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Drg. Andrulio Maršrutas.
Pavyzdys Tikro

Didvyriškumo.
Gėda, bet Kam?
“K.” Redaktorius

Patvirtino.
Trockis Skelbia žudymą!

Rašo A. B.

Neužilgo “Vilnies” redakto
rius drg. V. Andrulis pradės 
maršrutuoti. su prakalbomis. 
Pradės su CIevelandu ir trauks 
j Rytus. Aplankys mainierius 
Pennsylvanijoje, atvažiuos 
Brooklyno apylinkėn, paskui 
važiuos į Connecticut ir Bostono 
sritis.

Savo maršrute d. Andrulis 
sakys prakalbas masiniuose su
sirinkimuose ir turės pasikalbė
jimus su draugais ir draugėmis 
mūsų revoliucinio judėjimo vi
dujiniais reikalais. Labai svar
bu, kad šis jo maršrutas gerai 
išeitų. O išeis gerai, jeigu mū
sų organizacijos ir draugai tuo- 
jaus imsis už darbo prie jo ge
rai prisirengti.

Andrulio maršrutas prasidės 
su vasario 16 d. “Laisvėje” ir 
“Vilnyje” bus paskelbta marš
ruto datos.

Puikiai laikosi Flinto auto
mobilių darbininkai. Nenugąs
dino juos bjaurus teisėjo Gado- 
la indžionkšinas. Jie atsisakė 
apleisti dirbtuves ir privertė 
ponus varymą jų iš dirbtuvių 
atidėlioti.

Labai lengva policijai strei
kierius nuvaikyti nuo dirbtu
vės, bet visai kas kita, kada 
darbininkai pikietauja pačioje 
dirbtuvėje! Ten mašinos ir sie
nos yra jų barikados. Pavojus 
didesnis tiems, kurie bandytų iš 
lauko pusės jsiveržti vidun ir 
mušti streikierius.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams
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Lenkijos mi-

Lėktuvu Gabena Veršius

Flint, Mich. — Iš Clio 
miestelio atvažiavus, Rebec- 

"ienė, 72 metų

i

I ■ ’

Visų Šabų Darbininkai, 
Vienykitės I Jus Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

1

blokšdami atgal fašistus, 
užėmė miestus Montoro ir 
Villafrance de Cordoba. 
Montoro yra už 150 mylių į
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Liaudiečiai Pliekia 
Fašistus Pietuose;
Malaga---2ras Madrid

Kongreso Dauguma Remia 
Roosevelto Teisminį Planą

Valdžios Milicija Atėmė 
Du Miestu iš Fašistų

SSRS ATMETA ISPANIJOS 
FAŠISTAM TARNAUJANTI 
ĮVEŽIMŲ KONTROLIAVIMĄ

Roosevelt Reikalauja 6-šių Naujų 
Pažangesnių Teisėjų į Vyriausių 

Teismų; Atgaleiviai SujudęLondon. — Tarptautinės 
bepusiškumo komisijos va
dai- buvo išdirbę planą, kad 
Anglijos, Franci jos, Vokie
tijos ir Italijos laivynai 
saugotų, idant nieks nepluk- 

^dytų ginklų, amunicijos ir 
karių iš užsienių į Ispaniją.

72 Metą Amžiaus Senelė 
Streiko Pikietininkė

Nauji Teisėjai Būtą Nau
josios Dalybos Rėmėjai

naikinti kongreso išleistus 
įstatymus, vadindami juos 
“priešingais konstitucijai,” 
neduodami jokio apie tai 
pranešimo valdžiai iš anks
to. Tuo būdu liko suparaly-

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas sausio 5 d. 
atsikreipė į Jungtinių Vals
tijų kongresą, 
jam teisę paskirti šešis jau
nesnius teisėjus į šalies Vy
riausią Teismą, tai yra, po, 
vieną naują teisėją ant kiek
vieno nusenusio, sulaukusio 
virš 70 metų amžiaus. Pre
zidentas taipgi reikalauja, 
kad kongresas leistų jam 
pridėti po naują teisėją ir 
federaliniuose apskričių tei
smuose, kur tik bet kuris 
senas teisėjas viršija 70 me
tų amžiaus. Bet, sako, skai
čius Vyriausio Teismo tei
sėjų neturės būt didesnis 
kaip 15 ir federaliam teis
mam abelnai nebūsią pridė
ta daugiau kaip 50 naujų 
teisėjų išviso.

Savo pareiškime kongre
sui Rooseveltas, be kitko, 
nurodo, jog federalių teis- i riausiame Teisme tėra tik 
mų darbas paskutiniais lai- trys jaunesni kaip 70 metų 
kais labai padidėjo, ir tū- teisėjai. Penki turi nuo 74 
liem teisėjam del senatvės iki 80 metų amžiaus, o vie- 
nusilpus fiziniai ar proti
niai, perdaug suąitrukdo ir 
užsivelka daugybė bylų. 
Taip antai, Vyriausiam Tei
smui buvo įteikta 867 ape
liacijos, ir 87 iš kiekvieno 
šimto tų bylų buvo atmes
tos be jokio paaiškinimo.

Rooseveltas sako, jog 
naujas kraujas yra reikalin
gas sustiprinti nusilpusią 
federalių teismų mašineri
ją, daugumoj susidarančią 
iš senių. O seniai, girdi, 
“žiūri per senuosius aki
nius, kurie buvo pritaikyti 
kitos (praeitos) gentkartės 
sąlygoms;... ir jie daugiau 
jau nesiteirauja apie dabar
tį ar ateitį...”

Valdymas Indžionkšinais
Paskutiniais laikais vieti

niai, federaliai teismai tai- nymus arba naujai išleistus

Washington.—Ne tik re- 
publikonai, bet dalis demo
kratų senatorių ir kongres- 
manų priešinasi prezidento 
Roosevelto reikalavimui pa
didint vyriausią Teismą še
šiais naujais teisėjais. De- šiaurių rytus nuo Malagos, 
sėtkai didžiųjų kapitalisti- Kiti liaudiečių pulkai pir- 
nių laikraščių smerkia tą myn žygiuoja linkui fašistų 
prezidento sumanymą, kai-j lizdų Porcuna ir Pozoblan- 

• co. Užimdami Montoro, 
valdžios milicininkai perkir
to priešam vieškelį į Cordo
ba, fašistų tvirtovę.

Ministeris pirm įninkąs 
Largo Caballero, atvykęs iš 
Valencijos, apžiūrėjo Mad
rido mūšių frontus. Jo at
vykimas juo labiau pakėlė 
madridiečių ūpą. Žiūrėda
mas į fašistų bombomis su
daužytą buvusį savo namą, 
Caballero pareiškė: “Ant 
tokių griuvėsių mes atbu- 
davosime naują ir puikesnį 
Madridą!”
Sudaužė Priešų Traukinį
Malaga, Ispanija. — Val

džios lėktuvai bombardavo 
fašistų geležinkelio stotį 
Rondoj ir susprogdino vieną 
priešų traukinį. Liaudies 
milicija atmušė įtūžusias fa
šistų atakas Ronda, Ojen ir 
Alora frontuose.

Seville, Ispanija. — Fašis
tų vyriausias komandierius 
gen. Franco įsakė savo ar
mijoms “būtinai paimti Ma
lagą,” svarbiausią pietinį Is
panijos uosto miestą su 
150,000 gyventojų.

Bet respublikos valdžia 
sako, kad Malaga tai būtų 
fašistam “mažasis Madri
das.” '

1936 m. Kaune žydų met
rikacijos punkte įmetrikuo- 
ti 620 vaikų. Mirimų įmet- 
rikuota 459, perskyrimų le
galizuota 64, susituokė 506 
poros. Taigi, 1936 m. Kaune 
žydų prieauglis yra 161.

po bandymą su pagelba sa
vo skirtinų naujų teisėjų už- 
valdyt Augščiausią Teismą.

Bet pranešama, kad Roo- 
sevelto planą vis tiek pa
remsią dauguma kongres- 
manų ir senatorių.

Šerifas Bijo be Milicijos 
Mėtyt Streikierius

Flint, Mich.—Teisėjas P. 
V. Gadola išdavė įsakymą, 
pagal General Motors reika
lavimą, kad šerifas Wolcott 
prievarta išmėtytų streikie-

Neiškentė ir “Keleivio” re
daktorius nespjovęs į veidą So
vietų Sąjungai. Jis irgi gailiai tv

nusiverks del trockistinių kri-;TlUS sėdėtojus 1S dviejų r 1- 
minalistų likimo. Sako Michel
sonas :

“Žuvo jie dėl to, kad buvo 
priešingi Stalino politikai ir 
norėjo jį nuversti, šitas masi
nis veikėjų žudymas daro di
džiausią gėdą Sovietų Rusijai.” 
Garinė Jėga Karo laivam 
tinkamesnė už elektrinę

Didelė gėda, tiesa, bet ne 
Sovietų Sąjungai. Gėda troc- 
kistiniams kriminalistams 
jųjų apgynėjams.

ir

šitais dviem sakiniais, taiko
mais Sovietų valdžiai, “K.” 
redaktorius pataikė į kaktą ir 
sau ir trockistams. Jis sako, 
kad trockistai “buvo priešingi 
Stalino politikai.” Taigi, čia 
jau ne asmens klausimas, bet 
politikos, veikimo plano ir li
nijos. Na, o socialistinė spau
da ir tas pats “K.” nekartą 
'yra šaukę, kad Stalinas “tik 
ghlios bijo netekti,” todėl “žu
do savo draugus!”

!sher Body auto, fabrikų, 
kurias jie laiko užėmę jau 
40 dienų. Bet šerifas, ku
ris turi 1,200 ginkluotų pa- 
gelbininkų, dar nedrįsta už
pulti streikierių. Šerifas, 
todėl, reikalavo, kad guber
natorius Murphy palieptų 
savo milicijai išmušt “sėdė
tojus” iš tų fabrikų. Bet, 
kaip praneša New Yorko 
Post’o korespondentas, tai 
gubernatorius neduoda šeri
fui atsakymo, ar jis panau
dos milicininkus prieš strei
kierius ar ne. O be guber
natoriaus 
bijąs pats 
iš kurio 
“smarkios 
kirtimai.”
Derybos del Naujos Unijos 

Pripažinimo
Detroit, Mich. — United 

Press žiniomis, per 23-jų va
landų pasitarimus tarp Ge
neral Motors korporacijos 
ir Jungtinės Automobilių 

vadų

milicijos šerifas 
daryt tokį žygį, 
galėtų užsikurti 
riaušės ir susi-

Taigi, klausimas eina apie 
politiką. O keno ta politika? 
Tai ne Stalino asmeniška, bet 
visos Sovietų Sąjungos. To ne- Darbininkų Unijos 
užginčys nei “K.” redaktorius, buvo daugiausiai derėtasi, 
Vadinasi, trockistiniai krimi- kokiame skaičiuje fabrikų 
nalistai vedė kovą prieš So- -prįpažint šią uniją, kaip vie- 
vietų' valdžią, tai yra, prieš • -......................
jos politiką kūrimo socializmo 
Sovietų Sąjungoje. Kaip tik 
tą mes ir teigėme. Kaip tas 
buvo parodyta teisme. Vadina
si, Piatakovas ir kiti trockistai, 
būdami/Sovietų valdžios pa
statyti j labai atsakomingas

nintėlę darbininkų atstovę. 
Unijos viršininkai ir J. L. 
Lewis, pirmininkas Indust
rinių Unijų Organizavimo 
Komiteto, tvirtinę, kad šios 
unijos nariai bei šalininkai 
sudaro daugumą bent dvi- 

vietas, vedė kovą prieš Sovie-' dešimtyje General Motors 
tų valdžios visus žygius. O,fabrikų; todėl Jungtinė Au
tam jie panaudojo visus jiems j to. Darbininkų Unija turi
prieinamus būdus — griovimą 
pramonės, žudymą žmonių, 
bendradarbiavimą su Vokieti
jos ir Japonijos žvalgybomis.

Tai ot kokius sutvėrimus 
“K.” redaktorius pakėlė į sa
vo didvyrius!

būt pripažinta kaipo vienin
telė dirbančiųjų atstovė 
bent šiuose fabrikuose.

Bet General Motors vice
prezidentas Knudsen ir kor
poracijos advokatas J. Th. 
Smith “daleidžia, kad gal še-

. Madrid. Liaudies mili-. paga] šį planą, kiekvienos 
cininkai pietinėj Ispanijoj,; šalies laivynas atskirai kon-j

oin-ai troliuotų tam tikrą Ispani- ca Goddard’ienė, 72 metų
jos ir Portugalijos vandenų senutė, stojo į eilę streikie- 
sritį. Irių, pikietuojančių Fisher

Sovietų Sąjungą atmetė Body auto, fabriką, kurio 
tokį sumanymą todėl, kad darbininkai viduj streikuo- 
jis nepriima sovietinio lai-'ja sėdėjimu.. Tarp viduj i- 
vyno sykiu su tų keturių 
kraštų laivynais daboti, kad 
nebūtų gabenama karinė 

i kontrabanda Ispanijon. An- 
jtra priežastis, kodėl Sovie
tai atmeta tą planą, tai kad 
jis siūlo atskirų šalių lai
vams kontroliuoti tam tik
rus Ispanijos - Portugalijos 
vandenų plotus. Nes su
prantama, kad, pavyzdžiui, 
Italijos ir Vokietijos karo 
laivai vis tiek praleistų gin
klus, amuniciją ir karius 
talkon Ispanijos fašistams. 
Sovietai reikalauja, kad bū
tų įsteigta bendra, sykiu 
veikiančių karo laivų kont
rolė prieš karinius įvežimus, 
su sovietinio laivyno dalyva
vimu toje kontrolėje.

nių streikierių yra jos jau
niausias sūnus ir keli anū
kai.

