ginčus, ne
darydama jokio spaudimo^ 
prieš kompanijas. (

Tokias pagreitinimo Hilling 
mašinas jau deda ir pas Doii- 
glas Shoe Co. Jau vieną tokią 
mašiną įdėjo ir kompanija da
bar veda darybas su unija, 
kiek mokės darbininkams už 
darbą ir kiek jų atleis iš dar
bo. Sako, kad kompanija su
tinka vieną savaitę duoti vie
niems darbininkams dirbti, o 
kitą kitiems, pakeičiant.

Brotherhood unija yra išrin
kus komitetą, kuris rūpinasi 
suvienijimu čeverykų dirbėjų 
unijų į taip vadinamą C.I.O. 
Jau veda derybas su U? Sh. 
W. U. ir su Protective Union. 
Kiek žinoma, jau sudarytas 
vienybės .planas. Gal iš tos vie
nybės kiek sutvirtės darbinin
kų jėgos. Šalna.

u
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BOSTONO ŽINIOS
: VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS

EKSTRA! RADIO ŽINIOS.

I Šios savaitės programas bus 
naujoje stotyj — WMEX 
(1500 kilocycles), Bostono 
stotis.

Lietuvių Radio Korporacija 
leis programos du kartu į sa
vaitę — sekmadieniais 9 :30 
iki 10:00, kaip ir pirmiau lie
tuviškai ir ketvirtadieniais 
8:30 vakare iki 8:45 angliš
kai (lietuviškos dainos ir mu
žiką). Ketvirtadienio vakarų 

•programai prasidės January 
28-tą.

Šio sekmadienio programas 
bus per naują stotį WMEX, 
9:30 ryte. Programas bus se
kantis :

1—Don Russell’s orkestrą iš 
Montello. .
' 2—Jieva Sidariutė, daini
ninkė iš Hudsono.

3—Dialogas “Kelionė į Pil
viškius,” suloš Andrew Yuga, 
Jonas šiurila ir V. Minkienė.

rNeužmirškit, programas bus 
transliuojamas per naują stotį 
WMEX.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

Dar pernŠI buvo galvojama, 
prie ALDLD. kuopos, ar prie 
Laisvės Choro Sutvert dramos 
sekciją. Bet dalykas užkliu
vo. Trūksta žmonių. O kiti 
visur nepajiegia dalyvauti. Ne
gi persiplėši.

Bendro Fronto vietinio (lo- 
kalio) komiteto parengimų ko
misija mano surengti vaidini
mą ir koncertą kartu. Stro
piai jieškoma veikalėlis, kuris 
gana sunku rasti. Veikalų 
mums trūksta.

Laisvės Choras po švenčių 
griebėsi operetę “Pepitą” mo
kytis. O kad pritraukus dau
giau narių į chorą—vasario 7 
d. rengiama “Amateur” vaka
rą. Manoma padaryt links- 
miausį vakarą iš visų buvusių.

sirinko čia prisimint savo Di
dįjį Mokytoją ir pasisemt iš jo 
stiprybės naujų jėgų, energi
jos, kad išėjus į gatvę, kad 
sugrįžus į dirbtuves, dar ener
gingiau kovoti už darbo klasės 
reikalus. Kovoti—ligi perga
lės.

Taip! Mirė Leninas. Prieš 
13-metų jis mirė. Bet jo mok
slas, leninizmas, nemirė. Jo 
mokslu persiėmė milionai dar
bo žmonių. Jo mokslo dėka, 
mes turim gabitis, žymius pro
letariato vadus! Mes turim 
Staliną—Lenino įpėdinį! Mes 
turim dešimtis tūkstančių už
sigrūdinusių vadų, kiekvienam 
pasaulio kampelyje.

Trumpai Kalbant
WPA. So. Bostono Lietu

vių Piliečių Dr-jos name, E ir 
Silver gatvės, kiekvieno pir
madienio vakarą duoda gan 
įdomus programus. Būna ju- 
džiai, muzikos ir kitų pamar- 
ginimy.

- Kaip žinia, So. Bostono san
dariečiai, nors jų ir nedau- 
giausia yra, nusipirko savo 
saliukę. žadėjo įsitaisyti ir 
“barelį” (alučiui ir kitiems 
skystimams šinkuoti), bet nuo 
to sumanymo atsisakę, neno
rėdami daryt konkurencijos 

‘ Liet. Pil. sklepukui.

Geo. Stuko fotografijų vit
rinoje išstatyta adv. F. J. 

gočiaus fotografija augšto 
ilgo masono uniformoje. Di
lia įpėlynos spalvos ploščius, 
mpuota kepurė su kryžium 
ant krūtinės kabo panašus 
kat. vyskūpo kryžiui. Ma- 

paveikslą klausia—ka- 
ir keno p. Bagočius kuni- 
tapo. Prisieina paaiškinti, 
jis kunigu jokiu nesąs.

So. Bostono Komunistų Par
tija, kas antrą pirmadienį 
•(panedėlį) turi savo draugiš
kus pasikalbėjimus (debatus). 
Apart to, yra numačiusi reng- 

cijas. Pirmoji prelek- 
turėjo įvykti pradžioj 

Bet neįvyko. Mažai su- 
klausytojų. šis dalykas 

neišgarsintas. Kaip pre- 
taip draugiškuose

debatuose K. P. kviečia visus 
dalyvauti: narys ar nenarys.

Laisvės Choras šiems me
tams į valdybą t išsirinko : 
Kiknaną—pirmininku, draugę 
Zavišienę — prot. raštininku, 
Julią Kavoliūnaitę—fin. rašti
ninku, A. Jankų (Jankevičių) 
—iždininku.

Valdiška namų statyba So. 
Bostone eina ir žiemą, nors, 
tikrumoj, mes žiemos šiamet 
dar nematėm.

Nežiūrint į visus namų savi
ninkų protestus, Federalė val
džia So. Bostone pastatys 
6,000 šeimynų namus. Bus 
modernišl/ai įrengti.

Naujieji apartmentai stato
mi vienoj vietoj. Užima did
žiausį plotą žemės pajūryj, ir 
vadinsis Old Harbor Village. 
Pirmiau ten buvo “dumpai”. 
žemė, sako, priklausanti buv. 
gubernatorui James Curley. 
Taigi valdžia iš jo nupirkusi.

Nors apartmentai dar ne
greit bus užbaigti, šiandien, 
sakoma, jau 5,000 šeimynų pa
davę aplikacijas juos nuomuo- 
ti, t. y. tiek butų yra jau iš- 
nuomuota. Nuoma būsianti 
apie $5-$7 už vieną kambarį.

Murza Neglosto.

Labai Iškilmingai Pami
nėta 13-Mety Sukaktu
vės Nuo Lenino Mirties

Pereitą sekmadienį (sausio 
17), Didžiojo Bostono komu
nistinė visuomenė ir jų simpa- 
tikai turėjo didelę šventę.

Netoli 3,000 proletariato at
stovų, susirinko didžiulėj Sym
phony Hall, kad paminėt 13- 
metų sukaktuves nuo mirties 
didžiojo socializmo budavoto- 
jo Lenino.

Ne verkt. Ne liūdėt čia su
sirinko ši darbo minia. Ji su

Trečią valandą po pietų 
Symphony Hall dar vis apgul
ta minios žmonių.

Per duris įsigrūst į vidų sun
ku.* Policijos—kaip kovos lau
ke. Oficialėmis žinfomis čia 
jos buvo net 50 vyrų—visokio 
rango.

Viduj, koridoriuose, veik 
prie kiekvienų durų—polici
ninkas. Ko jie čia atėjo? Gal 
apsaugoti darbo liaudį, kad 
nepultų jos. juodašimčiai ? Juo
kai. . . Jei tik kas būt paban
dęs minėjimui trukdyti—poli
cija tuojaus būt mitingą užda
rius, publiką išvaikius. Tada 
jiems būtų buvus gera proga 
pasitarnauti kapitalui.

Deja! Nieks nedrįso čia sa
vo purvino darbo pradėti, čia 
mes dar kartą gavom įsitikin
ti, kad darbo klasės buržuazi
ja bijo. Tą paliudija ir skait
lingoji policija.