Senelė turi šešis vaikus, 
20 anūkų ir apie 10 savo, 
anūkų vaikų. Jinai su pa
nieka atsiliepia apie tokius, 
kurie zurza prieš streikie
rius. Sako, “streiko prie
šai yra ir unijos priešai.” ,

Dar 2 Liberalai Apleido 
Trockio Komitetą

Nazių, Lenką Fašistu Melai 
Apie “Sąjūdžius” SSRS

Maskva.—Sovietų vyriau
sybė užginčija kaipo nazių 
ir Lenkijos fašistų išmislus 
tokias neva “žinias”: būk 
Sovietų karo komisaras Va- 
rošilov kyląs prieš Stali
ną; būk tapęs areštuotas H. 
Jagoda, buvęs valstybės po
licijos galva, ir būk kas tai 
iš pasalų šaudę į Sovietų 
prokuroro Višinskio auto
mobilį ties Borodino

Sovietų valdžia tokius 
“pranešimus” vadina suži- 
niais priešų melais

Bucharest. — Pranešama, 
kad Rumunijos policija rau
donai maliavos ausis kišen
vagiams.

Krito Bombos ties An
gly Kariniu Laivu

$52,753,335 Žydams 
Apgyvendini Palestinoj

Gibraltar. — Trys lėktu
vai numetė trejetą bombų 
netoli Anglijos karo laivo 
“Royal Oak.” Sakoma, kad 
Ispanijos valdžios lakūnai 
palaikę tą laivą Ispanų fa
šistų šarvuotlaiviu. Anglija 
paprašė Ispanijos valdžios, 
kad toliau stengtųsi išvengt 
tokių nuotikių.—Bet abejo
ta, ar tai buvo Ispanijos 
valdžios lėktuvai ar fašistų.

Washington. — Per pas
kutinius 20" metų buvo išlei
sta $52,753,335 žydams ap- 
gyvendint ir įsteigt Palesti
noj. Per tą laiką jų skai
čius tame krašte paaugo 
nuo 55,000 iki 410,000. Vien 
iš Vokietijos per pastaruo
sius 4 metus suvažiavo virš 
37,000 žydų į ’ Palestiną, 
bėgdami nuo nazių perse
kiojimų.

Amerikos žydai yra iki 
šiol sudėję apie $20,000,000 
savo tautiečiams kolonizuo
ti Palestinoj. Sekmadienį 
prasidėjo šios šalies žydų

New York.—Iš vadinamo 
“Komiteto Leonui Trockini 
Ginti” pasitraukė dar du in- 
telektuąlai. Vienas jųdvie
jų yra Lewis Gannett, N.Y. 
Herald-Tribune literatinis 
redaktorius; antras gi — 
Sam Jaffe, žymus aktorius.

Atsimesdamas nuo troc
kinio komiteto, Gannett sa
vo laiške pareiškia:

“Tas komitetas virto troc- 
kizmo platinimo komitetu, 
organu, matomai, besąžiniš- 
kų užsipuldinėjimų ant So
vietų Sąjungos. Man nėra 
taip aiškūs faktai apie pa
staruosius teismus Sovie
tuose, kaip kad jie atrodo 
aiškūs p. Hallgren’ui; iš an
tros pusės, aš netikiu, kad 
p. Trockis būtų panele nesu
tepta suokalbių amatu, ir aš 
visai nepritariu dogmatiš
kiems perkūnavimams šio 
taip vadinamo komiteto.”

Mauritz Hallgren, vienas 
vadovaujančių red akcinių 
rašytojų Baltimore Sun, 
jau pirmiau pasmerkė min- po pat buvo pasisavinę teisę' įstatymus, 
mą Trockio “gynimo” ko- į 
mitetą ir atsimetė nuo jo, 
įsitikinęs iš paskutinio troc- 
kistų teismo, jog Trockis 
tikrai yra vadas kontrrevo
liucionierių, šnipų ir žmog
žudžių sumoksiu prieš So
vietų respubliką.

Lenkija įsisteigsianti 
Didžią Karinę Pramonę

Teisia 60 Ispaną Vienuolių, 
Fašistą Padėjėją

Madrid. — Šį pirmadienį 
prasideda teismas prieš 60 
augustiniečių vienuolių iš 
Escorial klioštoriaus. Jie 
įkaitinti kaip fašistų talki
ninkai kare prieš Liaudies 
Fronto valdžią. *

socialių įstatymų ir didžių 
valdžios darbų. Tokią se
nių teisėjų viešpataujamą 
“tvarką” Rooseveltas pava
dino “valdymu indžionkši- 
nais.” Jis reikalauja, kad 
pirm negu bile teismas pa
skelbia panašų nuosprendį 
arba išduoda indžionkšiną 
prieš kokio įstatymo vykdy
mą, tai turi duot šalies val
džiai gana laiko priruošt 
apeliaciją į Vyriausią Teis
mą, o Vyriausias Teismas 
turi tuoj, pirm viso kito, 
imt svarstymui tokias vai 
diškas apeliacijas.

Rooseveltas, tačiaus ne
reikalauja, kad 7 metų su
laukę teisėjai apleistų savo 
vietas. Dabartiniame Vy-

nas 70 metų.
Rooseveltas sako, kad jei

gu teismai bus panaujinti, 
tai nereikėsią ir konstituci
ją taisyti, ir nurodo, jog jau 
ne kartą praeityje buvo kei
čiamas skaičius Vyriausio 
Teismo Teisėjų.

Buvęs prezidentas repu- 
blikonas H. Hooveris ir kiti 
atžagareiviški politikieriai, 
kaip kongrese, taip už jo 
sienų telkia visas galimas 
jėgas, idant su mušt Roose
velto reikalavimą taip “pa
naujinti” federalius teis
mus. Jie sako, kad Roose
veltas planuoja paskirt į 
Vyriausią Teismą tiek savo 
politikos šalininkų, kad jie 
užgirtų jo Naująją Dalybą 
ir įvairius socialius suma-

Geso Eksplozijoj 
Užmušta 15 Žmoniy

Varšava.
nisteris pirmininkas reika
lauja, kad seimas paskirtų 
514,000,000 zlotų pinigų per 
metus plėtojimui karinės 
pramonės pietinėj-centrali- 
nėj šalies daly j, tarp Vistu- 
los ir San upių. O per ket
verius metus turėsią būt 
tam planui išleista iki 3,000,- 
000,000 zlotų. Apie bilioną 
zlotų karinei pramonei 
Lenkija gausianti paskolo
mis iš Franci jos ir kitais 
kreditais.

Louisville, Kentucky, vas. 
6.—Per potvinį buvo pra* 
kiurintas žibinamojo geso 
vamzdys viename trijų auk
štų name. Eksplodavus ge- 
sui, tapo užmušta apie 15 
įnamių. O jau be to Louis- 
villės potviny buvo žuvę 243 
žmonės.

Lima, Peru. — Lėktuvu iš 
Lima tapo pervežti į Caja- 
marca devyni veršiukai 
dviejų mėnesių amžiaus. 
Apsaugojimui nuo šalčio jie 
buvo įvynioti į gūnes. Lėk
tuvas, skrisdamas per kal
nus, lėkė 14,000 pėdų augš- 
tyj. '

I

ja turi daugumą.
ka į kaktą.

v .

Manila, Filipinai. — Ka
talikų Eucharistinio Kong
reso pamaldose praeitą šeš
tadienį dalyvavo 60,000 vai
kų ir 40,000 suaugusių.

Toliau: Michelsonas fratvir- 
(Tąsa ant 5-to pusi p.)

stovę kituose 49-se fabri- nizavimo .reikalus toje 
Pranešama, kad jeigu Ge- kūose. tinėje žydų tėvynėje.”

Nanking, Chinija.—Be jo
dine j ant Anglijos ambasa
doriaus K. Kugesseno duk
teriai Aletheai priemiesty j, 

ją kul

neral Motors pripažins uni
ją kaip vienatinę darbinin
kų atstovę dvidešimtyje fa
brikų, tai unijos viršinin
kai reikalausią pripažint šią konferencija Washingtone, 

šiuose iki 10 fabrikų ta uni- uniją tik kaip savo narių at- kuri svarsto tolesnius kolo
na 4..,™ stovę kituose 49-se fabri- nizavimo-reikalus toje “tau- nežinia kas sužeidė
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.
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Reikšmingas Mauritz Hallgren o 
Pareiškimas

Mauritz Hallgren yra vienas žymiųjų 
Amerikos liberalų. Pirmiau jis dirbo 
“The Nation” redakcijoj, o šiuo tarpu 
yfa vienu “Ęaltimore Sun”—liberalise 
dienraščio redaktorių.

Laike Zinovjevo-Kamenevo teismo Ma
skvoj, kai ten buvo įveltas Trockis, kaipo 
fašistų sandarbininkas, tūli Amerikos li
beralai sudarė komitetų, pavadintą “Am
erican Committee for the Defense of 
Trotzky” (Amerikoniškas Komitetas Gy
nimui Trockio). Šis komitetas pasirįžo 
gelbėti Trockiui, kad jis “gautų progos 
pasakyti tiesą” apie teisiamuosius ir 
save.

Mauritz Hallgren, kaip jis pats pareiš
kia, nėra jokios partijos žmogumi ir nie
kad jokiai politinei partijai nebuvo pri
klausęs. Jis, matyt, buvo nuoširdžiai įsi
tikinęs, kad Trockis nekaltas ir kad jis 
esąs nuskriaustas.

Bet, pagaliau, Mr. Hallgren įsitikino, 
kad ilgiau būti minėtam komitete jam 
nėra jokio reikalo, nes šis komitetas pa
tampa rėmėju kontr-revoliucinio judėji
mo. Tuo reikalu, todėl, jis parašė ilgą 
laišką minėtojo komiteto sekretoriui, Fe
lix Morrow, įteikdamas savo rezignaciją. 
Tame dokumente (tilpo “Daily Worke- 
ryj” už vasario 4 d.) Mr. Hąljgren labai 
nuoširdžiai ii' plačiai analizuoja visą da- 

|| fyką.
Kitą laišką tuo pačiu reikalu Mr. Hall

gren pasiuntė New York “Times,” kur jis 
tilpo to laikraščio laidoj už vasario 5 d. 
Mes paduosime keletą Hallgreno citatų iš 
laiško,-tilpusio “Timese,” kadangi jis ten 
trumpai išreiškia savo pažiūras.

Ką gi Mr. Hallgren savo laiške pasa
ko? Štai svarbesnės laiško ištraukos:

“Nuo to laiko, kad aš įstojau į minėtą
jį komitetą, giliai ir nuoširdžiai; galvo
jau apie taip vadinamą ‘Trockio dalyką/ 
Išegzaminavau, kiek tik šitoj šalyj ga
vau; visus Maskvos* teismus liečiančius 
dokumentus. Atydžiai sekiau visas apie 
teismo eigą žinias, įskaitant žinias, ku
rias siuntė Walter Duranty. Tyrinėjau 
pranešimus, padarytus nekomunistų, ku
rie matė pirmojo teismo (Zinovjevo-Ka- 
mertevo) eigą. Atsargiai studijavau 
spaudoj pasirodžiusius argumentus, pa
tiektus abiejų pusių. Taipjau atsargiai 
perstudijavau Trockio raštus, liečiančius 
jo nusistatymą prieš stalinizmą ir jojo 
permanentinės revoliucijos teoriją;

“Kaipo pasėka tų tyrinėjimų, aš pri
ėjau išvados, kad Maskvoj teisti kaltina
mieji buvo teisingai teisti ir kad jų pra
sikaltimas sąmoksle nuversti Sovietų vy
riausybę tapo įrodytas. Taipjau tikiu, 
kad tie patys įrodymai patvirtina, jog 
Trockis dalyvavo sąmoksle, arba bent jis 
apie jį žinojo. Daugiau nej tai, jo pa
ties raštai parodo, kad šito charakterio 
sąmokslas suteikia vienintelius būdus, 
kuriais jis vylėsi pasiekti savo pasibrėž- 
to tikslo^ būtent, nuvertimo, kaip jis sa
ko, ‘stalinizmo/ Sovietų Sąjungoj.

“Iš kitos pusės, aš nesuradau nei vie- 
" 'Tib apčiuopiamo įrodymo, kuriuo pasi

remiant būtų galima daleisti, kad nebu- 
vo darytas sąmokslas. Šituo klausimu 
aš nieko daugiau nesuradau, kaip tik nie
ku neparemtus paties Trockio aiškinimu- 
sis ir nepagrįstas tūlų liberalų ir socia
listų baimes ir nuožiūras. Trockis pakar
todamas sakė, kad jis turįs apčiuopia
mus įrodymus neteisiu ,;imo tų kaltini
mų, kurie buvo išstatyti prieš kaltina
muosius Maskvoj. Betgi jis jų niekur 
neparodė. Aišku, jam turėtų būt duoda
ma proga tą pasakyti, bet kodėlgi, jeigu 
jis turi įrodymus, kaip sakosi, jis jų ne
paskelbė,, kuomet jie buvo labiausiai rei- 

I Kalingi—būtent, kuomet dar buvo gali
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mybė išgelbėti, žmonės, kurie, sulig juo, 
buvo nekalti ?

“Toliau, aš dabar esu įsitikinęs, nepai
sant, kokis to komiteto subjektyvis pasi
teisinimas galėtų būti, “American Com
mittee for the Defense of Leon Trotz- 
ky” objektyvis tikslas yra, galbūt nety
čia, sunaikinti esamą Sovietų vyriausybę. 
Tai aš skaitau esant puolimu ant socializ
mo ir ant socialistinės sistemos, dabar 
steigiamos Sovietų Sąjungoj...

“Aš manau, kad neį Trockis neigi su 
juo einą žmonės netrokšta išgauti abs
trakti teisingumą Trockiui neigi Mask
vos kaltinamiesiems. Esu tikras, kad 
jie nori naudoti šitą komitetą, ir naudo
ja jį, vieninteliam tikslui—vedimui kam
panijos prieš Sovietų vyriausybę ir, ži
noma, prieš socializmą. Aš nenoriu bū
ti dalimi tokio dalyko. Esu viešai pasi
sakęs prieš nazių, bei fašistų arba Japo
nijos imperialistų veržimąsi Sovietų Są- 
jungon, tad nematau prasmės, kodėl aš 
neturėčiau taip pat griežtai pasisakyti 
prieš veržimąsi trockistų, nors tokis ver
žimasis būtų pridengtas liberalizmu ir 
atliekamas varde abstrakčio ir bepras
mio teisingumo...” (Visur mūsų pa
braukta.—“L.” Red.)