Taigi, kvaila kalba tų, kurie 
sako, kad buržuazija darbinin
kų judėjimo neatboja. Esą, 
jie žiūri į tų judėjimą, kaip į 
vaikų žaislą ir todėl nekliudo 
jam.

so-Lenino mokinimais.
Kalbėtojas labai vykusiai 

padarė ekonominius palygini
mus Sovietų Sąjungos su mūsų 
Amerika. Tikra bedugnė tarp 
socialistinės santvarkos ir bur
žuazinė? !

Prasideda muzikalė progra
ma.

Pirmas išeina žymus pijan- 
istas ir kompozitorius Nicolas 
Sloninsky. Tikrai žavėtinai pa
skambino keletą savo ir kitu 
kūrinių. Publika jam gausiai 
aplodavo.

Po jo pirmininkas perstatė 
chorą. Choras sudainavo dvi 
rusiškas ir 2 žydiškas dainas. 
Pirmoji rusų daina, buvo my
limiausia Lenino daina. Ir iš- 
tikrųjų ji yra žavėjanti. Pir
mą kupletą choras dainavo 
mormorando (be žodžių). At
rodė, kad kur tai toli, toli var
pai gaudžia, prispaustąjį pro
letarą kelia iš miego pabusti ir 
stot į kovą. I žūtbūtinę kovą.

Taip griausmingai insisiūba- 
vo daina.

Labai geros ir gražiai atlik
ta ir kitos trys dainos.

Chorui dirigavo du dirigen
tai : vienas—pirmas dvi dai
nas, antras—kitas dvi.

Turiu' prisipažinti, kad » ger
esnių (manau, kad geresnių 
negali ir būti) dirigentų nesu 
matęs nei Rusijoj (caristinėj), 
nei Lietuvoj. Tai tikri savo 
dalyko žinovai, specialistai.

Ir tik džiaugtis reikia, ir 
stebėtis kartu reikia, kad dar
bininkija, apart kovos už duo
nos kąsnį, nepamiršta meno, 
dailės, ir tt.

Ne tik nepamiršo. Dar dau
giau !

Kuomet buržuazinis menas, 
dailė, ' literatūra, i š s i g e m a 
sparčiais žingsniais—proletari
nis menas bujoja, klesti, tobu
lėja dideliais šuoliais.

O to sporto įvairumas! Vi
sokių figūrų sudarymas—sta
čiai aprašyti sunku. Reikia 
matyti. Iš gabiausio aprašy
mo tikro vaizdo* negausi.

Sakysim, eina keliolikos 
šimtų, gal tūkstančių, jaunuo
lių (bendras) būrys gražioj 
rikiuotėj. Ir momentaliai, da
vus ženklą, visi taip sustoja, 
kad aikštėje gaunasi milžiniš
ka žvaigždė, Sovietų Sąjungos 
garbės ženklas.

Gilų įspūdį visiems darė ir 
Juozas Stalinas, Kalininas ir 
kiti. Jie, ir kiti Sovietų Są
jungos vadai, paradą sekė nuo 
balkono.

Linksmi, raudonąją vėliavą 
pasveikina, žiūri, džiaugėsi.

Bet kaip didelis skirtumas 
tarp šitų vedėjų ir matytų sa
vo akim tikrumoje ar paveiks
luose, buv. caro, Mussolinio, 
Hitlerio, Smetonos ir panašių 
paradų!

Stalinas, Kalininas ir kitir— 
paprastai apsirengę, jokiais 
cetlikais, jokiais žibučiais ne- 
apsikarstę. Rodos, vot, šitie 
garbingi vyrai iš pilkos minios 
išėję čia stovi ir parodą seka. 
Ir iš tikrųjų. Įeitų jie minio
je, susimaišytų ir nepažinoda
mas jų ant veido, neatskirtum 
nuo kitų visų piliečių.
į Tuo tarpu fašistų lyderiai 
apsikarstę visokiais žibučiais, 
keistom uniformom, pasipūtę, 
kaip tie niekam tikę povai; 
susiraukę, paniurę, idijotiškais 
veidais.

Ir dar dry st a kai kas tvir
tinti, kad 
diktatūros 
tūros nesą

Ar Jūs Taip Vyriškai 
Pasielgsi!?

Sausio 24 d. So. Bostono 
Kom. Partijos lietuviai rengė 
vakarienę, ant 376 Broadway. 
Bet sužinojo, kad tą patį va
karą Gabijos choras , stato 
operetę, “Birutę”. Taigi ne
norėdami sandariečiam kliu
dyti (juk daugelis mūsų drau
gų irgi nueis pažiūrėti ope
retės) mūsų rengėjai savo va
karienę nukėlė į sausio 31 d.

Mes manome, kad tokis so
lidarumas turėtų būti visuo
met iš- abiejų pusių. Kojos 
kaišiojimas vieniems ir kitiems 
naudos neneša. Tiesa, iki šiol 
sandariečiai to dar ir nedarė.

Vienas Rengėjų.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street, 

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

ci jose

taip dar senai, pas mus 
drg. A. Dambraus- 

Stoughtono. Ir energin
ei jis pas mus veikia. Dabar- 

laiku drg. Dambrauskas 
Daily Workerio ir 

Workerio platinimu, 
gaut “smart” vaikų,

tam tikru laiku (einant 
į darbo, iš teatrų) Daily 
rorkerį panešiotų gatvėje.
Geras sumanymas.

non

SLA 188 kuopa (p. Kubi- 
per šį vajų gerokai pa- 
Net ir mūsų “tautinin- 

del tos kuopos aprimo, 
aprimo po to, kuomet p. 

jų vežimėly įsisėdo.
Šių metų kuopos vadovybei 

<1 paliko p. Kubilius su savo 
rtimiausiais.
» SLA. 43 kuopos daugelis 
alvoja persikelti į Kubiliaus 
uopą (188 kp.). Sako, jiems 
epą tinkąs sandariečių bosa- 
im ts šioje kuopoje.

tarpe proletariato 
ir fašistinės dikta- 
jokio skirtumo!

Parteris (vidurys salės) ir 
abu balkonai knibždėte knibž
da žmonių. Visos sėdynės už
imtos. Scenoje pradeda eiti 
choras. Tvarkingai jis išeina. 
Susėda. Didelis. Gražus. Apie 
šimtas penkiosdešimt žmonių. 
Tai rusų ir ukrainiečių jungti
nis choras.

Pasigirsta per garsiakalbį 
pirmininkaujančio bal$as.

Pirmoj eilėj jis praneša, 
kad yra atvykusi streikuojan
čių jūrininkų delegacija iš 15 
žmonių. Delegacija išeina ir 
užima estradoje vietą. Jiems 
pasirodžius-salė nuaidi griaus
mingu delnų plojimu. , Visi 
sveikina kovotojus už darbi
ninkų reikalus.

Toliau pirmininkaujantis pa
sakė gerą prakalbą prisimin
damas Leniną, Marksizmą-Le
ninizmą ir kO atsiekta Sovietų 
Sąjungoje, kuri tvarkosi Mark-

Po koncertinės dalies per
skaitytos ir vienbalsiai priim
tos rezoliucijos: prieš mokyto
jų reakcionierišką priesaiką; 
prieš vaikų darbą ir prieš Su
preme Courtą. *

Po rezoliucijų priėmimo ėjo 
filmą iš Rusijos. Parodyta bu
vo atbudavotoji Maskva ir Pir
mosios Gegužės šventė. Pa
veikslus visi žiūrėjo taip 
įtemptai, kad ir muselę lekian
čią galėjai girdėti.

Ir buvo kas žiūrėti. Man 
teko būti Maskvoje apie 5 
kartus. Tai buvo 1915-18 me
tais. Išnarsčiau ją visą. Bet 
pamatęs dabar filmoj tuos mil
žiniškus moderninius rūmus, 
didžiausį pasaulyje viešbutį— 
savo akimis negali tikėti, įsi
vaizduoti, kas Sov. Sąjungoj 
atsiekta per tą, palyginamai, 
trumpą laikotarpį.

Ypač visų akis vėrė Sovietų 
jaunimas. Jo tiek daug para
davo! Tiek vyrai, tiek mergi
nos, tiek vaikai — ideališka 
sveikata Žėri. Muskulingi, stip
rūs, linksmi, energingi.

Po judžių, kalbėjo negras 
Richard Moore. Kalbėjo trum
pai bet gerai. Jis nurodė vi
sus tuos reikalus, kurie reika
lingi atlikti revoliuciniam ju
dėjime. Jų atlikimui reikalin-. 
gi pinigai, nes dabartinėj san
tvarkoj darbininkų visur kai
šiojamas kuolas j ratus. Tuo 
būdu čia ir išlaidų (Jaugiau pa
sidaro (atsiminkit tik praėju
sius prezidentinius rinkimus, 
radio stotis ir t.t.). Todėl 
betoj as paprašė aukuoti 
kiek gali.