Šitokį pareiškimą padarė žmogus, ku
ris dar tik vakar buvo manęs, kad Troc
kis ištikrųjų yra nekaltas paukštis, ne
kaltai persekiojamas.

Mes esame • daugiau negu tikri, kad ir 
kiti dori liberalai ir socialistai, kuriems 
rūpi tiesa, kuriems rūpi žmonijos švieses
nė ateitis, kuriems rūpi taika, demokra
tija ir socializmas, padarys kaip tik tą 
patį. Mes žinome, jog randasi eilė gerų 
intelektualų ir net darbininkų, kurie ma
nė ir dar tebemano panašiai, kaip Mr. 
Hallgren. Bet jei tik jie nuoširdžiai pa
studijuos tuos dalykus, kuriuos studija
vo augščiau paminėtasis liberalas, jie ne
galės prieiti kitokios išvados!

*- ■ ■ ■ į, IĮ I I II *

Nors Madrido subvės gana giliai iškastos, vienok fašistų sunkiosios bombos 
ir jas pasiekia, Paveiksle matyt didele skyle subvės lubose, per kurią 

šviečia saulė.

Kiek moters kelnes pamėgs:, 
Tiek vyrai iš plaukų bėga: 
Kasą kerpasi chinietis, 
Lūpą skuta europietis.

Ar ateis tokie laikai, 
Kad vyrų barzdų plaukai 
Apleis ūkį prigimties, 
Žėls veide kitos lyties?

Klaustų, kas čia atsitiko, 
Jei ant moters veido pliko 
Auga barzda ir ūsai, 
Darko moterį visai?

Atsakymas būt: “Jurgi, Jonai, 
Štai jums palikti sijonai;
Tik prie pečiaus jums vieta, 
Moterėlių palikta.”

Senas Vincas.

58,207 Nariai, Kurių Nėra
“Tėvynė” rašo apie SLA auksinį jubi- 

lėjų ir be kitko pastebi, kiek per 50 me
tų laiko į SLA buvo įsirašę nariu.’ Gir
di:.

Per tą laikotarpį (iki sausio 29 d., š. m.) 
į SLA buvo prirašyta 58,207 nariai. Visai 
mažas tų narių skaičius patys atėjo ir į 
SLA. įstoti pasisiūlė. Ta milžiniška masė, 
tie 58,207 lietuviai—keli dideli karįuome- 
nės pulkai—buvo keno tai pakalbinti, para
ginti į garbingos mūsų organizacijos eiles 
stoti ir savo, savo brolio lietuvio bei savo 
tautos labui dirbti.
Tikrai, tai masė žmonių. Bet kur jie 

šiandien? Šiandien SLA narių turi tik 
apie 15,000. Tiesa, dalis numirė, bet la
bai, palyginti, maža dalis. Milžiniška 
dauguma tų narių organizaciją apleido. 
Daugiausiai jų apleido dėl tos blogos po
litikos, kurią vedė ir tebeveda fašistinio 
plauko politikieriai, įsispaudę į SLA vir
šūnes.

Paimkim pereitąjį SLA vajų. Kur kas 
daugiau žmonių būtų buvę galima įrašyti, 
jei nebūtų uždėtas fašistinis koštuvas, 
per kurį tūli atsakomingi viršininkai ko
šia “gerus” narius.

Mūsų žiniomis, dar ir šiuo tarpu SLA 
Centre yra sulaikyta eilė aplikacijų gry
nai politiniais sumetimais. Argi tai da- 
,ro SLA gera? Ne, ir šimtą kartų ne!
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Kaip Lietuvos Stambūs Kapitalis
tai Engia Smulkiuosius Vertelgas

LKP organas “Tiesa” (už sausio mėn. 
1 d.) rašo:

Verslininkų suvažiavime dalyvavo tiek 
stambūs kapitalistai, kaip Vailokaitis, tiek 
smulkūs amatninkėliai ir smulkūs prekiau
tojai. Bet jame nedalyvavo žydų tautybės 
žmonės. Jis dš.rgi buvo rūpinamasi nu- 
kreipt prieš žydus. Fašistai jau ne nuo 
šiandien rūpinasi patraukti savo pusėn' 
smulkiąją‘’buržuaziją. Verslininkus organi
zuojant fašistams kaip kartas rūpi smul
kiuosius amatftinkus ir prekiautojus, stam
biems kapitalistams vadovaujant, patraukti 
savo pusėn. Bet smulkiesiems.verslininkams 
nepakeliui su stambiaisiais kapitalistais. Tą 
parodė ir pats suvažiavimas. Pavyzdžiui, 
prekyboj smulkūs prekiautojai iš* urminin
kų perka cukrų po 96 et. už 1 klg., o par
duoda už 1 lt. Vadinasi milžiniškas pelnas 
tenka stambiesiems. O cukraus fabriko ak
cininkai, atseit taipgi verslininkai, pelno tu
ri per metus net 2 mil. lt. Didelių nusiskun
dimų buvo ir del elektros brangumo.’ Jei 
kitose šalyse už elektros energijos 1 klv. mo
ka po kelis centus, tai Lietuvoje net iki 2

Virbalio Elektros Stoties 
“Kasininkas” Nepatenkin

tas Teismo Sprendimu
apygardos teismas savo posėdyj 
sausio 14 d. išnagrinėjo šitą by
lą, abu meilužius rado kaltus ir 
nubaudė po 1,5 m. kalėjimo.

KRETINGA
Nebe nuo šiandien nusiskun

džiama, kad dar daugelis nemo
ka taisyklingai rašyti.

Štai pavyzdys, šiomis dieno
mis Kretingos pranciškonų vie
nuolyno gvardijonas ir Kretin
gos klebonas Tėvas Aloyzas Jo- 
nušaitis vienai poniai prisiuntė 
tokio turinio raštą:

“Gerbiamoji Ponia.
žinodamas Gerbiamos gerą 

širdį, todėl kreipiuosi į Gerbia
moji Ponią prašydamas šv. Vin
cento a Paulio Dr-jos Kretin
gos skyrius rengia labdarybės 
vakarą 6 d. sausio 5 citrinas ir 
arbatžolių su 20 žmočiukaiš bi- 
terbrodU. Antradienį norėtume 
gauti prašomus dūikttiš.

Tėvas Alyozaš Jonušaitis 
(par.) Pirmininkas.

Kretinga, Vienuolynas
1937, I, 2.

Kaip matome, tai tikras še
devras! O dAr Lietuvos vienuo
liai labai veržias į savo rankas 
paimti jaUnUomeiiėš švietimą, 
mokyklas. Ir Kretingoj pran
ciškonai turi gimnaziją, o pran
ciškonų ’ gvardijonas štai kaip 
rkšo.

ŽYDAI SURAštNĖJA 
AMATININKUS

Lietuvos žydų visuomeniniai
sluoksniai kartu su Lietuvos žy
dų amatininkų draugija šiuo 
metu visoj Lietuvoj daro ankie- 
tą, kad visapusiškai ištirti žydų 
amatininkų kultūrinę ir ekono
minę būklę ryšyje su numato
ma nauja amatininkystės įsta- 
tymdaVybe ir reglamentacija. 
Tuo keliu pravedamas žydų 
amatininkų Lietuvoje surašy
mas. Surašymą manoma už
baigti ligi š. m. kovo mėn. 1 d.-.

geležinkelio depo sąskaitininkas 
Ignas Pečiulis buvo pripažintas 
kaltu ir Marijampolės apy“g. 
teismo nubaustas 4 met. sunk, 
darbų kalėjimo. Mat, depo turi 
elektros stotį ir tiekia energiją 
miestelio gyventojams. Pečiulis, 
surinkęs už energiją 13,432 lt., 
pasisavinęs.

Nuteistasis, nepatenkintas 
apyg. teismo sprendimu, padavė 
apel. skundą rūmams.

šoferiai ir Konduktoriai Sa
vo žmonoms Prašo Nemo* 

karnų Bilietų
Kauno miesto savivaldybės 

autobusų įmonės
šoferiai ir konduktoriai įteikė 
burmistrui kolektyvų prašymą 
su 70 parašų, kuriuo nusiskun
džia, kad anksti rytą pradėda
mi, o vėlai naktį baigdami ar 
tai garažuose, sandėliuose, dirb
tuvėse ar autobusų kursavimo 
linijose dirbti, jfe negali namie 
nei papusryčiauti,nei pavakarie
niauti, o jų žmonoms miesto 
autobusais nemokamai važiuoti 
neleidžiamą ir tuo pačiu nelei
džiama nemokamai atvežti lai
ku pavalgyti, nes iš kuklaus at
lyginimo valgiui Vežioti pinigų 
neužtenka.

ALYTUS
Nelaiminga Meilė

Vienas kepėjas G., ištremtas 
iš Kauno į Alytų, čia įsimylėjo 
vieną- žydų- tautybės merginą, 
bet nepasisekus meilei mėgino 
nuodytis. Nukentėjas paguldy
tas apskrities ligoninėj. Gyvy
bei nesą pavojaus.

Mikčiavimas yra tam tik-

Pirmadien., Vasario 8, 1937
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REDAKCIJA ATSIPRAŠO

ŠYPSENOS
Ūsus ir Barzdą AtšisVCikinatit.

Oi, draugučiai, laikai mainos, 
Kitos gaidos, kitos dainos; 
Barzda, ūsai kitados, 
Vyrui teikė paguodos.

Juokės iš tokio prašmuto, 
Kurs sau ūsus nusiskuto,

• Klausė: “Ar tu pasiutai, 
Kad ūsus nusiskuta! ?”

Dabar barzda ir ūsai, 
Netur paguodos visai; 
Vyro stuomas ir liemuo, 
Bet iš veido tik piemuo!

Juokus krečia iš barzdoto, 
Laiko jį nepilno proto, 
Juokias valgant iš ūsuoto, 
Kad jis ūsais šaukštą šluosto.

Draugams Binghamtonle- 
čiams:—Draugė “Laisvės” 
K o r e s p o n dentė atkreipė 
mūsų atydą į tai, kad jos 
korespondencija - praneši
mas apie Lenino mirties pa
minėjimo masinį mitingą, 
kuris įvyko sausio 23 d., til
po “Laisvėje” dvi dienas po 
minėto mitingo, ^mtent— . . Į
sausio 25 d.

Ištyrus dalyką sužinota, I
kad tai visiškai Redakcijos 
klaida. Mat, tuo laiku gavo- K 
me didelį pluoštą korespon- '' f 
dencijų ir per neapsižiūrė
jimą paliko laiku neįtalpin
ta. • 4

“Laisvės” Redakcija atsi- į|
prašo draugų binghamto- 
niečių už- tokį negeistiną 
įvykį. ‘ |• • • B

IMIGRANTŲ PROBLEMOS Į
KLAUSIMAI IR ATSA- |

KYMAL |
Bedarbės Apsauga

Klausimas: Kiek nedirbantis i
darbininkas gali gauti po Sočia- . s
lės Apsaugos Įstatymu, kuris 
padengia bedarbės apsaugą? ,

Atsakymas t Iki šiam laikui 
net 35 valstijos turi bedarbės 
apsaugos įstatymus, ir kiekvie
noje valstijoje aprūpinimo nor
ma kitokia. Daugumas iš jų 
duoda pusę darbininko algos, 
bet suma negal viršyti $15 į 
savaitę. F. L. I. S.

LIETUVOS ŽINIOS
NUO AINOŠIAUS

PAS KAIPOŠIŲ
Daugiau kaip metai atgal, 

Tom Mooney advokatas buvo 
MARIJAMPOLE

Už žmonos Užmušimą Gavo 
Aštuonis Metus

Sausio 14 d, Marijampolės 
apygardos teisme buvo nagri
nėjama pil. Vebciauš, gyv. Ba- 
laikų .kpi., byla, kurioje jis bu
vo kaltinamas užmušęs pereitą 
rudenį žmoną.

Marijampoliečių susidomėji
mas šita byla buvo tuo didelis, 
kad tos žmogžudystės, ir labai 
žiaurios žmogžudystės, smulk
menos savo laiku buvo plačiai 
komentuojamos.

Teisme paaiškėjo, kad Ven
cius tikrai žiauriai suspardė 
žmoną. Iš liudininkų parodymų 
buvo nesunku nustatyti, kad ne
santaiką toje šeimoje palaikė 
Venciaus motina. ’

Vencius šitoje byloje visaip 
šmeižė savo mirusią žmoną, pri
mesdamas jai ir girtuokliavo 
mą, ir paleistuvystę, ir kortavi- 
mo aistrą, tuo norėdamas įrody
ti esąs pats auka tOS “piktos” 
moteriškės, kurią Užmušė: .. 
Tačiau liudininkai parodė, kad 
Venciuvienė buvo užguita, tyli 
moteriškė, kuri dažnai sakyda
vo: “Jei ne jo mama, mudu ga
lėtum šiaip taip sugyventi...” 
Ir teisme paaiškėjo, kad visos 
primestos mirusiai nedorybės, 
tėra tik Venciaus šmeižtas.

Apygardos teismas, išnagri
nėjęs šitą bylą, pil. Vencių rado 
kaltu ir jį nubaudė 8 m. sun
kiųjų darbų kalėjimo.

i<

Naktį Moteris, Pavogė 1,500 Li
tą ir Pabėgo su Meilužiu

KAUNAS.—Buv. Virbalio prirengęs perduoti bylą į Jun-
gtinių Valstijų augščiausią 
teismą; Washington, D. C.