Bostono švedai tuojau
klojo $285 Ispanijos kovoto
jams už laisvę. Kiti aukavo 
po $27, $25, $28, $13, $10, ir 
daugybė po $5. So. Bostono 
Kom. Partijos kuopa irgi au
kavo $5. Geriausiai pasižymė
jo švedai ir armėnai. Didelį 
įspūdį padarė Harvardo uni
versiteto studentai, 
davė gražų laišką 
aukų. Viso aukų 
$490.50.

MIRlE INOCENTAS BAKŠYS.
Pereitą šeštadienį (sausio 

16) staiga mirė plačiai So. Bo
stone žinomas Inocentas Bak
šys, apie 50 metų amžiaus.

Bakšys savo laiku gerai sto
vėjo. Turėjo namą ant G st., 
turėjo gerą darbą, buvo žino
mas, kaip rimtas žmogus.

Bet depresija parbloškė ir 
Bakšį, žmogus sukišo visas su
taupąs, apsiskolino ir vis tiek 
namą paėmė bankas.

Nuo to Bakšys pradėjęs 
gerti. Atsidūrė ligoninėj, o iš 
ten prieglaudoj, Convalescent 
Hospital vadinamoj, kur dr. 
D. Pilka dirba.

šeštadienį dar vaikščiojo 
mieste, parėjęs rengėsi dar 
kirpti plaukus draugams, ir 
ūmai griebęs už krūtinės su
dribo ir mirė.

Buvo nevedęs. J. K. P.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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.

S

r Smarkus ištrynimas — 
k malonumas ir palengvlnl- 
J mas kuomet muskulai 

geliami.

’ T..4< Mark K.«. U.». ».<• O«. ’

PAIN-EXPELLER 
žinomas lietuvių šeimoms 

... jau per tris gentkartes.kal- 
kas

pa

kurie pri- 
ir $10.00 

surinkta

PAINT 
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.

Michigan valstijos gubernatorius Frank Murphy (antras iš kaires) ir fe
derates valdžios taikintojas James F. Dewey, (antras iš dešinės) kalbasi 
su laikraščių reporteriais po pasitarimo su General Motors automobilių 
kompanijos viršininkais. Nepaisant visokių kompanijos intrigų sulaužy

mui streiko, sustreikavę virš šimto tūkstančio darbininkų vieningai 
laikosi streiko lauke.

Wm. W. Weinstone iš De
troito neatvyko del svarbių 
priežasčių, todėl svarbiausiu 
kalbėtoju buvo Daily Worker 
redaktorius Clarence Hathaway. 
Jis pasakė ilgą ir išsemiamą 
prakalbą. Jis daugiausia lietė 
esamąją padėtį ir ateitį.

Jis vaizdžiai nupasakojo 
Amerikos Kom. Partijos san
tykius su SocialistųJPartija. So- 
/ialistai daugeliam dalykų ne
sukalbami, prie bendro, fron
to darbo neina.

ti ir-

apsi-
yra

Atskiri so
cialistai net su Trockiu 
tuoj a.

Nurodė, kad Trockio 
gyvenimas Meksikoje,
rimta problema Amerikos Ko
munistų Partijai.

Trockistų yra visur—sako 
kalbėtojas. Jie trukdę Frąn- 
cijoj susidaryti liaudies fron
tui, tą patį darė Ispanijoj, jie 
ir čia išeina prieš darbininkų 
industrines unijas.

Jo kalba, manau, tilps Daily 
Workeryj, todėl ir baigsiu.

Reik paminėti, kad paminė
jimą vedė gabus pirmininkas. 
Jis nesigailėjo policijai kom
plimentų, nuo kurių netoli 
manęs stovėjęs saržentas ne
jaukiai raukėsi “.

Publikai sustojus sugiedota 
Internacionalas ir tuomi Leni
no minėjimas baigta.

Smagu, kad čia dalyvavo ir 
lietuvių didelis skaičius.

Žvalgas.

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS. 

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo.
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gėrę Programą ir šokiam Griežia šauni Orkestrą.

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI

914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.
■m •

Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.

MATEUŠAS SIMONAVIČTU'S
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

E

INFLUENZA
, y ■ < . . New, Yorko miesto sveikatos komisionie-
iOK . 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 j šalti 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-LAX- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet krauiąir visą kūno 
sistemą. Sergantieji ir sveiki tuo jaus parsitraukite NATURAL-LAX- 
HERB TEA ir jūs patys persitikrinsite, jog aš sakau teisybę, nes aš 
esu išbandęs. N. L. H. Tea pakelis prekluoja 50c. Prisiųskite Money 
Order už vieną bei dauginus pakelių, o aš gavęs užsakymą, tuojąųs 
pasiųsiu. Rašykit: JOHN W. THOMSON, P.O. Bax 186, Brooklyn, N.Y.
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Clevelando Kronika
Sausio 24 d., 2:30 vai. po 

pietų, Public Auditorium, yra 
rengiamas Lenino mirties pa
minėjimo mitingas. Kalbės d. 
Charles Krumbein ir kiti. Bus 
sutraukta visų tautų Clevelan- 
do darbininkiški chorai. Daly
vaus ir Lietuvių Lyros Choras, 
kuris prie programos jau ren
giasi čielas mėnesis laiko. Mes 
lietuviai privalome masiniai 
dalyvauti šiame parengime. 
Apie tai pasakykite, “Laisvės” 
skaitytojai, ir kitiems.

A. želviutė su pagelba Ly
ros Choro rengia sau koncer
tą. Koncertas įvyks 31 d. sau
sio, 6 vai. vakaro, Lietuvių 
svetainėje, 6835 Superior Ave. 
Jžangos tikietas 60 centų, o 
vien šokiams 25 centai. Lyros 
Choras ir želviutė kviečia vi
sus skaitlingai atsilankyti.

Lyros Choras gerai darbuo
jasi ir dabar finansiniai neblo- 

. gai stovi. Tik su nariais silpno- 
' kas. Darbininkiškai nusistatę 

tėvai turėtų patarti savo pa
augusiems bernaičiams ir mer
gaitėms dalyvauti choro pa
mokose. Choras negali būti 
geras, jeigu ne visi lankosi į 
pamokas, o taipgi, jeigu ne
priguli tie, kurie turėtų prigu
lėti. Choro pamokos atsibūna 
kas antradienis vakarais, 920 
E. 79th St.

Choras metiniame susirinki
me išrinko naują valdybą. Dvi 
svarbias vietas užėmė mergi
nos: pirmininkės — T. Lauru- 
sevičiutė ir užrašų raštininkės 
— feaTČiunaitė. į/T j n k a m o s 
draugės, geri ir kiti viršinin
kai. Linkėtina gero veikimo.

Choro komisija raportavo, 
kad koncertas bus rengiamas 
28 d. vasario. Reiškia, — ne
užilgo vėl lietuvius pralinks
mins su savo naujomis daino
mis.

Choras ne tik daile rūpinasi, 
bet ir abolnais darbininkų rei-i 
kalais. Iš sav4 iždo paaukavo 

/. $10 automobilių' darbininkų 
kovai. Taipgi išrinko komitetą 
parinkimui aukų Ispanijos ko
votojams ir pasitikimui 4 dele
gatų, kurie Clevelande bus 15 
d. kovo . ..

Choro mėnesiniai susirinki
mai laikoma kas trečias penk
tadienis kiekvieno mėnesio, 
920 E. 79th St.

Drg. M. Valentą surinkus 
ant blankos Ispanijos kovoto
jams $2.67. Nemažiau 25 cen
tus aukavo sekami draugai : 
M. Jones 40c; J. Stripeika, A. 
Jakaitis, A. Tricud, A. Stan
kus ir Martin Kuzen po 25c. 
Pinigai pridouta vietos komi
tetui.