Tuom laiku Mooney advo
katas nuo teisėjo gavo atsaky
mą, kad jis negali priimti jo 
bylą, nes Mooney, nėra išnau- ? 
dojęs Califonijos valstijos kon
stitucinių visų tiesų. Mooney 
advokatas padavė bylą per
kratinėti į Californijos valsti
jos augščiausį teismą; čia byla 
buvo perkratinėta ir užsitęsė 
gana ilgą laiką. Daugelis, ypa
tingai iš darbininkų pusės, su 
nekantrumu laukė teismo pa
reiškimo bei išvados, šiomis

I dienomis A. E. Shaw, specia- 
i lis sprendėjas nuo Californijos 
' augščiausio teismo paskelbė

tarnautojai išvadą ir pripažino, kad Tom
Mooriey “atatinkamai ir bėša- 

, liškai yra nuteistas,” neginant 
jam tiesų bei privilegijų, ko
kias suteikia Jungtinių Valsti
jų ir Californijos valstijos kon
stitucijos; pripažino, kad ne
buvęs auka suokalbio-“frame- 
up/’ Na, o visam pasauliui yra 
žinoma, kad Tom Mooney, yra 
nekaltas, čia pat teisme patys 

(liudytojai prisipažino ir atšau- 
I kė pirmiau savo suklastuotUs 
liudijimus prieš Tom Mooney. 
Dabar vėl nelieka kitokios iš- 

, cities, kaip tik paduoti apelia
ciją į Jungtinių Valstijų augš- 
ČiaUsią teismą, nes Californi- 
jos konstitUcijinės tiesos pilnai 
išnaudotos. Reiškia, vėl išnau- 
jo, nuo Ainošiaus pas Kaipo- 
šių, ir galo nesimato. Bet tiki
mės, kad Tom Mooney su
lauks pasiliuosavihio.

^hcific.

t

Pereitą rudenį pil. Valaitytei 
išėjus, Žilionis pasijuto neturįs 
1,500 lt. su viršum, kuriuos bu
vo padėjęs po pagalve. Jis ėmė 
moterį vytis, tačiau ji dingo, 
kaip akmuo vandenyj. Po kurio 
laiko ji buvo sulaikyta su savo 
meilužiu Stankevičium Kaune; 
dalis pinigų buvo pl’apirkta į 
rūbus ir kt, dalis išleista; bet 
dalis dar rasta. Marijampolės 
------- ----- i-u——J—i_ L—u*—

Singat>ore.—Anglijos im
perialistai įdėjo $50,000,000 
išbudavojimui naujų tvirtu

ra forma nerviškumo, ir
labai galimas daiktas, kad. -•* « v«*uvO
daugiausiai pareina nuo Japonįją; Dabar prasidėjo 
mažo susipažinimo su tuo 
dalyku, apie kurį kalbama.

mų Singapore prieplaukoj. 
Tvirtumos taikomos prieš 
Japoniją; Dabar prasidėjo 
keturių dienų karo bandy
mai. Tvirtumose yra dide
lių kanuolių, daug priešor-

lt. Suvažiayimo nutarimuose vis dėlto pra
siveržė didėlio nepasitenkinimo. Juose kal
bama apie tai, kad palengvinti mokesčius, o 
vargingestfius ąfmatninkus ir visai nuo mo
kesčių atleisti, ^neleist odų sindikatui išnau
doti batsiuviui ir k. Augant plėšikiškiems

laivinių pabūklų, 8,000 kar
eivių ir karo monitoras 
“Terror,” kuris turi 15-kos 
colių kanuoles. Tvirtumas 
puls karo lėktuvai ir “prie
šo” karo laivai.

Lietuvos kapitalistų ap'etitatns, smulkiosios 
buržuazijos sluogsniams gręsia vis didesnis 
nubiednėjimas.1 Savo padėtį pagerinti jie 
gali tiktai kovoje prieš stambiuosius kapita
listus, visvien kokiai tautybei jie priklau
sytų.
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Pirmadien., Vasario 8, 1937

Lietuvių Tautinės Mažumos Persekiojimas 
Fašistinėj Lenkijoj

Per visus 1936 metus Lenki
jos fašistinė valdžia puolė lie
tuviškas tautines organizaci
jas Vilnijoj. “R. A.” Nr. 42 iš 
liepos 31 d. buvo tilpęs straip
sniukas apie lietuviškų orga
nizacijų uždraudimą Vilnijoj. 
Ten buvo nurodyta visa eilė 
kaimų, kur buvo uždarytos 
lietuviškos tautinės organiza
cijos. Sulig klerikališko “Vil
niaus Rytojaus” pranešimo, 
per pirmą 1936 metų pusmetį 
lenkų administracinė valdžia 
uždarė lietuvių katalikiškos 
čv/. Kazimieriaus draugijos 
134 skyrius ir 19 skaityklų 
(22—Braslavo apskr., 59— 
Švenčionių apskr., 5—Ašme
nos apskr., 18—Lidos apskr., 
22—Vilniaus-Trakų apskr., 8 
—Gardino apskr.), katalikiš
kos “Ryto” draugijos 80 sky
rių ir ūkio draugijos 16 sky
rių. Apie tai, kad Vilnijoj jau 
beveik neliko nė vienos lietu
viškos mokyklos, buvo rašyta 
“R. A.” 59 Nrt iš spalių 26 
dienos.

Bet tai dar toli gražu nevis
kas. Jei mes paimsim antrą 
1936 metų pusmetį, tai pama
tysim, kad tas lietuviškų tau
tinių organizacijų persekioji
mas ne tik nemažėja, bet stip
rėja. Kad įsitikinus tame, už
tenka paimti kelis 
lietuvių liberalų 
“Vilniaus žodis” 
“V. ž.” 35 Nr. iš 
d. žinutėje: “Kas 
ko,” rašo:

lietuvių. ko- 
sustabdytas 
Kazimierio 
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“Darbininkas pakliuvo mašinon!” 
“Ką?! Nesugadino mašinos?!...”

$ •
■Ab

Vilniaus 
laikraščio 
numerius.

rugsėjo 21 
buvo ir li-

Per įvykusį “Ry
to” valdybos posėdį pirminin
kas pranešė, kad šių metų 
pradžioje “Rytas” turėjęs 103 . 
skaityklas, o dabar teliko tik 
13, visos kitos uždarytos.” 
Paskutiniuos “V. ž.” nume
riuose iš spalių mėnesio rasi-

kurstyme prie kokių nors iš
stojimų.”

Vienok visiems^ žinoma, 
kad lietuviai nacionalistai mir
tinai bijo kokio nors liaudies 
savarankiško judėjimo, bijo, 
kad tas judėjimas neperaug
tų į klasinio pobūdžio judėji
mą. Jie, ypač krikščionys de
mokratai, visomis išgalėmis 
stengiasi laikyti lietuvius vals
tiečius Vilnijoj legalaus judė
jimo, legalaus darbo vagoj.

1936 m. gruodžio mėn. su
stabdytas tautinio 
miteto veikimas, 
visų lieuvių šv. 
draugijos skyrių,
administracios zoną, ir Gar
dino ir Suvalkų apskrities sky
rių veikimas. Taipogi prasidė
jo uždarinėjimas ir sulaiky
mas ir lietuvių “Kultūros” 
draugijos skyrių.

Kame gi tuomet dalykas? 
Kodėl ypač pastaraisiais me
tais lenkų fašizmas taip smar
kiai puola lietuvių tautines or
ganizacijas, stengdamasis vie
šai parodyt jų kęnksmingu- 
mą? Kodėl, net palyginus su 
baltarusių, ukraįniečių, bei ki
tų Lenkijos tautinių mažumų 
organizacijomis, lietu viškos 
aršiausiai persekiojamos? Kad 
tą supratus, mes turim visų 
pirma prisiminti, kad Lietuva 
neturi jokių nei ekonominių 
(prekybos), nei diplomatinių,! 
nei kitų ryšių su Lenkija nuo 
1929 metų, t. y. nuo Vilnijos 
užgrobimo laikų. Per visus 
šiuos metus Lenkija darė ne
maža pastangų, kad privertus 
Lietuvą nustatyti normalius 
kaimyninius santikius su Len- listiško tinklo pražūtyj: netu- Ne; juk mes šiandien aiškiai 
kija. Ir visos antilietuviškos 
kompanijos Lenkijoje visuomet

Skaitytojų Balsai
Neužtenka Vien Revoliucioniš- užuojautos, auklėtis rieapy- 
kumo, Reikia ir Tolstojiškumo kanta ir suktybės; kad. tik 

kaip viens kitą nuskriaudus il
su panieka išjuokus; kad tik
tai galėtų pats pralobti, o sa
vo prietelį—į pražūtį nustumus.I

Ar mes, brangūs darbiniu-!

Kolei jaunas ir drūtas esi, 
kol dar gali savo spėkas kapi
talistams ant turgavietės iš
statyti,—tada, rodos, turi gerų 
prietelių ir draugų. Bet, kaip
lieki be sveikatos ir skatiko, kai-kės, galime ta pikta ne- 
tada atsiduri amžinoj kapita- apykantos dvasia vaduotis?

me tokias žinutes (jos telpa suPu°Ia su klausimo apie Pa
švieti- ! t>altij'ą, ir pirmoj eilėj apiekiekvienam numeryj) : 

mo baras. Uždaryta šv. Kazi
miero draugijos skyriai: Pir- 
ciupiuose Viln. Trakų apskr., 
Juodiškėj; Tumelėnuoše, SAla- 
miankoje, Dubiškėje, Berno
tuose, Kirkučiuose, Sriubose, 
Paliesiuje, D v a r i š č i uose— 
Švenčionių apskr.; sulaikyta 
skyrių veikimas: Pabališkėje, 
Garbunuose, Gaureliuose — 
Švenčionių apskr. Beto sulai
kyta Švenčionių “Ryto” skai
tyklos ir skyriaus veikimas 
Naujame Strukaityje.” (“V. 
ž.” iš spalių mėn. 1 d.)

“Vilniaus žodyje” ir ąpalių 
21 d. randame tokią pat žinu
tę : “švietimo bare. Uždaryta

Lietuvą, paaštrėjimu. 1927 m. 
neoficialiuose lenkų valstybės 
atstovų išsitarimuose aiškiai . , . _
buvo sakoma, jog Vilnijos lie-Jnęs, kreipies pas draugus mal- 
tuvių persekiojimai iššaukti t daudamas sušelpimo. Bet.... 
to, kad tarp Lietuvos ir Len- gauni atsakymą: “negaliu”; 
kijos nėra normalių kaimyni- kitas pasako: 
nių santikių.

Paskutiniais metais, kaip 
mes žinome, Lenkija veikia 
išvien su hitlerine Vokietija. 
Nedidelę Lietuvą noriai pasi
dalintų Vokietija ir Lenkija. 
Ir kad privertus Lietuvą būti 
sukalbamesne, hitlerinė Vo
kietija iki šių metų prekybi
nio susitarimo buvo veik visai 
nutraukusi su Lietuva prekybi
nius ryšius. Lenkija taipogi no- žudytis, ale reikia organizuo- 

ūkio draugijos skyrius Mar- rėtų turėti prekybinę sutartį tis į bedarbių grupes. Man ro- 
n.. Lietuva ir tuo būdu atgai- dos, kad nupuolusiam žmogui 

vinti smarkiai užmirusį ir de- ant bedugnės, pirma reikia 
graduojantį Vilnijos ūkio gy- stengtis jį sušelpti, o paskui— 
venimą. Bet tas jai nepavyks-' raginti kovoti prieš skriaudas, 
ta. Iš čion tas pasiūt 
tautinės mažumos 
puolimas. Vienok tai tik viena 
šio klausimo pusė.

Antra gludi tame, kad Vil
nijos lietuvių valstiečių masės, 
del nepakenčiamos padėties— 
revoliucionizuo j asi.

Uždarydamas vietos lietu
vių organizacijų skyrius, ku
rie, be abejonės, šiokiu ar to
kiu būdu turi pareikšti tą vals
tiečių nepasitenkinimo ūpą, 
Lenkijos fašizmas nori susilp
ninti lietuvių valstiečių orga- 

galimybes, dar

ri kuom maisto nusipirkti, o matome, kad neapykanta ver
čia tave savininkas meta lau
kan iš namų už neužsimokėji- 
mą rendos. Matydamas, kad 
tavo paskutiniai įvertina
mi dalykėliai liks ant gatvės 
vėjo išnešioti, tada, pasi.drąsi-

gijoje sirpte sirpsta, šiandien 
mes, vietoj neapykantos, turim 
su draugiška užuojauta stoti į 
darbininkiškas o r g anizacijas 
bei unijas, ir tada, susijungę 
į drūtą spėką, nušluosim 
skriaudėjus nuo savo sprando!

H. Stankus.
negaliu”; 

pamatysiu ry
žtoj, poryt....” Galu gale pa
sako, kad ir jis negalįs. Na, ir 
lieki vienų vienas, stovi po 
plynum dangumi ir žiūri, kaip 
debesėliai viens kitą veja.. . .

Nėra ko daug stebėtis, kad 
žmogus tokiame padėjime ir 
nusižudo,—lyg tas zuikelis 
niekur negaudamas paramos, 
šoka į vandenį. Mes tankiai 
matome pastabų, kad nereikia

Detroit Mich
IŠ

cinkonyse—Gardino apsk. Su
laikyta skyrių veikimas: Kal- 

‘vėšalyje, šufėnuose, Ceikiniuo
se,, Gilutose—Švenčionių apsk. 
Uždaryta šv. Kazimierio drau
gijos skyriai: S. Daugeliškyj, 
Enrikave, Vastakiškyje, Gau
reliuose, Sabališkėje, Rukšė
nuose—Švenčionių apskr.; su
laikyta skyrią veikimas: Ru- 
bėlnikuose, Kiriškėje — Šven
čionių apskr.”