Ispanijos liaudžiai drabužių 
pridavė A. Jakaitis $15 vertės 
ir E. Laurušaitienė $25; Skle- 
ris ir Sklerienė 5 sukneles; M. 
Jazuponienė apie $10 vertės. 
Miesto komitetas ačiuoja už 
aukąs ir drapanas. Jau pasiun- 

Yorko centralinį ke
tonus drabužių ir

tinge paaiškėjo WRA darbinim 
kų sėdėjimo streiko ir masinių 
pikietavimų po visą šalį rezulta*- 
tai. Originaliai prez. Roosevel- 
tas reikalavo Kongreso skirti 
$650,000,000 sekantiem 5-kiem 
mėn. del WPA, gi po pereitos 
savaitės WPA kovų, kurias va
dovavo Workers Alliance, pakė
lė sumą viešiems darbams iki 
$790,000,000. Reiškia, bedarbiai 
savo protestais savaitės bėgyje 
išsikovojo savo naudai $140,- 
000,000. Washingtonan masinė 
delegatų eisena reikalauja iš 
Kongreso, kad skirtų viešiems 
darbams $1,250,000,000. Tą ga
lima bus išgauti masiniu dar- Dirbančiųjų pareiga dėtis į dar
bininkiškų organizacijų reikala- 
vimu-spaudimu mūsų atstovų, 
ėaip į kongresmanus, taip sena
torius. Draugijos ir pavieniai | darbių ir ant WPA dirbančių 
piliečiai yra raginami siųsti j Workers Alliance. Pagaliaus 

visos darbininkų organizacijos 
turi burtis į vieną daiktą ir 
steigti politinę organizaciją— 
Farmerių Darbo Partiją. Orga
nizuotai kovodami panaikinsi
me priežastį, kuri mūsų brolius 
ir sesutes be laiko varo į kapus.

M.

vininkų namelius.
Žodis, apie patį Guardian 

;Trust banką; 1983 metų pra
džioje užsidarydamas nunešė 
desėtkus milionų doli taupinių. 
Jojo savininkais ir direktoriais 
buvo Clevelando fabrikantai ir 
stambūs žemės ir kitokio turto 
savininkai. Jie praspekuliavę 
masių taupinius jų vietoj pali
ko bevertes popieras. Jie ir yra 
kaltininkais Barszcz saužudys
tės ir daugelio kitų. Bet iš jų 
niekas nuosavybės neatima. Jų 
turto nekonfiskuoja. Kodėl? Ogi 
todėl, kad jie valdo teismus ir 
visą valdžios aparatą.

Mažų namų savininkų ir ren- 
dauninkų yra vienatinė išeitis 
iš šios padėties organizuotoj 
Rasinėj kovoj, o ne žudytis.

EASTON, PA.
Lenino Paminėjimas.

Sekmadienį, 24 d. sausio, Elaston 
Baking Co. Svet., 36 N. 7th St. Ko
munistų Partija rengia Lenino mir
ties paminėjimą. Bus programa iš 
Sovietinių judžlų ir geras kalbėtojas, 
d. Pat Toohey, iš Philadelphijos, Pa.

Mitingas prasidės kaip 7:30 vai.! 
vakare. Malonėkite pribūt laiku. Vi
sus kviečia Rengėjai. (18-19)

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. ruošia puikią vakarie

nę vasario 21 d. Lietuvių svet., 29 
Endicott St., 5 vai. po pietų. Taipgi, 
ta pati kuopa ir toj pačioj vietoj 
rengia didelį gražų Koncertą, balan
džių 4 d., 7:30 vai. vak. Tad prašo
me visų broliškų organizacijų įsitė
myti dienas ir nedaryti savo paren
gimų, bet dalyvauti LDS 57 kp. pa
rengime. — Kp. Koresp.1 (18-19)

PHILADELPHIA, PA.
Lenino Mirties Paminėjimas.

Sausio 29 d. įvyks Lenino mirties 
paminėjimo įvairus masinis susirin
kimas, Market Arenoj, prie 46-tos 
gatvės, 8 vai. vakare. Kalbės Cla
rence Hathaway, vienas iš geriausių 
kalbėtojų, taipgi kalbės Lawrence 
Simpson, amerikonas jūreivis, tik ką 
paleistas iš nazių kalėjimo. Bus įvai
ri programa: Dainuos chorai iš 300, 
Pageant “Spain 1937”; žymi solistė 
dainininkė Merle'McDonald; šokikų 
grupė Merle Hirsh; ispanų liaudies 
fronto choras. Lietuviai darbininkai, 
jūsų pareiga yra sutraukti kuodau- 
giausiai lietuvių į šį svarbų ir isto
rinį mitingą. — Veikianti Komitetas.

(17-18)

WILKES-BARRE, PA.
Aido Choro Nariams Atydai.

Draugės it Draugai noriu jums 
pranešti, kad yra surastas naujas 
mokytojas Chorui, todėl, kurie pa
geidaujate, kad choras gyvuotų, su
sirinkite visi po numeriu 210 Hazle 
St., 7 vai. vak. Apart mokytojaus, 
reikės nutarti kokią svetainę imti ir i 
kuriais vakarais pamokas turėti. Su
sirinkimas įvyks sausio 22 d. Todėl 
visiems tiems, kuriems rūpi Choro 
palaikymas, dalyvaukite viršminėtoj : 
dienoj ir vietoj. — Kom.

PRANEŠIMAS.

(17-18)

ALDLD. Anlro Apskričio seno ir 
Naujo Komiteto Nariam*-^'

Visi apskričio komiteto nariai ir 
naujai išrinkti konferencijoj M: 
Krūtis, Kasparas, Kazakevičienė;* ir 
Stankaitienė, dalyvaukite ant posė
džio, kuris įvyks Šeštadienio vaka
re, lygiai 8 vaiandą, sausio 28 <iį#ą, 
“Laisvės” name, 419 Lorimer St.*

Turėsime išsirinkti veikiantį - ko
mitetą ir pradėti darbą.

II Apskr. sekr. G. A. Jamison;
(17-18)

telegramas reikalaujant virš- 
minėtų atstovų, kad išpildytų 
Workers Alliance delegacijos 
reikalavimus.
Pašalpos Biuras Užtvinęs 
Streikierių Reikalavimais
Sausio 13 d. vietos pašalpos 

direktorius Clark L. Mock pa
reiškė per vietos spaudą, kad 
Doan šalpos raštinė yra užtvi- 
nus Fisher Body streikieriais, 
reikalaujančiais pašalpos. Ką 
tas parodo? Aišku, ne ką kitą, 
kaip tą G. M. kompanijos melą, 
kad Fisher Body darbininkai 
buvo geriausiai apmokami. Ne 
tik kad jų nebuvo žmoniškos 
algos, bet tuo pačiu laiku jie 
dirbo nedaugiaus 7 mėnesius į 
metus. Vakar unijos preziden
tas Louis F. Spisak lankėsi 
viršminėtam šalpos skyriuje ir 
reikalavo, kad tuojaus streikie
rių šeimynoms būtų išduota 
šalpa, o vėliaus investigacija 
daroma.

čia reikia priminti, kad dar
bininkiškų organizacijų parei
ga pagelbėti Automobilių Dar
bininkų Lokalui 45 su maisto ar 
pinigine parama. Tas reikalin
ga streikieriams ant pikieto li
nijos. Vieta maisto pristatymui 
ir virtuvė randasi senam paš
to name St. Clair Ave. prie E. 
147th Street.
Netekimas Pastogės Prive

dė prie Saužudystės
Sausio 13 d. John Barszcz, 47 

metų, gyvenantis po num. 7220 
Rathbun Avenue, Clevelande, 
tėvas septynių vaikų, atsiėmė 
sau gyvastį nušokdamas nuo 90 
pėdų aukščio Brooklyno tilto 
(netoli Brookside parko). Prie
žastis saužudystės — netekimas 
namelio, už kurį mokėjo per 11 
metų. Sulyg vyriausio sūnaus— 
Juozo, 19 
taip:

“Suvirš 
Guardian
nai (bankas yra užsidaręs nuo 
vas. mėn. 1933 m.) pranešė, kad 
pasiims mūsų namelį. Tėvas 
kreipėsi į federalės valdžios pa
skolos skyrių, bet bankas nesu
tiko tą paskolą priimti, kad per 
maža. Taip ir buvo iki šio lai
ko. Visuomet buvome baimėje 
su pastogės netekimu. Bet štai 
kelios dienos atgal tėvas -gauna

m., pasakojimo buvo

metai atgal The
Trust banko apiekū-

te į'New 
mitetą 4 
maisto.
į & sausio prasidės
Cleyelande visos savaites, iki
6 d. vasario, rinkliava ’popie-'pranešimą, kad banko apiekūnai 
rių. Popierius neparduokite su- ims žingsnį, čia tai buvo mūsų 
pirkėjams, bet pristatykite į' duondaviui-tėvui smūgis, kurio 
žemiau nurodytas stotis. Tie į jis nebegalėjo pernešti.... Aš 
popieriai bus parduoti ir už 
gautus pinigus nupirkta Ispa
nijos vaikučiams pienas.
tys popierių . pristatymui: 3613
— E. 31st St.; 899 E. 105th 
St.; 13504 Kinsman Rd.; 920 
E. 79th St. ir 203 Superior 
Building. Bi K.

Sto-

Sausio 12 d. Miesto Audito- 
ifijoj buvo sušauktas mitingas 
išleidimui WPA delegatų į Wa- 
shingtoną. Siuntimu delegatų 
rūpinosi Workers Alliance of 
America. Pusė delegatų yra bu
vę dalyviai pereitos savaitės 
“sit in” streike, kiti nuo įvairių 
darbininkiškų organizacijų ir 
unijų. Visu delegatų iš Cleve- 
lando bus 4u, u iŠ Ohio valsti
jos apie 100. Kad ir šitame mi-

pats jieškau darbo kas dieną ir 
gauti jo negaliu....”

Prie Barszcz lavono rasta vi
sas jojo turtas 15c. Jis buvo il
gą laiką bedarbis. Jojo nepri
ėmė į bedarbių eiles, todėl kad 
dirbo dvi-penkias dienas į mė
nesį. Pereitais metais padirbėjo 
kelis mėn. geriau. Bet buvo vi
sur įsiskolinęs. O čia užlaiky
mas, danga, avalinė ir maistas 
šeimynai iš • 9-nių. Barszcz už 
savo namelį jau buvo permokė
jęs, bet skola vis augo ant jo. 
Ne su juom vienu taip atsitiko. 
Tūkstančiai panašiai neteko. 
Tūkstančiams gręsia netekimas 
jų. O kas blogiausia, kad užsi
darę bankai, tie, kurie yra nu
nešę milionus darbo masių tau- 
piniij. atiminėja mažų namų sa-

bo unijas, mažos nuosavybės sa
vininkų į Mažų Namų ir žemės 
Savininkų organizaciją, o be-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

ir

NEWARK, N. J.
Lenino Mirties Paminėjimo 

Mitingas.
Rengia Jaunų Komunistų Lyga

žemutinė Kom. P. sekcija. Penkta
dienį, sausio 29 d., Rivoli Hall, 209 
Ferry St. šiame mitinge, kalbės dau
giausia jaunuoliai kalbėtojai ir dai
nuos vietinis “Sietyno” choras. Pra
sidės lygiai 8 valandą vakaro. Visus 
kviečia Y.C.L. ir Sekcija. (18-19)

CLEVELAND, OHIO.
L. Kongreso Komiteto susirin

kimas įvyks sausio 22 d. Liet. Darb. 
Svet., 920 E. 79th St., 7:30 vai. vak. 
Draugai, visi Komiteto nariai ir pri
tarėjai A. L. Kongresui kovai prieš 
Lietuvos fašizmą, ii* pritarėjai Lie
tuvos žmonėms kovoj už Demokra
tinių Teisių Lietuvoj, prašome atsi
lankyti į Komiteto susirinkimą. — 
J. A. V. (17-18)

C.

NEWARK, N. J.
Lenino Mirties Minėjimo 

Mitingas įvyks penktadienį, 
(Jan.) 22 d., Kruegers Auditorium, šio (Jan.) 23 d., 7:30 vai. vak. Lietu- 

Bus renkama valdyba ir 
„ »s 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)

DETROIT, MICH.
Detroito Draugijų bei Kuopų at-Masinis

sausio stovų metine konferencija įvyks sau-

25 Belmont Ave., įvyksta žymiausio vių Svet. 
pasaulyje revoliucijos vado LENINO reikalingn 
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. Distr. (16-18)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

ja rengia didelį balių, kuris įvyks 23 
d. sausio, Laisvės Choro Svet., 57 
Park St., 7:30 vai. vak. Gerbiamie
ji Broliai ir Sesutės! Prašome visų 
dalyvauti šiame baliuje. Bus gera or
kestrą šokiam, bus užkandžių ir gė
rimų. Abidvi svetaines yra paimtos. 
Todėl visų pareiga dalyvauti. Įžan
ga 25c. Nariams dykai. — Komite
tas. ' (18-19)

Iš Scranton, Pa., gavome 
pranešimą apie mirtį John Ra- 
moškaitis, bet kadangi niekas 
nepasirašo po pranešimu, nei 
ant voko nėra vardo, tai nega
lime dėti. Visada siunčiant 
bent kokį dalyką spaudai pil
nai parašykite savo vardą, pa
vardę ir antrašą. Bet jeigu ne
norite, kad jūsų vardas spau
doj tilptų, tai tada galite pa
sirinkti bent kokį slapyvardį. 
Bet patartina slapyvardis nau
doti tik ten, kur rašoma apie 
dirbtuves ar kitką, kur rašy
tojas nenori, kad kiti žinotų 
jo vardą, bet tokius praneši-1 

kiti, 
i sa-

i mus, kaip mirimai ir 
galima pilniausiai pranešti
vo vardu.

Newark, N. J
MIRĖ.

O.Ketvirtadienio ryte mirė 
Bujauskienėj (newarkiecio 
graboriaus žmona), pašarvota 
savo name, 429 Lafayette St. 
Laidota bus pirmadienį, sau
sio 25 d. Laidotuvėmis rūpi
nasi graborius Budreckis iš 
Linden, N. J.

ŠNAPSAS — PRAŽŪTIS
IR BEŽDŽIONEI

Jersey City, N. J.—Per
nai vietinė policija ir gais
rininkai per ištisą savaitę 
gaudė ir nesugavo beždžio
nės “Popeye,” pasprukusios 
iš vieno vaisių laivo. To
liau jinai pateko Philipui 
Quartier’ui, 16 metų vaikui. 
Ji dažnai išbėgdavo iš na
mų pasportauti, ypač su 
prieplaukos darbininkais 
pažaisti, ale vis sugrįždavo 
pas savininką Philipą. Bet 
dabar sausio 19 d. jūrinin
kai ir laivakroviai užfudi- 
jo jai kelis smarkius šnap- 
sus, ir nabagė bestrapa- 
liodama ‘gatvėmis pakliuvo 
po ^roku, kur ir žuvo.

|,R,NB™AI ls
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks 24 d. sausio, kaip 10:30 
vai. ryto, Liet. Svet., 29 Endicott St. 
Malonėkite dalyvauti šiame susirinki
me. Išgirsite raportą visų metų. Taip 
pat pradėkime mokėti duokles už 
1937 metus. — Sekr. J. J. Bakšys.
Nurys. (16-18)

EASTON, PA.
Šaukiama visų organizacijų bend

ra konferencija, kuri atsibus nedėlioj 
24 d. sausio, Easton Baking Co. Švet. 
36 N. 7th St. Prasidės kaip 2 vai. po 
pietų. Visi būtinai dalyvaukite šioj 
konferencijoj, nes bus labai daug 
svarbių dalykų aptarti, kaip tai Ben
dras Frontas, Amerikos ' Lietuvių 
Kongresas ir tt. Bendrų 
jų Kom, Sekr.

ŠAUKIAMAS CONN. APS
KRIČIŲ VALDYBŲ POSĖDIS

Prisirengimui prie ALDLD vajaus 
ir sykiu prie abelnai viso veikimo 
šaukiamas visų apskričių valdybų 
bendras posėdis tai yra ALDLD, LDS 
ir Meno. Posėdis turės įvykti sausio 
24 d., kaip 11 vai., Darbininkų sve
tainėj, 53 Church St., New Britain, 
Conn. Draugės ir draugai pasisteng- 
kite visi pribūti. — Vikutis. (18-19)

WATERBURY, CONN.
“Laisvės” No. 14 š. m. buvo minė

ta, kad, ALDLD 28 kp. sekančiame 
mitinge, kuris įvyks vasario 9 d. va
kare, 774 Bank St. kalbės kunigas. 
Tad jau dabar iškalno pranešu na
riams ir visiems, kad kalbės kunigas 
Edgar Jackson, vietinis, kuris pri
klauso prie prieš-karinės ir prieš-fa- 
šistinės pažangių profesionalų drau
gijos. Jo kalbos tema: “Revoliucija ir 
tikyba” arba “Revoliuciją ir bažny
čia.” Visi dalyvaukite ir hitus kvies
kite dalyvauti. — ALDLD 28 kp. 
Fin. Sekr. Ž.