Tokios žinios telpa beveik 
kiekvienam laikraščio nume
ryje. Privesime čia dar vieną 
citatą iš lenkų fašistinio laik
raščio’“Kur jer Vilenski” iš 
193^ m. spalių 20 d. Ji paro
do, kaip lenkų fašistinė val
džia, prisidengdama “viešosios nizavimosi 
ramybės drumstimu,” žiauriai daugiau juos prislėgti ir su- 
|>ersekioja lietuviškas organi- (varžyti. Kaip lenkų fašizmas 
Nacijas ir jų vadovus. 1-----

“Malinauskaitė savo

Laisvamanių Veikimo.

Neseniai ir Detroite tapo 
suorganizuota Lietuvių Lais
vamanių Etinės Kultūrės Or
gijos kuopa iš 14 narių, kuri 
gavo numerį 2.

Sausio 24 d. nauja kuopa 
turėjo savo antrą susirinkimą, 
kuriame prisirašė septyni nau
ji nariai. Tas rodo naujai kuo
pai gražią ateitį. Tar^e kitų 
nutarimų, tai išrinkta du de
legatai į Lietuvos Deniokrati- 
jos Gynimo Kongreso Vietinį 

ta. Iš čion tas pasiutęs lietuvių Ot, čia ir pasirodo, kad mums Komitetą; priimta keliqs rezo- 
Lenkijoj .trūksta L. Tolstojo idėjos. Tol- liucijos prieš juodus reakcio-

nierius,stojus savo moksle skelbė, kad 
žmogus turi jaustis pats esąs jančius darbininkus, 
dievas ir su savo dieviška mei
le mylėti savo artimą.

Tolstojus sako, kad žmogus 
žmogų parflatęs, turi džiaugtis, 
kad jiems tokia laiminga pro
ga pasitaikė ir tt. Na, dabar 
biskutį sustoję pamąstykim, ar 
dabar pas žmones yra bent

■nepasitiki lietuviškų tautiškų 
laiku, organizacijų eiliniais nariais, 

buvo lietuvių liaudies mokyk- rodo nors ir šis lenkų spaudos 
los mokytoja Kaniavoj, Varė- paduotas faktas: Zabamikuo- 
nos apskr., o mokyklą uždą- se, Braslavos apskr., uždary- 
rius—lietuvių “Ryto” skaityk- tas lenkų žemės ūkio ratelis 
los vedėja, kuri valdžios nu- (kolko rolnicze) vien tik del- 
tarimu dabar uždaryta.

“Malinauskaitė, sulig kalti
namojo akto, kurstė \ valstie
čius prieš Lenkiją, ir net šau
kė prie ginkluoto išstojimo. 
“Tiktai su ginklu rankoj, tvir
tino ji, galėsite pasiliuosuoti 
nuo lenkų vergijos....”

“Kaltinamoji n e prisipažino 
kalta priešvalstybinės agitaci
jas vedime, o ypač valstiečių

to, kad jis priėmė uždarytos 
lietuviškos šv. K a z i m i e<rio 
draugijos skyriaus narius.

Be abejo uždarant lietuvių 
tautinių organizacijų skyrius 
vietose Lenkijos fašizmas sten
giasi sustiprinti savo pozicijas 
būsimo karo užfrontėj, pra
plėsti vietose masių fašizavi- 
mą. Del to Lenkijos fašizmas 
stengiasi likviduoti lietuvių

puolančius streikuo- 
Taipogi 

nutarta, kad kuopos Valdyba 
prie progos pasirūpintų suren
gti prakalbas. Po susirinkimo 
sekė diskusijos temoj: “Ar Be
dievybė Buržuazinė?” Įžan
ginėj kalboj drg. M. padarė 
palyginimą tarpe religijos ir 
bedievybės. Būk, kuomet reli- 

krislelis tolstojizmo? Jeigu ir gija yra paremta ant senovės 
yra, tai labai maža dalelė. Di- * pasakų, prietarų, melų, neži- 
džiumoje dabar pas žmones nojimų, tikėjimų, baimęs ir pa- 
randasi didelė neapykanta 
prieš viens antrą; ne tiktai, 
kad viens antrą neužjaučia, 
bet, jeigu galėtų, dar į dides
nę pražūtį pastūmėtų, čia da
bar kyla klausimas: iš kur pas 
žmones išsivystė toks žiauru
mas? Man rodos, kad tą ne
apykantą išauklėjo tarpe žmo
nių kapitalistiškoji sistema ir 
tas prakeiktas pinigas bei biz
nis. šiandien mes matom kū
dikius ant gatvės bandančius 
nuo viens antro su apgaule 
centą išvilioti. Taip iš mažens 
ir pradeda, vietoj žmogiškos

tautines organizacijas ir kelti 
bylas jų vedėjams.

K. Matulaityte.
(Iš “R. A.”)

z .

i-:

našiai, tai bedievybė yra pa
remta ant realybės, iriokslinių 
faktų, žinojimų, savim pasiti
kėjimų ir panašiai. Religija, 
būk didžiausias ramstis kapi
talistinės sistemos, tai bedie
vybė, kuri griauja tą didžiau
sią ramstį kapitalizmo1, negali 
būti kapitalistine. Būk buržu
jai išleidžia šimtus milionų do
lerių organizavimui ir palaiky
mui religijų, ir tuo patčiu sy
kiu labiausiai persekioja be
dievybę. Todėl šiandien ir nė
ra • organizuotos bedievybės. 
Tarpe buržujų randasi bedie
vių, bet jie tą bedievybę palai
ko tik sau išslepia nuo dar
bininkų.

Diskusijose nek;urie draugai 
išsireiškė, būk buržujai bedie-

*

Cleveland© Kronika

po sek-

Kas Priešas

sto-

(Tąsa 4 pusi.)

i7 ' - , . 1 . , .v i xeinynive si(ja, kad labai daug esą is kitur, iimesnių pranešimų.

atstovai 
priimti.

Iš Fisher Body Streiko Eise
nos; Cleveland© Visuomene 
su Streikieriais; Streikieriai

į ko- 
tautų 
Daly- 
skai-

t ii)?:]

skaičius įsirašė unijon. 
šiame susirinkime nu- 

eilė komisijų tolimes- 
darbui. Pirmu kartu

O bus dar prasčiau 
darbininkai mes ją

$200,000 Pinigais Paskirta Iš
leidimui Old Gold Konteste 

iš 1,000 Prizų

viai taip jau darbininkus iš
naudoja, kad su bedievybe su- 
pykdinsime katalikus ir tam 
panašiai. Diskusijos ėjo drau
giškai. B-is.

B

yra su jais, 
jais! 55,000 
pradžioj šios 

pažymėjau,

išeiti 
kad įstatymų spė- 
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Puslapis Trečias

»

.’■■v

■

4 I
■ y . 1

f • 
if V

HB1

galės; Lenkai Turėjo Sėk
mingą Masinį Mitingą.

" Vasario 3 d. atsilankęs į 
unijos raštinę gavau žiupsnį 
džiuginančių žinių, štai turi
nys Slovėnų Nacionalės S. N. 
B. S. organizacijos laiško, ku
rį man parodė unijos infor
macijų skyrius, gavęs šį rytą. 
Laiškas adresuotas Mr. Anta
nui Zigman, sekr. Slovėnų Fi
sher Body streikierių komite
to. Data Chicago, 111., Jan. 27, 
1937.
“Brangus p. Zigman:—

“Mes aplaikėme jūsų atsi
šaukimą iš Slovėnų Streikierių 
Komiteto lokalo 45 C. I. O. 
delei paramos. Laiškas buvo 
perduotas Pildančiai Tarybai 
del apsvarstymo, ir vienbalsiai 
nutarta, kad mes prisidėtume 
sulig išgalės. Todėl priimki
te čekį, kurį įdedame ant su
mos $300.

“Jei kas pilnai simpatizuoja 
su jumis ir jūsų teisingiem rei
kalavimam, tai yra Pildantysis | 
Komitetas Slovėnų Nacionalės šiame Streike ūkai Prasiblai- 
Pašalpos Organizacijos. Be ši-įvo, Kas Streikierių Draugas, 
to mažos aukos mes save už- 
sirekorduojame, pas ižadėda- 
mi duoti jum pilną moralę pa
ramą, ne tik kaipo Pildantysis 
Komitetas, bet nuo kiekvieno 
nario per ištisą šalį. Mūsų na
riai, skaičiuje virš 50,000, 
vi kaip vienas su jumis.

“Mes galime d^durti, 
Clevelande vienam yra

1 organizacijos 27 kuopos 
7,500 mūsų organizacijos 
rių, kurie jūsų kovą remia iš 
pat pradžios kaip finansiniai, 
taip moraliai. Taipgi mes esa
me tiesioginiai susirišę su nuo
savybe Slovėnų Darbininkų 
Centro, 15335 Waterloo Rd., 
Cleveland, Ohio. Mes galime 
teisingai pareikšti, • kad mūsų 
visi nariai, dirbanti Fisher Bo- (sivaizdina silpnadvasiai, 
dy kompanijoj, yra 
U. A. W. U. lokalo 45.

“Užbaigiant mes raginame 
visus, kaip vienas laikytis 
vienybėje šioj kovoj ir galite 

! būt užtikrinti, kad visuomenė 
(su jumis ir remia jus. Slovėnų 
Nacionalė Pašalpos Organiza
cija 
kad 
Jūsų

darbininkų s pribuvę Flinto 
streikieriam pagelbon. Taigi, 
taigi! Dar ne vieną kartą tai 
bosų tarnaitei, spaudai priseis 
nusivilti, 
jai, kai 
skaitę.

Pirmadienį į Miesto Tary
bos atstovų posėdį buvo atslin
kę F. B. “rats,” t. y. atstovai 
nuo komiteto iš 25. Bet, pa
matę unijos atstovus, smuko 
atgal lauk ir daugiaus jų nie
kas nematė. Kaip pasirodo, ta

šauktas mitingas daugelį nu
stebino tokių gerų atsiliepimų 
iš lenkų pusės.
Streikieriai Visi Pasiryžę Tęst

Kovą"~iki Pergalės

Lankant pikieto liniją pa
tyriau, kad visi Fisher Body 
streikieriai 100 nuoš. užgiria 
Flinto savo brolių pareiškimą 
gub. Murphy, kad jie nesi
trauks iš diibtuvių, nežiūrint streiklaužių ir F. B. boselių 
kas juos nutiktų, kad jie pa- Į pastUmdėlių 
sirengę prie visko. Kurį nesu-1 
tikau ir kas jis bebūtų: slavas, 
lenkas, lietuvis, italas, veng
ras ar amerikonas, visų buvo 
vienas išsireiškimas—kova iki 
galo, ką gi mes turime pralai
mėt. Smagu yra jaustis, kad 
tavo broliai darbininkai pikie
to tranšėjose taip kalba ir 
kad jų nebaido teismų “in- 
junctionai.” Mes, tie, kurie 
dirbame kitur, o laikas nuo 
laiko aplankome pikieto lini
ją, kad pasidalinti mintimis 
su Fisher Body kovotojais, 
grįžtame kiekvienu kartu la
biau sustiprinti matydami to
kį kovingą ir vieningą strei-

įkierių pasirįžimą.

grupė norėjo, 
I kad Miesto Taryba priimtų re
voliuciją, reikalaujant atida
ryti dirbtuvę. Unijos 
kalbėjo ir buvo gerai

* * *
Lenkai streikieriai 

mingo susirinkimo puikiai dar
buojasi. Kasdieną atgabena 
surinkę maisto ir pinigais. Lie
tuviai iki šiai dienai jau yra 
sukėlę virš $70 pinigais ir 
šiandien (vas. 4 d.) pasileido 
į darbą maisto kolektavimui.

Bill’s Gas & Service Station 
E. 144 & St. Clair aukavo $50, 
Vengrų organizacijos aukavo 
$175, kitos tautos ir pavieniai 
vakar pridavė $59.50.

* * *

Šioje įtempimo valandoje, 
kuomet Flinte sumobilizuota 
tūkstančiai milicijos, teismas 
(teisėjai), mušeikos ir polici
ja, čionai Clevelande irgi prie 
to paties einama. Kitais žo
džiais sakant, visas valstybės 

kad aparatas prieš streikierius, iš 
šios vienos pusės, o iš kitos—per 

su radio ir spaudą purvimmas 
na- streikierių ir klastavimas ži

nių apie patpstreiką. Aišku su 
kokiomis spėkomis streikieriai 
turi grumtis. Čia rodos, susi
daro tokios spėkos, kad jų ap
galėti nebus galima; tas juo
das reakcijos-teroro debesys 
rodos ims ii’ prarys darbo 
žmones streiko lauke. Taip iš- 

Bet 
nariais ' yra visai kitaip su pasirįžusiais 

| kovotojais. Jie tuojaus pama
to, kad jie nėra vieni. Tūks
tantinės masės 
Pati teisybė su 
slovėnų, kaip 
korespondencijos
yra su jais. Lygiai tūkstančiais 
ir tūkstančiais kitų pašalpinių 
organizacijų, linijų, profesio
nalų—visa didžiuma visuome
nės yra su jumis, tik, broliai, 
laikykitės, o pergalė bus jūsų!

M-ka.

Tai 
mos ranka Fisher Body darbi
ninkams, esantiems kovos lau
ke.
Lenkai Turėjo Sėkmingą Su

sirinkimą—350 Atsilankė

Vakar Fisher Body lenkų 
streikierių buvo sušauktas mi
tingas. Streikierių ir sįmpati- 
kų atsilankė į 350. Buvo ir 
muzikalis programas. Kalbė
tojais buvo A. Zwalinski, 1175 
E. 79th St. (krautuvininkas), 
kuris aiškino svarbą šio strei
ko ir kartu naudą organizuo
jamos unijos. Antras kalbėjo, 
visiems Fisher Blody darbinin
kams žinomas, tai Mike Pre- M. korporacijai; kaip jie ne- 
rris, kuris užlaiko valgyklą ant' susitarę ir kvailai mano apie 
Coit Rd. (skersai ^F. B. dirb- , darbininkus, 
tuvės). Jis ne tik materialiai 
remia šį streiką, bet ir mora
liai. Tai turėtų būt pavyzdys 
visiem bįznieriam. Pirmininka
vo J. J. Vincent, kuris dau
giausiai darbuojasi suorgani
zuoti lenkus larbininkus 
vingą būrį, kaip ir kitų 
darbininkai kad veikia, 
vavo ir moterų gražus 
čius, kurios dirba Fisher Body. 
Geras 
Taipgi 
skirta 
niam

Vasario 3 d. LDS. 55 kp. su
sirinkimas išrinko du delega
tus į U. A. W. U. šaukiamą 
konferenciją ir paaukavo $5 

iš kuopos iždo streikierių pa
ramai. SLA. 14 kp. taipgi iš
rinko delegatus į viršminėtą 
konferenciją, bet finansiniai 
neparėmė, sako ižde “nėra pi
nigų.” Kokis skirtumas. LDS. 
55 kp. nėra to susirinkimo, 
kad nepaaukautų darbininkų 
reikalams po penkinę arba 
daugiau, ąr mažiau—ir nieka
dos neprisieina jai teisintis, 
kad nėra ižde pinigų. Kur pil
na demokratija gyvuoja orga
nizacijoj, ten yra ir pinigų 
darbininkų kovos reikalams. 
Bet kur nėra demokratijos — 
ten nėra nei pinigų darbinin- 
kų-štreikierių reikalams. 

♦ * *
John“P/ Frey prez. metalo 

skyriaus A. D. F. reakcionie
rius ir C. I. O. didžiausias 
priešas buvo sustojęs Cleve- 
lande, kad sustiprinus savo 
klikelę ir kaip nors pasitarna
vus Fisher Body korporacijai. 
Jis kalbėjo savo grupės žmo
nėms ir visaip niekino John L. 
Lewisą, primesdamas, kad C. 
I. O. yra Maskvos padaras. 
Bet, kuomet jo paties šalinin
kas jo užklausė, kad jeigu C. 
I. O. nieko nereiškia ir tik ma
žumą atstovauja, tai kodėl net 
ir bosų spauda pilna apie C. 
I. O. veikimą, tai tas buvo po
nui Frey riešutu, kurio jis ne
galėjo atšipusiais dantimis 
perkąsti. Frey teįstengė pasa
kyti, būk John L. Lewis esąs 
tame labai gudrus ir laikrašti
ninkus už pinigus papirkęs. 

* * *
Amerikos Draugija Teikimui 

Technikinės Pagelbos Ispanijos 
demokratijai, kuri atidarė raš
tinę Public Square name, no-

darys viską, kas galima, 
pagelbėjus jums laimėti, 
kova yra mūšų kova.

“Su draugiškumu,
“Fred A. Vider,

“Vir. Sekr. S.N.B.S.”
tikrai nuoširdi para- .... « ,General Motors Streikas ir Is

panijos Demokratija.

Dabartiniu laiku G. M. Fi
sher Body streikas, kaip visoj 
šalyj, taip ir čia užima pir
mą diskusijų temą, kur tik ne
pasisuksi, nepažvelgsi į kapi
talistų didlapius — užpildyti 
spaltų špaltomis neigimui 
streikierių ir kėlimui “law ir 
order.” Mes turime čion tris 
didlapius, vieną rytinį ir du ki
ti, kurie, išleidžia po kelias
dienines-vakarines laidas. Juo- .vėjo įdėti apmokamą garsini- 
kas ima pažvelgus į tuos la
pus, kaip jie lenktyniuoja tar
pe savęs, kad geriau įtikus G.

Pav. “Cleveland 
News” už vas. 3 d. pataria 
stręikieriams iš užimtų dirb
tuvių su “sit down’ 
“laukan,
kos apsilenkus.” “Cleve. 
Dealer” jau visai kitokiu tonu 
r o d i j ar — “prasižengėliai, j 
lauk!” O “Cleve. Press” aima
nuoja, kaip čia dabar bus, kad 
net “tokie ultra konservaty
viai rašė j ai, kaip Frank Kent, 
apgina iš principo darbininkų 
nuosavybės teisę prie darbo— 
sit down dirbtuvėje.” O šian-, 
dien (vas. 4d.), kuomet Flint 
streikieriai tebesėdi , dirbtuvė
se, ir teismo, milicijos ir poli
cijos spėkos pasidarė per silp
nos juos spėka išmesti, tai toji

t

BĮ KURIS IŠ 
ŠEIMOS GALI ĮSTOT 

IR LAIMĖT PRIZĄ

Old Gold Kontestas yra atviras 
kiekvienam. Kontestas susideda iš iš
rišimo Mįslių Paveikslų. Eikite pas 
savo ei garėtų pardavėją ir prašykite 
jo Oficialių Old Gold Mįslių Paveiks
lų, VELTUI, kartu su pilnom taisyk
lėm ir detališkumais liečiančias Kon- 
testą. Gaukite sau Paveikslų Mįsles 
ir įstojimo formą tuojau. Kontestas 
tik ką prasideda. Neatidėliokite. Aty- 
džiai sekite instrukcijas. Čia nėra tri- 
ksų ar sučiupimų. Vien tik jūsų su
manumas laimės. Dvigubai-švelnus 
Old Gold duoda jums progą laimėti 

nnti\nniida randa-lpmpntuo- turtą ir Padarrti jus bagotais visam pati spauda rauda lementuo amžiui Tėmykite laikraštį del to-
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Drg V. Andrulio Prakalbu MaršrutasNaujo Kongreso Imigracijos Komitetai Bridgeport, Conn

Illinois,iš

Kansas,iš

Hawaii,iš

75-tas Kongresas, kuris laikė 
pirmą posėdį šių metų sausio 
5-tą dieną, visai nei nesvarstė 
immigracijos ir natūralizacijos 
dalykų. Abudu immigracijos ko
mitetai paskirti ir daug įstaty
mų projektų įvesta Atstovų Bu
te — bet tik keli Senate — ir 
apart to, nebuvo jokio judėjimo 
Kongrese kaslink šitų dalykų.

Immigracijos Komitetų 
Naryste.

Senatorius Marcus A. Coo
lidge, iš Massachusetts, kuris 
buvo Senato immigracijos ko
miteto pirmininku, nesugrįžo— 
jis visai nedalyvavo rudenio rin
kimuose — ir senatorius Rus
sell iš Georgia buvo paskirtas 
pirmininku jo vietoje. Turime

Focht, Benjamin, K., iš Penn
sylvania, (rep.)«

Mason, Noah M.
(rep.).

Rees, Edward H.
(rep.).

King, Samuel W.
(rep.).

Cleveland, Ohio

Drg. čekanauskienė serga 
gripu ii’ guli lovoje savo .na
muose., Aplankykite, ją. Drg. 
Čekanauskienė visiems gerai 
žinomą kaipo gera lošėja, ku
ri daug sykiu yra lošusi su ki
tais Aušros Choro nariais. 
Drg. čekanauskienei linkiu 
greit pasveikti.

“Laisvės” Korespondentė.
Nuo Redakcijos:—Jūsų ap

rašymą apie velionį Juozą 
Čarną apleidžiame, kadangi 
sausio 20 laidoj jo gyvenimas 
buvo plačiai aprašytas.

Ačiuju draugui M, Pukiui 
už “Laisvėj” tilpusį aprašymą 
vasario 2 d., apie Gėlių Paro
dą, Pasadena mieste. Daugiau 
panašių raštų, drg. M. Pūki, iš 
jūsų saulėtos Kalifornijos. 
Mat, pas mus, Binghamtone, 
gėlės nežydi ir šalta ir mes

(Tąsa iš 3-čio puslapio) 
mą į vietos laikraščius, bet nei 
vienas jų net už pinigus nepri
ėmė. Tik “Cleveland Press” 
įdėjo colio pranešimėlį antra
dienio laidoje. Bet kokis buvo 
nusistebėjimas ant rytojaus, i x .(saules mažai matome.

J. Navalinskienė.
U U | „V VVAXW J ,

du naujus demokratiškus narius kuomet minėtos draugijos įga- 
šitame komitete, senatorius An-! liotinis, atėjęs į bildingą, nera- 
drews iš Florida ir sen. Hughes 
iš Delaware — abudu naujai iš
rinkti į senatą. Apart tų, komi
teto narystė yra panaši į perei
tų metų.

Senato Komitetas.
Russell, Richard B., pirmi

ninkas, iš Georgia (dem.).
King, William H., iš ’Utah,

(dem.).
Copeland, Royal 

York, (dem.).
McGill, George,

(dem.).
Maloney, Francis 

necticut, (dem.).
Moore, Harry, iš New Jersey, 

(dem.). , / ;■
Schwellenback, Lewis B,, iŠ 

Washington, (dem.).
Holt, Rush, D., iš W. Virgi

nia, (dem.).
Atidrews, Charles O., iš Flo

rida, (dem.).
’• ■ Hughes, James H., iš 
• ware, (dem.).

Johnson, Hiram W. 
fornia, (rep.).

Austin, Warren R., 
. mont, (rep.).

Capper, Arthur, iš 
(rep.).

Shipstead, Henrik, 
nesota, (ūkininkų-Darbo).

Atstovų Buto Komitetas
Kongresmanas D i c k s t e i n 

(New York), kuris buvo pirmi
ninku Atstovų Buto immigraci
jos . ir natūralizacijos komiteto 
74-tame Kongrese vėl išrinktas 
pirmininku šitoje sesijoje. Yra 
keli nauji nariai — .kongresma
nas Green iš Florida, kuris tar
navo prie šito komiteto kiek me
tų atgal, vėl sugrįžo. Kongres
manas Schulte iš Indiana, kurį 
pereitą sesiją immigracijos da
lykai interesavo, išrinktas komi
teto nariu, kaip ir kongresma
nas Massingale iš Oklahoma.

Atstovų Buto Komitetas 
Susideda iš:

Dickstein, Samuel, pirminin
kas, iš New Yorko, (dem.).

Kerr, John H., iš North Caro
lina, (dem.).

Palmisano, Vincent L., iš Ma
ryland, (dem.).

Colmer, William M., iš Mis
sissippi, (depi.).

Schulte, .William T., iš India
na, (dem.)

Kramer, Charles, iš Califor
nia, (dem.k. r $

West, Milton H., iš Texas, 
(dem.).

Lesinski, John, iš Michigan, 
(dem.). t
O’Day, Caroline, iš New York, 
(dem.).

Gildea, James H., iš Pennsyl
vania, (dem.).

Green, R. A., iš Florida, 
(dem./. . j < en .

Massingale, Sam C., iš Okla
homa, (dem.).

Sparkman, John J., iŠ Alaba
ma, (dem.). . , f

Claypool, Harold K., iš Ohio, 
(dem.). . ,

Poage, William R., iš Texas, 
(dem.). . J.

Taylor, J. Will,” iš Tennessee, 
(rep).

Millard, Charles D., iš New 
York (rep.).

f
iš New

iš Kansas

iš Con-

Dela- 

iš Cali- *

• v 
iŠ Ver-

Kansas,

iš Min-

Su vasario 16 diena prakalbų maršrutą pradeda drau
gas V. Andrulis, “Vilnies” redaktorius. Jis bus seka
momis dienomis ir sekamose vietose:

VASARIO-FEBRUARY *
16 d. Clevelande, Ohio;
17-18 dd. Rochesteryj, N Y.;
19-20 dd. Binghąmtone, N. Y.;
21-28 dd. Scrantbn-Wilkes-Barre apielinkėse. Čia die

nas paskirs kolonijoms drg. J. Visockis, 12-to Apskr. 
sekretorius. • .

kretorių draugą A. Kaulakj, 
kad parašytų draugui J. Gry
bui, ALDLD, 7-to Apskr. pir
mininkui laišką su “ultimatu
mu,” jeigu per šį ALDLD. va- 

i jų neprisųs kalbėtojo, tai į Ap
skritį duoklių nebemokėt ir at- 
simest nuo Apskričio.

Nutarėm parengti vakarie
nę ant 10 d. balandžio, 1937 
m. Vakarienė bus Baltramie
jaus svetainėj, Lewistone. Su
rengimui vakarienės išrinkom 
skaitlingą komitetą. Kadangi 
susirinkimas gana ilgai užsi
traukė, tai neteko apkalbėti 
apie programą laike vakarie
nės. Bet aš manau, kad rengi
mo komitetas pasistengs su- 
klausytume jaunuolių muzikos, 
gabalėliais, eilėmis, dainomis 
ir prakalbėlėmis. Ir įtraukti 
į programos dalyvius mūsų 
jaunuolius ir jaunuoles, sykiu

do vietos nei žemai, nei kori
doriuje. Pats netikėjo, kad tie 
keli šimtai jaunų vyrų norėtų 
vykti ir padėti Ispanijos de
mokratijai. Draugija pritrūko 
norintiems aplikacijų. Pasiro- i 
dė, kad daugelis nori važiuo
ti ir padėti Ispanijos liaudžiai, 
nežiūrint, kad yra šeimynų mi
nai, taipgi daugelis sutiko pa
likti darbus ir pagelbėti liau 
dies valdžiai.

Po tokios sunkios dienos at
stovas Frank Rodgers spaudos 
atstovams pareiškė: “Dabar 
aišku, kodėl jūsų didlapiai ne
duoda mūsų draugijai vietos 
nei už pinigus. . Pirmoj vietoj 
pritaria fašistam, o antroj — 
nenori parodyti, kiek yra daug 
demokratijai pritarimo.

M-ka.

Iš LDS. 55 Kp. Susirinkimo.
Susirinkimas įvyko 3 d. va

sario. Kadangi oras buvo gra
žus, tai ir narių daug atsilankė. 
Antra priežastis skaitlingo na
rių atsilankymo į šį mitingą 
dar veikiausiai bus ir ta, kad 
daugelis mūsų draugų ir drau
gių yra susidomėję LDS va
jum, kurį paskelbė LDS. Cen
tras.

šiame susirinkime kp. pir
mininkas d. S. Mazan atsišau
kė į visus kuopos narius, kad 
žėdnas vienas į sekantį susi
rinkimą atsivestų po vieną 
naują narį.