WORCESTER, MASS.
Lietuviai plieno darbininkai užsi- 

statykite radio nedėlioj, 24 d. sausio 
kaip 2 vai. po pietų ant stoties WH 
DH. Kalbės J. Salcmo organizatorius 
I. C. O. Jis kalbės apie automobilių 
sėdėjimo streiką, ir kodėl mes lietu
viai darbininkai turim stoti kartu 
kitais darbininkais į I.C'.O. uniją.

(18-19)

su

. U ~---------------
LAWRENCE, MASS.

Sausio (Jhn.) 23, Lietuvių Ukesų 
Kliubo Svet.,- 41 Berkeley St. įvyks 
metinis apvaikščiojimas pasaulio dar
bininkų vado, V. L Lenino mirties ir 
sušaudymo keturių darbininkų Lie
tuvoje: K. Požėlos, K. Giedrio, J. 
Greifenbergerio ir R.čiornio. Pradžia 
7 vai. vakaro. Kalbės Lietuviškai d. 
J. M. Karsonas iš Lowell, Mass, an
gliškai Sam Appel, prezidentas Bos
tono Sticherių Local No. 3, USLWU. 
įžanga veltui. Kviečia Rengėjai.

(18-19)

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

po pietų, Draugijų Svet., 4097 Porter 
St. atsibus Lietuvių Laisvamanių Eti
nes Kultūros Draugijos 3-čios kp. su
sirinkimas. Visi nariai ir norinti būti 
nariais kviečiami atslankyti. Po sus-

vai.

rinkimo bus diskusijos temoj: “Ar 
Bedievybė Buržuazinę?” Įžanginę 
kalbą pasakys drg. Metelionis. —»
Pirmininkas. (16-18)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių FisKer Body Streikierių 

Susirinkimas
Sausio 22 d. (penktadienį) 2 vai. 

po pietų yra šaukiamas vienų Lietu
vių Fisher Body darbininkų-streikie- 
rių susirinkimas, Lietuvių Darbininkti 
svetainėj, 920 E. 79th St. Susirinki
me dalyvaus ir unijos atstovai. Viši 
dalyvaukite Fisher Body darb. lietu
viai. — Liet. Streikierių K. T.

PRANEŠIMAS.
Bridgewaterlo Darbininkų Ko-opera- 
tyvė Draugove, Inc.,’ Bridgewater, 

. Mass.
Gerbiamas Dalininke: Bridgewa- 

torio, Darbininkių Ko-operatyvės 
Draugovės metinis susirinkimas įvyks 
subatoje, Sausio (January) 23, 1937, 
Town Hall Svetainėj, Bridgewater, 
Mass. Pradžia 10:00 vai. ryte. Kiek
vieno dalininko būtina pareiga atvyk
ti. Bus sekantis susirinkimo veiki
mas:

. 1. Išdavimas , apyvartos atskaitos 
už 1936 m.

2. Rinkimas valdybos 1937 metam.
3. Valdybos ir Direkt. raportai.
4. Naujai Sumanymai.
Bridgewater’io Darbininkų Ko-ope- 

ratyve Draugovė — Wm. Tarnui, 
rašt. (17-18)

■ PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Visų Organizacijų Masinis 

Susirinkimas.
Sausio 24 d, vietinių organizacijų 

veikiantis komitetus šaukia visų or
ganizacijų platų susirinkimą šiais 
klausimais: Lenino mirties paminėji
mas įvyks 29 d. sausio, “Laisvės” 
Bankietas, 18 d. balandžio, vietiniai 
parengimai ir vietinis veikimas. Ka
dangi susirinkimas įvyks sekmadienį, 
2:30 vai. po pietų, 735 Fairmount 
Ave., tai yra proga kiekvienam da
lyvauti, nepaisant susirinkimų, žino
kite, kad jūs pasitarnaujat reakci
jai. — Veik Kom. Vald. (17-19)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. metinis susirinki

mas įvyks sausio 24 d., 10 vai. iš ry-< 
to, 407 Lafayette St. Bus išduota ra
portai iš metinio veikimo. Taipgi yra 
ir kitų svarbių reikalų aptarti. —• 
Fin. Sekr. M. K. (17-18)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD. 141 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 24 d. 2 vai. po pietų po num. 
143 Pierce St. Draugai dalyvaukite 
šiame susirinkime ir laiku, nes pavė
lavimai niekad nepateisinami. — Kp. 
Org. L. Tureikis. (17-18)

TEL. STAGG 2-5043 -NOTARY PUBLIC

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.

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

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
‘ tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu ! 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai. 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus,' 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė-1 
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dck- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

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

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

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

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

Hartford, Conn.

VYKŲ IR MOTERĮ! LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ?ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnaš Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor- 
rhoidai ar kiti MėŠlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydoinos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

S?
□į* &

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čiclų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Calch ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimai 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunko ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas. 

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Kampas Union A vė. ir G ran St.

TRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
Telefonas: EVergreen 7-1661

Brooklyn, N. Y.

S. T.

_ i Lietuvių 
Organizaci- 

(1.8-19)

t



Puslapis Aštuntas

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

OKLYN, N. Y.

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA
Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

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

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

49 TEN EYCK STREET B
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS

Tel. EVergreen 8-852Q

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS

Maspeth, N. Y
nes vėliau pri-

na-

Jpaty-

Minor Sugrįžo iš Ispanijos

Amelia Thiede Sveiksta

ju-

Ko-

D-ys.

Rytoj Vakarą
žino-

ĮŽANGA 25cPRADŽIA 7:30 V AL. VAK.
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kiek- 
doku-

didžiulis 
daugelio

su
ar

Madrido ir 
karo fron- 
laiku mies- 

5 sykius. Jį

Gale pereitos savaitės susir
gimai influenza ir plaučių už
degimu sumažėjo, tačiaus mir
tys padaugėjo.

Ant šaligatvio prie 68 Prince 
St., N.Y., rastas negyvas nepa
žįstamas vyras, su randu kai
riajame antakyje.

priemones 
deportacijos į fašistų

jūrininkų, 
kad bėgiu 

virš 300

Vaikų Mokyklėlės vakarėlyje, ku
ris įvyks sausio 17 d. “Laisvės” Sv., 
per klaidą kas nors , paėmė drg. Sta
siūno Paltą (overcoat) ir paliko kitą 
jo vietoj.. Prašome sugrąžinti “Lais
vės” ofisan už ką būsime dėkingi. 
“Laisvės” ofiso antrašas yra 427 Lo
rimer St. (17-18)

PA JIEŠKOJIMAI
Pajieškau moters arba draugės, 

kuri turi sūnų ne jaunesnį kaip 16 
m. amžiaus. Moteris gali būt apie' 

, 50 m., ir kad abu mylėtų gyvent ant.

PARENGIMAI
S. BROOKLYN, N. Y.

LDS 50 kp. rengia balių, kuris 
įvyks subatoj, 23 d. sausio (Jan.). 
Bus duodama dovanos $18.00 grynais 
pinigais. Pirma — $10; Antra — $5; 
Trečia $3. Darbininkų Centre, 723 — 
5th Avė., kampas 23rd St. Johnny 
Marts Orkestrą grieš visokius šokius. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Hat Check 
25c. širdingai kviečia visus — 
misija. (18-19)

nūs galės aplaikyt už kelių metų. • 

ciją, 427 Lorimer St., Brooklyn, N.
Y. (18-20) Į

“Sunkiai Pradirba”

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

Tad skaitlingai susirinkite pasilinksmint ir paremt 
šią svarbią pašalpos organi^ąciją.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Jaunų Vyrų Susivieniji

mas rengia Sezono Atidarymo Parę, 
kuri įvyks sausio 23 d. savo kamba
riuose, 425 Grand St. Jie užtikrina 
visiems gerą laiką. Bus skanių val
gių ir gėrimų, taip pat gera muzika 

| šokiams ir labai romantiška atmos
fera. Taipgi prašo nepamiršt jų se
kančią parę, “St. Valentine” dienoj, 
vasario 13. Užkviečia visus dalyvaut.