Taipgi čia pat padarytas 
nutarimas, kad Clevelandas 
šiame vajuje turi būt pirmoje 
vietoje. Mūsų draugas S. Ma
zan pereitą vajų buvo pirmo
se eilėse, tai ir šį vajų pirmo
sios tranšėjos neturi būt ap
leistos. Kelionė į Sovietų Są
jungą turi priklausyt clevelan- 
diečiams!

Del pakėlimo kuopos finan
sų ir bendro visų kartu pasi
linksminimo, nutarta suruošti 
pramogą.

Beje, LDS. 55 kuopa nutarė 
neimti įstojimo į kuopą laike 
vajaus, kad tas būtų palengvi
nimu norintiems įstoti į L. D. 
S-mą.

Apšvietos Komisijos išleista 
paskaita sveikatos klausimu 
bus skaitoma per radio kovo 3 

š. m. Skaitys dr. Ambražiu- 
Visi turėtume išgirsti.

LDS. 55 Kp. Narys.

d., 
te.

Binghamton, N. ¥ I

Maynard, Mass

Drg, 
‘•T ii iv

Po Svietą Pasidairius; 
Perdaug Nelaimių

Alex Kuliešiui, senam 
skaitytojui, 1936 

vo nelaimingiausi, 
įžės mėnesį mirė jo 

1. Hose, kuri ilgoką 
. Prabėgus 7 mėne- 

■ . ;i!:, gruodžio 21 d. 
\ ’ skaudi nelaimė— 

užmušė 13 metų

siams, 
ištiko i/ 
automobilius užmušė 13 metų 
dukrelę Marytę. Parėjus na
mo iš mokyklos, nuėjo skersai 
kelio paimt iš dėžės , laiškus. 
Tik spėjo atsigrįžt eit štubon, 
kaip automobilius smogė, už
mušdamas Marytę vietoje. Ku
rie matė įvykusią nelaimę, pri
pažino, kad kaltė buvo auto
mobilisto, nes ją užmušė šalę 
kelio.

Serga
Jau septintas mėnuo, kaip 

serga “Laisvės” skaitytojo, S. 
Misevičiaus mųteris. Ilgai bu
vo ligonbutyj, darė operaciją, 
dabar jau namie, bet vis dar 
silpna. Drg. Misevičius užlai
ko gėrimų įstaigą, 231 Plea
sant St., Gardner, Mass.

Drg. F. Mazolis, kuris turi 
taxi biznį, irgi serga šalčiu.

KOVO-MARCH
1-7 dd. Shenandoah ALDLD 9-tas Apskritys. Dienas 

kolonijoms paskirš Apskričio sekretore.
8 d. Readinge, Pa.;
9 d. Eastone, Pa.;
10-16 dd. skiriamos ALDLD 6-am Apskričiui, Philadel- • 

phijos apielinkei.
17-31 dd. drg. Andrulis bus Brooklyne ir kalbės New ir visai jaunas mergaites ir 

Jersey ir New Yorko ALDLD 2 Apskričio kuopoms. Die-1 berniukus. Ir jeigu komitetas 
nas paskirs drg. A. A. Lideikiene, 17-23 Orchard St., įvykytų gyveniman viršminėtą 

| Great Neck, N. Y.
BALANDIS-APRIL

1-9 dd. Conn, valstijoj, ALDLD 3-čio Apskričio terito- eilių ir dainų, o antra — jau- 
rijoj. Kolonijoms dienas paskirs drg. V. J. Valaitis,. ^uoliu.s .priprntytume prie vie- 
40 Woodland St., New Britain, Conn.

Su 13 diena pradės prakalbų maršrutą ALDLD 7-to 
Apskričio (Bostono apielinkėj). Kuopoms dienas paskirs 
dd. D. Lukienė ir J. Grybas. Jų antrašai: J. Grybas, 
44 Chapel Ct., Norwood, Mass., ir D. Lukienė, 43 Austin 
St., 'Worcester, Mass.

Sekamų klonijų draugai: Clevęlando, Rochesterio, 
Binghamtxmo, Reądingo ir Eastono jau turi paskirtas 
dienas ir nieko nelaukdami privalo rengtis prie prakal
bų. Kitų kolonijų gaus dienas nuo apskričių. Kaip ma
tote, visoms didesnėms kolonijoms skiriame po dvi die
nas, kad vieną galėtų turėti prakalbas, o antrą ;susirin- 
kimą visų progresyvių vietos lietuvių mūsų organizacijų, 
ypač Komunistų Partijos reikalais. Kelionės lėšas pa
dengs pačios kuopos ir apskričiai. Ruoškite prakalbas 
ir gerai garsinkite. ALDLD kuopos, kur galima, bendrai 
rengkite su LDS kuopomis.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius.

programą, tai mes atsiektu- 
mėm du siekiniu: vienas, pasi
klausytume jaunuolių muzikos

Laike vakarienės, įvykusios 
23 d. sausio, kurią surengė 
Lietuvių Prieškarinis Komite
tas, sekami draugai ir draugės 
aukoju pagęlbai Ispanijos 
liaudies kovotojų: W. ir J. Na- 
vašinskai—$4; J. Vosylius— 
$2; J. Muliolis ir G. Valacka 
po $1; po 50—M. Valatkienė, 
S. Morkūnas, B. Bartkevičius,
J. černauskas, J. Petrušaitis,
K. Jasiulaitis, J. Klinkevičius, 
J. Jasiunas, J. Radzevičius, A. 
Mureikienė, A. Katinas ir J. 
Mockaitis; po 25c.—K. Mi
chelson, J. Skubąs, M. Ari- * 
son, D. Burba, J. Bložis, V. 
Rajeckas, B. Banelis, J. But- 
noris, M. Baltrėnienė, J. Jasa- 
vičius2 S. S. Tamošiūnas, J. 
Raila, K. Varikauskas ir J. 
Ragauskas.
$18.02.

Tai labai 
Aukotojams
padėka. Aukos ir dalis pelno 
nuo parengimo bus pasiųsta 
Ispanijos Gelbėjimo Komite
tui.

Su smulkiais —

gražus darbas, 
pridera nuoširdi

f 1 n
1

S

I ~

I I įI i

Lewiston ir Auburn,

j šo veikimo, o toliaus ir už 
i įvykdymą tų siekinių ir idealų, 
už kuriuos kovojame mes, šios 
organizacijos naciai. Nes mū-1 
sų tikslas surengime šios va
karienės nėra vien tame, kad 
pavalgydinti publiką tiek, kad 
net viduriai braškėtų ; reikia 
prie gerų valgių duot ir dva
sinio maisto ir tuo mes atlik
sime savo darbininkiškas prie
dermes, kaipo kovotojai už 
darbininkų reikalus.

Buvo renkamą kuopos val
dyba ant šių metų. Į valdybą 
tapo išrinkti šie draugai: or
ganizatorium Frankis Apšega, 
fin. sekr. A. Kaulakis, prot. 
raštininku J. Liaudanskas, iž
dininku J. Žilinskas ir literatu- ] 
ros agentas J. Žilinskas, knygų 
prižiūrėtojai F. Apšega ir A. 
Liaučius. Kuopos ižde yra 33 
dol. 30 centų.

Gamtos Sūnus.

J. J. Mockaitis.
GARSINKITĖS SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

1

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

f i
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Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Slialins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRm.,uK»US
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai valiausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priefi Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

pas mumis; nors mes patys 
turime draugų ir draugių, ku
rie gali sakyti prakalbas, bet 
ant savų 
darbininkai lankosi ant 
kalbų, o iš kitur mums kalbė
tojai gana sunku gauti, nes 
ALDLD 7-to apskričio komi
tetas mus užtveria su spyg
liuotų vielų (dratų) tvora, ir 
joks kalbėtojas, kurį tik 7-to 
apskričio komitetas kontro
liuoja—negali per tą spygliuo
tą tvorą prasimušti. Nežiūriht 
to, kad mūsų kuopa priklau
so prie ALDLD 7 apskričio, 
moka metines duokles į aps- 

kai Atsteigti; po trumpo ap- kritį, ir visokias aukas, kurias 
kalbėjimo, vienbalsiai tapo mums 7-to apskričio komite- 
laiškas priimtas ir nutarėm tas nuskiria surinkti,—mes su- 
prisidėtį prie Amerikos Lietu- renkam su kaupu. Ir jeigu ka- 
vių Kongreso ir mokėti į me- j da 
tus vieną dolerį.

Buvo apkalbėta apie ALDL 
D vajų gavimui naujų narių, į 
tą prakilnią darbininkų ap
švietos organizaciją.

Kadangi yra senovės patar
lė, kad pranašas savųjų tarpe 
—nėra pranašas, tai taip ir

Maine y L1 pi d Keli JJclb, UUL į
kalbėtojų netaip BROOKLYN LABOR LYCEUM
lankosi ant pra-1 **“WV*B * ■1DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 8847

' Sausio 31 d. buyo metinis 
ALDLD 31 kp. susirinkimas. 
Narių dalyvavo 20 ir visi pasi- 
mokėjo už 1937 m. narines 
duokles. Kadangi prie kuopos 
priklauso 33 nariai, tai tie, 
kurie ant- susirinkimo nebuvo 
vėliaus pasimokęs duokles.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Lietuvos Demokratinei Tvar-

■

Prezidentinių Rinkimų 
Atbalsiai

Besilankant pas “Laisvės” 
skaitytojus, tenka pasikalbėt 
apie politiką. Drg. P. skundė
si, kad tūli.“L.” skaitytojai ir 
ALDLD nariai laike preziden
tinių rinkimų ^balsavo už Roo- 
veltą. Sako: “nebūt tiek pik
tumo, jei būt balsavęs drau
gas, kuris mažai nusimano 
apie politiką, bet kuomet bal
suoja draugas, kuris skaitosi 
save pilnai sąmoningu, tai jau 
blogai.”

“Kuomi motyvuodamas jis 
balsavo už Rooseveltą, o ne 
už Browderį?”—paklausiau.

“Jis sakė,—tęsė drg. P.,— 
kad drg. Browderį visvien ne- 
iŠrinks, tai tik numetimas bal
so. O jei nebalsuosim už Roo
seveltą, tai gali laimėt Lando- 
nas. Tai ve kokį supratimą 
tie draugai turėjo apie praei
tus rinkimus.”

Kažin, kas tame kaltas, kad 
mažų miestelių dalis draugų, 
taip silpni politikoje? Gal per- 
niažai prakalbų rengiama? Ar 

ą gerai, kad ALDLD ap- 
’ komitetai rengtų dis- 
•, nors kartą į mėnesį, 

.’> '.'ūku, pasiunčiant dau- 
prasilavinusį draugą, ku-

koks kalbėtojas nepatė- 
mytas prasprunka pro tuos už
tvarus, tai mes apmokam ke
lionės lėšas ir už sugaištą lai
ką dubeltavai. Bet dabar jau 
yra treti metai, kaip turėjo
me. laimę turėt kalbėtoją. To
dėl šiame ALDLD. 31 kp. susi
rinkime įgaliojom kuopos se-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Pareamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
; Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromisiis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335
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JįMEDUS

Vokietijos generolas Herman Goering (kai
rėj) ir Italijos fašistų vadas Benito Mussoli
ni, Romoj atlaikė ilgą konferenciją ir nusi
statė bendrą liniją Ispanijos klausimu,. bū
tent: visais galimais būdais padėti Ispanijos 
fašistams, kovojantiems prieš demokratiją.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS)

, GRABORIUS
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. • Y.

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

4

“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Kreipkitės tuoj auš į 

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

1

■
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Skubėkit Įsigyti Naujas Knygas

žtvirtina VIII Ypatingame

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

Darbai šiuo tarpu čia einą 
gerai, tik didelė didžiuma dar
bininkų mažąi uždirba.
i S. V. Ramutis.

Draugai S. ir L. Dainiai su
silaukė, daugiau šeimynos—20 
diepą sausio jiems gimė duk
relė. Draugė Lūcy randasi 
Johnson City ligonbutyje. Jau
na motina sveiksta/ o dukrelė 
gražiai auga ir abi greit grįš 
į nąrnus. . . , .

Draugai S. ir, L. Dainiai 
yra Lietuvių parbiriinkų Susi
vienijimo 6 kuopos nariai. Tai
gi, LDS 6 kuopos šeimyna di
dinasi, Linkiu nuo savęs drau
gei Dainienei greito pasvęiki- 
tpo ir. išauginti , gražią ir svei
ką dukrelę, kad greit galėtų 
tapti narė virš minėtos orga
nizacijos.

gum
ris tvarkytų diskusijų eigą?

Remia “Laisvę”
Drg. J. Aukštikalnis ir drg. 

K. Balsevičia atsinaujindami 
“Laisvę”, aukojo po 50 centų 
“L.” reikalams. Nuoširdūs 
draugai.

t
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1. J. STALINAS—Pranešimas apie SSRS Konstitucijos 

 

Projektą VIII visasąjunginiam Ypatingam Sovietų

' suvažiavime. Kaina 1I\ centų.
2. SSRS KONSTITUCIJA

Sovietų Suvažiavime. Kaina 15 centų.
3. K. MARKSAS ir F. ENGELSAS—Komunistų Partijos 
manifestas naujai atredaguotas ir gražiai išleistas. 
Kaina 15 centų.
Laisve”, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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"Publika” ir Streikieriai
Puslapis Penktas

apie kurią buržuaziniai laik
raščiai taip gražiai mėgsta pa
sakoti ir reikalauti, idant jos 
reikalai būtų apsaugoti? Jos, 
pasirodo, nėra. Jeigu vieni sto
ja už vieną pusę, o kiti už ki
tą, tai viduryj nieko nelieka. 
O kada tie žmonės daugeliu 
kartų reikąlauja valdžios įsi
kišimo į streikus, būk apsau
gojimui tos jų “publikos,” tai 
yra daugiau niekas, kaip mė
ginimas apgauti darbininkus. 
Šaukti valdžią tiesiai apginti 
fabrikantų reikalus — sulau
žyti streikus karine galia — 
būt per daug atviras dalykas, 
ir tuomi per daug sukiršintų 
prieš save ir tuos darbininkus, 
kurie klasiniai dar nėra taip 
gerai išsilavinę. Bet kada jie 
sutveria tokią “publiką,” tai 
jau tada jų reikalavimas jiems 
pasiteisinamas. O jie labai ge
rai žino, kam ir prieš ką val
džia vartos savo galią, — ko
kios “publikos” reikalus ji 
gins'.. .