(17-18)

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Shalins 
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prie# Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I„ N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
Pirmi metiniai šokiai rengiami 

Avalon Musical Club, vadovybėje 
! Joseph Avižonio. Įvyks penktadienį, 
122-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. ,

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

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

(Prie Flushing Ave.)

20,000 Dalyvavo Lenino Minėjime; 
Kalbėjo Browderis ir Minoras

Nepaprastai gražus, skait
lingas ir turiningas buvo Le- 

• nino mirties minėjimo masinis 
mitingas pereitą trečiadienį, 
Madison Square Gardene. 
New Yorko darbo žmonės ma
sėmis traukė į jį, kad paminė
ti savo didį vadą. Nebaugino 
jų nei drimbantis su lietum 

‘ šlapias sniegas, tie tūkstan
čiai žmonių skubiai brido per 
patvinusias gatves. Ir neapsi- 
gavo skubin
buvusieji^ratfo tik tolimiausius 
kampeliiis prieinamai, o dar 
vėlesniųjųlūkstančiai pasiliko 
už durų, kurių vieni stovinėjo 
šlapiam sniege tūlą laiką, o ki
ti grįžo tiesiai namo.

Įėjus svetainėn, akys pir
miausia apsistoja ant didžiu
lės skulptūros — Lenino gal
vos, kuri kabojo virš estrados. 
Tai puikus mūsų artistų kūri
nys. Jautiesi,»tarsi gyvą tą mil
žiną darbo masių vadą matai. 
O už estrados, dar pusvalan
džiu prieš prasidedant susirin
kimui, visa pirmoji galerija 
raudonavo nuo juostų, kurio
mis buvo pasipuošę tūkstan
čiai naujų Komunistų Partijos 
narių. Tai graži minia būsimų 
pirmaeilių kareivių ir vadų 
Amerikos liaudies kovose už 

. demokratijos palaikymą ir ga
lutiną darbo žmonių pasiliuo- 
savimą.

Vėliau, baigiantis susirinki
mui, Browderis, K. P. genera- 
lis sekretorius, iškilmingai 
naujus narius pasveikino ir 
oficialiai priėmė, sykiu kvies
damas visus dirbti, kad iki ki
tų Lenino sukaktuvių gaųtu- 

.* me 10,000 naujų narių į Kom.
Partija. Jis aiškiai nurodė, 
kad tik turėdami galingą 
Amerikos Komunistų Partiją, 
galėsime šioj šalyje sėkmingai 
apginti demokratiją nuo fa
šizmo užmačių.

!.- Draugas Browderis pasakė 
stebėtinai puikią kalbą. Sve
tainėj viešpatavo didžiausia 
ramybė, kiekvienas siekte sie
kė pagauti kiekvieną žodį tos 
turiningos kalbos. Jis augštai 
įvertino Jeffersoną, kaipo tų 
laikų demokratijos gynimo 
čampioną ir numaskavo Hear- 
stą ir kitus, kurie nori praves
ti Amerikoj fašizmą, falsifi
kuodami to didžio demokrato 
idėjas ir dangstydamiesi ame
rikonizmo lapais. '

Jisai pasakė:
“Mūsų priešai smerkia Ko

munistų Partiją, kad mes, rei- 
, kalavimu remti Ispanijos de

mokratiją, atnešame Ameri
kon kokias svetimas doktrinas. 
Jie sako, jog mūsų leninisti- 
niai principai esą “importuoti 
iš Maskvos.” Ištiesų apgailėti
na, jeigu tiesa, kad demokra
tijos gynimas gali ateiti tik iš 
Maskvos. Tas tiesa, kad iš vi
sų pasaulio valdžių tiktai So-

vietų Sąjunga stovėjo, drąsiai 
ir nesvyruojančiai greta Ispa
nijos demokratijos jos nelai
mės valandoj. Tas yra garbė 
Sovietų Sąjungai ir gėda vi
soms valdžioms, kurios save 
vadina demokratijomis. Bet 
netiesa, būk ta pati dvasia tu
ri būti importuota iš Maskvos 
į New Yorką. Amerikoj tebe
gyvena karšta meilė laisvės ir 
neapykanta tironų. Ta meilė 
pagimdė mūsų šalį ir apsaugo
jo daugelyje sunkių pergyven- 
nimų, apsaugojo revoliucines 
tradicijas amerikonizmo — 
nors mūsų valdžia išdavė tą 
amerikonizmą.”

Browderio kalba ištisai til
po “Daily Workerio” ketvirta
dienio laidoj. Patartina 
vienam įsigyt tą svarbų 
mentą. .

Minoras kalbėjo apie
rimus Ispanijoj, atiduodamas

didelę pagarbą didvyriškiems 
Ispanijos gynėjams. Taip pat 
trumpai kalbėjo Timothy 
Holmes, negras, narys K. P. 
New Yorko valstijos komiteto.1 
Pirmininkavo L Amter. Pirmi
ninkas įteikė Pajūrio Sekcijai 
raudoną vėliavą — dovaną už 
gavimą daugiausia naujų na
rių. Toji sekcija taip pavyz
dingai darbuojasi tarp strei
kuojančių jūrininkų, taipgi 
tarp laivakrovių, 
poros mėnesių gavo 
naujų narių partijom

Programą puošė 
masinis perstatymas 
vaizdų iš Lenino mokslo prak
tikoje. Dainavo didysis Frei
heit Choras. Griežė IWO be- 
nas. Taipgi buvo rinkliava ve
dimui Komunistų Partijos 
darbo. Girdėjosi gana stam
bių aukų nuo organizacijų ir 
iš rezervuotų sėdynių, kur ra
dosi daugelis darbininkaihs 
artimos, sekančios Leniną ir jo 
mokslą inteligentijos, profe
sionalų, biznio žmonių.

Rep.

Brownsville; Atidaro Teatrą 
Sovietą Judžiams

Norintiems pamatyti Sovie
tinį judį brownsvillieciams ne
bereiks važiuot į New Yorką. 
Sovietų garsinių judžių rody
mui paimtas pirmiau buvęs 
Bluebird Teatras. Jisai dabar 
vadinsis People’s Cinema, ran
dasi Saratoga ir Livonia Avės. 
Jisai atsidarys 29 d. sausio 
filmą “A Greater Promise” 
“Biro-Bidžan.”

g HAND ST.atGRAHAM 4VE..BROOKL7V i
»»TEJFOR'^/t«K(W4/VBOOKt.U ,r >

{sakė Deportuot Jauną 
Fašistą Priešą

Sugrįžęs iš Madrido karo 
fronto Amerikos Komunistų 
vadas Bob Minor pasakojo, 
jog jis yra įsitikinęs, kad Fran
co armijai paskutinis testa
mentas jau parašytas, nes lo- 
jalistai turi liaudies paramą ir 
dvasią nugalėti fašizmą, o fa
šistų armijos moralas yra la
bai žemas.

Jis lygiai esąs įsitikinęs, kad 
ir Amerikos žmonės gali nuga
lėti fašistų spėkas, kurios už-

puolė kongresą ir įsteigė blo
kadą prieš Ispanijos liaudies 
valdžią.

Minoras sugrįžo laivu Beren- 
garia. Jisai buvo 
kituose Ispanijos 
tuose. Jo buvimo 
tas bombarduota
apsupo reporteriai ir apipylė 
daugybe klausimų. Vos spėjęs 
nuo jų atsikvėpt, d. Minoras | 
nusiskubino į Madison I 
Garden, kur jis kalbėjo Leni
no minėjimo mitinge.

Maspethiecčių didžiausias ir 
puikiausias parengimas bus šį 
sekmadienį, 24 d. sausio, nau
joje ir labai gražioje Lenkų 
svetainėje, kuri randasi 6160 
Clinton Ave., Maspeth.

Šį parengimą ruošia trys di
delės darbininkiškos Maspetho 
organizacijos: lietuvių, rusų ir 
lenkų, šis parengimas duos di
delės reikšmės maspethiečiam, 
nes pirmu kartu tokis tarptau
tinis parengimas čia įvyksta.

Rengėjai praneša, kad pro
grama bus irgi didelė ir puiki. 
Lietuvių dainuos Aido Choras 
ir kiti dainininkai. Rusų — šo
kikų grupė. Lenkai suloš vei
kalą. Tad galima žinot, kad 
programa bus labai įvairi ir 
graži.

šokiams yra paimta geriau-; 
šia Maspetho orkestrą. Valgiui 
ir visokių gėrimų taipgi bus 
įvalias. Įžanga į šį parengimą 
labai maža, tik 45c ypatai. 
Parengimas prasidės 3 vai. po

? 1 M O!

Jaunam fašizmo priešui Carl 
Ohm įsakyta pasiduoti Ellis 
Salon sausio 26 d. ir planuoja
ma laivu Manhattan išdepor- 
tuot nazių Vokietijon 27 d. 
sausio.

Ohm yra 29 metų. Į šią šalį 
atvyko legališkai balandžio 
mėnesį, 1929 metais. Spalio 
mėnesį, 1932 m., tapo areštuo
tas New Yorke laike demon
stracijos protestui prieš negrų 
persekiojimą. Kaltintas pri
klausyme Jaunų Komunistų 
Lygoj ir dėlto paskirtas depor
tavimui.

Amerikos Ateivių Gynimo 
Komitetui pavyko atitolinti 
deportaciją ir dabar dar ne
nuleido rankų, bet panaudos 
visas priemones apgynimui 
nuo 
gus.

Šeštadienio Vakarą 
Smagus Balius

Southbrooklyniečiai lietu
viai visi rengiasi4* dalyvauti 
LDS 50-tos kuopos baliuje, ku
ris ketina būt gana smagus ir 
kai kuriem labai naudingas, 
nes bus išduota 18 dolerių pi
niginėms dovanoms. Kviečia ir 
tikisi svečių ir iš kitų Brookly- 
no dalių. Balius įvyks šešta
dienį, sausio 23-čios vakarą, 
Community Kliube, 723 — 5th 
Ave., So. Brooklyne.

Ruošiasi Pasitikimai 
Liet. Sportininkų

Trečiadienio vakarą Lietu
vos konsulas New Yorke Bu
drys, konsulato patalpose, su
šaukė vietos tautininkų ir 
spaudos atstovų bei vienos ki
tos sportcKgrupių pasitarimą. 
Tikslas: kacTJos suruoštų pasi
tikimą iš Lietuvos atvykstan
čiai sportininkų grupei, ją 
remtų.

Sportininkai vyriausi vyksta 
Chicagon, kur jiems ruošiama 
plati veiksmų programa, ta
čiaus New Yorkas yra tais 
vartais, pro kuriuos visi atei- 
na-išeina, tad ir čion šis tas 
bus daroma.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Jaunimo Komitetas, 
kuris atstovauja didžiausią or
ganizuoto Amerikos Jaunimo 
šaką, su skaitlingais sporto 
skyriais, pakvietimo negavo.
Kodėl ? Rep.

Mes, maspethiečiai, kvie
čiame Brooklyn© ir apylinkės 
lietuvius darbininkus ir prita
rėjus šiom darbininkiškom or
ganizacijom, kurios duos šį 
puikų parengimą.

Turiu priminti, kad tarp šių 
organizacijų lietuvių yra ALD 
LD 138 kuopa, kuri deda di
džiausias pastangas, kad šis 
parengimas išeitų šimtu nuo- 

imti valdybos ir komisijų ra-Išimčių sėkmingas. Bet, žino
ma, nuo jūsų draugė^-draugai 
brooklyniečiai, newyorkieciai, 
richmondhilliečiai ir kiti, pri
klausys, kaip jūs skaitlingai 
dalyvausite. Tat nepamirškite 
sekmadienio — jūs su maspe- 
thiečiais, maspethiečiai su 
mi.

Iš ALDLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Pastarajame šios kuopos su
sirinkime gauta viena nauja 
narė į kuopą. Išklausyti ir pri- ' 

X7Q1 rltrVir\c< iv* Irnnnwiin •
portai. Nuo pasilinksminimo1 
vakarėlio likę biskis pelno 
kuopai. Organizatorius d. Če
pulis išdavė visų metų veiki
mo raportą, kuris buvo labai 
įdomus. Apgailėtina, kad jis 
atsisakė nuo tarnystės. Jo vie
tą dabar užėmė d. Varison.

Delegatas A. Mureika ra
portavo iš Ateivių Gynimo 
konferencijos, įvykusios 10 d. 
sausio. Raportas labai žingei
dus, sukėlė diskusijas, kuriose 
visi nariai ėmė dalyvumą. Nu
tarta prisidėti su $3 metine 
duokle. Nuolatiniu kuopos de
legatu išrinktas A. Mureika. 
Jisai lankysis visuose At. Gyn. 
Komiteto susirinkimuose ir ra
portuos ALDLD 1 kp. susirin
kime.

Mūsų viešnia ligonė sėkmin
gai pergyveno pavojingą tru
kusio apendiko operaciją ir 
kasdien eina geryn. Jinai yra 
LDS narė, Forest City, Pa. Ka
dangi anai kuopai pertoli li
gonę prižiūrėti (ji susirgo 
čion atvykus svečiuosna), tad 
ši pareiga pervesta brookly- 
niškei LDS 1-mai kuopai.

LDS. Narė.

Dr. Martin Liuterio Draugystės

METINIS BALIUS
Įvyks šeštadienį 23 Sausio-Jan.

U

Prof. Retikevičiaus Muzika Grieš Šokiams

Yra pageidaujama, kad ir 
kitos lietuvių organizacijos iš
rinktų į Ateivių Gynimo Ko
mitetą savo delegatus ir prisi
dėtų su metine duokle pagal 
išgalę. Sujungtomis spėkomis 
galėsime sėkmingiau kovoti 
prieš deportavimą.

1 Kp. Korespondentas.

J. Kasmočius Pirko Biznį 
Great Necke

Kai kas dar vis mano, kad 
žmonės savo darbštumu ir tau
pumu tampa turtingais. Man 
dar nepasitaikė to matyt. Tie
sa, sveikatai tąrnaujant, sun
kiai dirbant (jei turi darbo) 
vienas kitas dasikasa iki šio
kio tokio ištekliaus, bet ne mi- 
lionų. Man atrodo, kad turtin
gieji daugiausia prakaituoja, 
kol “pradirba” kitų uždirbtą 
turtą.

Štai aną' dieną užėjau Ge- 
neralių Sesijų teisman, kur ei
na Al SmitlVo byla. Svieteli! 
Jis pats prisipažino už vienos 
nakties “meilę” su Catherine 
Pavlick “pradirbęs” $12,900. 
O jis tuomet turėjo dar ir pa
čią.

šiomis dienomis “Laisvės” 
kaimynai pp. Kasmočiai nu
pirko naują biznį — Elm 
Point Inn — 89 Steamboat 
Road, Great Necke. Turi pil
nus laisnius — alui ir like
riams, taipgi geras restoranas.

Podraug Kasmočiai užlaiko 
puikią salę susirinkimams ir 
pramogoms.

Oficialis atidarymas įvyks 
sausio 29 ir 30 dd. Kviečia 
dalyvauti savo prietelius ir pa
žystamus. Rep.

Telefonas: Humboldt 2-7964
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

p* ,

i Dr. JOHN WALUK
i 161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
| 1114 FOSTER AVENUE
1 •
1 ---------------------- ——-—   ---------

VALANDOS:
1—2 p.vp.
6—8 vakare
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ)

179 SO. 2nd STREET 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
nuo Į iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais 

Sekrpadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040

' ■   — —----- .   -   — ■■ ■— ■! _

Gerai brooklyniečiams 
ma pažangi Dr. Martino Liu
terio Draugija ruošia šaunų ūkės. Esu našlys, turiu gražią ūkę,1 
metinį balių visiems lengvai arti mi,e_sto prie gerų marketų. Sū-t 

J. • . . , . T , . nūs gales aplaikyt uz kebų metų,pnvaziuojamoj vietoj Ideal , Atsišaukite į -Laisvės” administra- 
Ballroom, 151 Knickerbocker " — •
Avė., Brooklyne. Šokiams 
grieš prof. JR^tįkevičiaus or
kestrą. Taip pat prirengta 
skanių valgiu >ir šaunių gėri
mų. Įžanga tik 25c. Įvyks šeš
tadienio vakarą, 23 sausio. 
Pradžia 7 :30 vakaro.

Nėra valandų sekmadieniais.

J. KASMOCIUS

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobiliui vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Tcl. Stage 2-0783 NOTARY
Night Tcl. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas 
Mariageris, 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 OSO 

KIRPIMAS

SKUTIMAS J 5 C
Prielankus Patarnavimas 

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

FOTOGRAFAS