Jau nuo taip senai yra vi
siems gerai žinoma apie val-

Darbo Sekretorė Frances 
Perkihš. Keletas dienų atgal 
General Motors prezidentas 
Alfred P. Sloan, Jr., atsisakė 
dalyvauti jos šaukiamu] kon
ferencijoje pasitart apie auto- 
niobilių darbininkų streiką.

užpuolimą ant Sovietų Sąjun
gos? Lauksime atsakymo.

Gerai, štai faktai. Trockis 
dabar yra bendradarbis fašis
to Hearsto spaudos. Jo ilgi 
straipsniai kasdien telpa “The 
New York American.” Trockio 
pasirašyti ir Hearsto “copy
righted.”

Senatoriai Mažina Šalpą

Kada tik ir kur tik pasitai
ko didesnis streikas, visuomet 
buržuaziniai laikraščiai surin
ka, būk del streikierių “publi
ka” turinti nukentėti... Jie 
mėgina perstątyti dalykus taip, 
būk streikieriai ir publika 
nieko bendro neturį. Streikie
riai (kai kada ir darbdavius 
prie jų prideda del didesnio 
dalykų sumaišymo) esą vieni, o 
publika — kiti: kaip kad vie
ni gyventų ant mėnulio, o kiti 
ant Marso. Bet sveikai pro- 

I -liaujančiam žmogui taip žmo
nės nesiskirsto.

Klasiniai apsišvietusiam 
darbo žmogui visuomenė visai 
taip nesiskirsto. Tokis žmogus 
negali įmatyt jokio skirtumo 
tarp streikuojančio darbininko 
ir nestreikuojančio. Jam jų 
reikalai labai surišti krūvon.

Jų reikalų susirišimas esti 
tame, kad nuo vienų darbinin
kų ekonominio stovio priklau
so kitų darbininkų ekonominis 
stovis. Jeigu tūlos industrijos 
darbininkai laimi per streiką 
geresnes algas, trumpesnes
darbo valandas ir unijos pri- džios darbus, kada ji ateina 

'pažinimą, tai ir kitų industri- “publikos” reikalus ginti strei- 
jų darbininkams yra lengviau kų metu, kad vargiai bereikia 
kovoti už savuosius pagerini- ir aiškinti. Pirmiausias val- 

*mus, nes jie tada gali tikėtis džios šūvis, tai teisėjų išdavi- 
gauti visokeriopą pagelbą iš mas draudimo, idant streikuo
ju. Matydami šitokią padėtį, janti darbininkai nepikietuotų 
nestreikuojanti darbininkai vi-' ir kitais būdais neperiškadytų 
suomet jaučiasi, jog ir jų pa-1 darbdaviams streiką laužyti, 
reiga yra prisidėti visais gali
mais būdais prie streikuojan
čių darbininkų, idant jie strei
ką laimėtų.

Kada nestreikuojanti darbi
ninkai jaučiasi šitaip,* tai jie 
jau jokiu būd|tf,pętyegali suda
lyti atskiros “publikos,” kaip 
buržuaziniai' laikraščiai norė
tų svietui įkalbėti. Jie tada su
siriša su streikuojančiais ir su
daro vieną masę. Jie juk ren
ka ir teikia visokeriopą pagel- 

- bą streikuojantiems darbinin
kams. Jeigu būna reikalas, jie 

* eina ir į fizinę pagelbą strei
kuojantiems. Ir jie visai nepai
so jokio nepatogumo gyveni
me iš streiko priežasties. Ne
streikuojančių darbininkų tas 
pats pageidavimas, kaip ir pa
čių streikuojančių, būtent: kad 
tik streiką laimėjus. Streiko 
metu visi darbininkai nusista
tę prieš fabrikantus ir visą 
buržuaziją.

Buržuazija irgi vienpusiška 
streiko metu. Nors jų kiekvie
no pavienio reikalai ųėra su
rišti su kiekvienu streiku, vie
nok jie visi išsireiškia prieš 
kiekvieną darbininkų streiką.

1 Jeigu jiems būna bile proga 
nagelbėti bile streiką pralai- j Darbininkams visai galvos 
mėti, jie visuomet prie to pasi- I k!lri “n,,hli
rengę .. . Juk mums dar labai 
gerai atmenamas New Yorko 
viešbučių darbininkų streikas 
pora metų atgal. Kada.tie dar
bininkai sustreikavo, tai ne 
viena New Yorko poniutė siū
lė savo tarnus viešbučiams, 
idant pagelbėjus streiką sulau
žyti. Jų šitoks vienpusiškumas 
irgi jokiu būdu nesudaro at
skiros publikos nuo visos bur
žuazijos.

Tai kur dabar ta “publika,”
—————;—■—~ . . .

Tuo pat sykiu suteikia fabri
kantams visokeriopą policijos 
patarnavimą. O jeigu to neuž
tenka, tai ir armiją atsiunčia, 
kuri, vardan fabrikantų “pub
likos,” streikuojančią publiką 
vaišina šautuvais, durtuvais ir 
visokiais nuodingais gazais. 
Taip juk buvo visai trumpas 
laikas atgal Ohio valstijoj, ir 
dabar Flint, Mich., automobi
lių išdirbystėj, kur didelis tos 
industrijos darbininkų strei
kas pasireiškė.

Taigi, kuomet šis automobi
lių darbininkų streikas prasi
dėjo, buržuaziniai laikraščiai 
ir vėl galvas susiėmę pradėjo 
šaukti “publikos” reikalus gin
ti. Straipsnius rašo, piešinius 
piešia, parodydami, kaip ta 
biedna “publika” esti skriau
džiama. “Gerų laikų” sugrąži
nimas trukdomas; šėrininkarns 

* nuostoliai daroma; tų miestų 
! biznieriams biznis gadinamas.
Šitoki ir panašūs apgailestavi
mai tos “publikos,” kuri—ga- 

1 lime matyt—iš pelno, o ne iš 
darbo gyvena.

Bet tokios “publikos” reika
lai nėra darbininkų reikalai.

i ne
skauda, kad tokia “publika” 
tampa šitokiu būdu “nuskriau
sta.” Darbininkai juk visą am
žių yra skriaudžiami ir išnau
dojami. Kas jiems rūpi, tai jų 
draugai streikieriai ir streikas, 
kad pasekmingai ir su laimėji
mais užsibaigtų.

A. Gilman.
Šunies oda galima užgau

ti, jei jis bus per tankiai 
maudomas. Ekspertai pata
ria šunis maudyt tik sykį į 
mėnesį.

(Tąsa nuo pirmo puslapio) 
tina, kad trockistai “norėjo 
nuversti Staliną.” Vadinasi, 
pripažįstama, kad jie konspi
ravo tą bjaurų tikslą atsiekti. 
O Stalinas nėra vienas — tai 
yra visa Komunistų Partijos ir 
Sovietų valdžios vadovybė. 
Štai kodėl 'jie nužudė drg. 
Kirovą ir kėsinosi nužudyti 
Staliną, Molotovą ir kitus. Tą 
dabar pripažįsta ir “K.” re
daktorius. Na, bet kuomet So
vietų valdžia sučiupo ir tuos 
konspiratorius nubaudė, tai 
Michelsonas visą viedrą savo 
gailių ašarų už juos išliejo!

Staliną nuversti nereikia. 
Jis yra Komunistų Partijos se
kretorius. Partijos suvažiavi
mai renka Centralinį Komite
tą, o komitetas skiria sekreto
rių. Jeigu Stalinas nustotų pil- 
dęs partijos valią ir politiką, 
tai jojo politiką partijos su
važiavimas atmestų ir Centra- 
linis Komitetas jojo nebeis-, 
rinktų partijos sekretorium.

Vadinasi, apie jokį nuverti
mą čia negali būti kalbos. Tai
gi, “K.” redaktorius, sakyda
mas, kad trockistai norėjo nu
versti Staliną, pripažino, kad 
jie planavo smurtą—-tokį, ko
kį 1926 metais Lietuvos sme- 
tonininkai pravedė. Labai ge
rai, kad Sovietų valdžia laiku 
sučiupo smurtininkus ir tinka
mai nubaudė. O dabar Michel- 
sonas juos užtaria.

O gal Michelsonas šitą be
gėdišką pareiškimą rašė pirm 
to, negu patsai Trockis prisi- 
pažirih, kad trockistai yra te
roristai, kad Stalino kitaip ne
galima nuversti, kaip tik nu
žudymu? Jeigu taip, tai gal 
dabar, kada mes parūdysime, 
kad trockistai tą skelbia* ML 
chelsonas . pamatys savo klai

dą ir greitai atšauks tą savo

Anglijos admirolams žaislas! Didelėmis ceremonijomis Birkenhead, An- 
Rlijoj, buvo pradėta būdavot! naujas 35,000 tonų karinis laivas “Prince 
nf Wales.” Jis lėšuos $35,000.000 ir ims tris ir pusę metus jį užbaigti.

Tik kelios dienos atgal, bū
tent, sausio 26 d., savo straips- 
snyje Leonas Trockis štai ką 
pareiškė:

“Komunistų Partijos vi
duje, Stalinas pasistatė virš 
visokios kritikos ir virš vals
tybės. Jį prašalinti negalima 
kitaip,- kaip tik nužudymu. 
Kiekvienas o p o zicionierius 
tampa, ipso facto; teroristu; 
Tokia yra bonapartizmo lo
gika.”
Vadinasi, begėdiškai atvirai 

ant viso svieto pats Trockis 
šaukia, kad Staliną ir kitus 
Sovietų vadus galima nuversti 
tiktai nužudymu, kad kiekvie
nas trockistas yra teroristas, 
na, o Michelsonas ir kiti so
cialistų redaktoriai teisina ir 
gina tuos žmogžudžius ii\te- 
roristus ir jų vadą Trockį! \

Taip, taip, gėda, baisi geda 
trockistiiiių kriminalistų 
nė jams!

Washington. — Senato
riai atmetė demokrato se
natoriaus Bone reikalavi
mą, kad pašalpos reikalų 
sumą pakėlus nuo $789,000,- 
000 iki $1,200,000,000. Kaip 
matyt, ponai senatoriai eina 
prieš bedarbius. Senatorius 
Bone smarkiai rėmė šį 
WPA darbininkų sumany
mą skirti padidintą sumą, 
nes kitais nebus galima va
ryti pirmyn WPA darbus.

Geneva. — Tautų Lygos 
komisija kovai prieš plati
nimą narkotinių vaistų sa
ko, kad Jungtinėse Valstijo
se daug tų nuodų išplatina
ma.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

gy-

15 Metu Amžiaus, o. Jau 
Dviejy Kūdikiu Motina

Anderson, Indiana. — Do
lly Stout, 15 metų amžiaus 
moteris, pagimdė jau antrą 
kūdikį. O pirmutinis jai gi
mė dVėji metai atgal, bet 
greit mirė. Antrasis gi kū
dikis yra stiprus. D611y‘eš 
vyras yra 55 metų, buvęs 
našlys.

CLEVELAND, OHIO
LDS 138 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį 7 vai. vakaro, 11 vasa
rio, pas draugus Žukus, 13308 Ben
wood Ave. Visi malonėkite būti lai- 
kVL—

Valdyba.
(32-34)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks vasario 10-tą, LDP Kliu- 
be, 408 Court St. Pradžia 8 vai. va
karo.

Draugės ir draugai, visi susirinki
te laiku, nes daug svarbhj dalykų 
yra del apkalbėjimo. Ypatingai va
jaus klausimas svarbiausia, nes va
jus prasidės su pirma diena kovo 
mėn.

Sekr. V. K. Sheralis.
(32-33)

T«*4< Hvk u. J. Vii/otĮ Y

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitų, 
palengvinimų su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau. 
. dojamas nuo 18 67 mėtų.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
No.NOTICE is hereby given that License 

B 4627 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1078 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOMINIC VACCARO
1078 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4565 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6811-A—18th Avenue, Borough of Brooklyn,' 
County1 of Kings, to bo consumed on the 
premises.

HILDE BREITMAN
(Breitman's Delicatessen Restaurant) 

68IDA—18th AVc., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 

4629' has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Sectloh 76 
thd Alcoholic Beverage Control Law at 
Band Street, Borough of Brooklyn,

B 
to 
of 
47 . „ . .
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KAY’S CAFETERIA. ■ INC.
47 Bond St., Brooklyn; N. Y.
NOTICE is hereby given that Licehae No. 
B 4687 has been issued to the undersigned 
to sėli beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
102-104 White Street, Borough- of Brooktyri, 
CoUnty of Kings, to be consumed on the

’AMERICAN DINER, INC.
10Ž-104 White St., Brdoklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that’ License No. 
B 4638* has been issued to the undersigned 
to. sell bėer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Boverafre Control Law, at 
301 Palmetto Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MtCHAEL KEANEY
301 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4644 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
445 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

CAESAR DELICATESSEN and 
RESTAURANT, INC.

445 Kiiigs Highway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10920 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2732 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off įhfe 
premises.

HARRY FRIEDFELD
2732 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7204 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 251 Cooper Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to pe consumed 
on the premises

RAYMOND MAŽEIKA
251 Cooper St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7007 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 790 Blake. Avenue,' Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises

HARRY FELLNER
700 Rinko Ave., Brooklyn. N. V.

rengia “American Society For Tech- Į W į 
nical Aid to Spanish Democracy.” , ji j 
,Dr. Carl Scholz, Pennsylvanijos Uni- į įL 
versiteto mokytojas pirmininkaus.

(32-33) 1

NEWARK, N. J.
Newarko Moterų Birutės Draugi

ja rengia Užgavėnių blynų balių. 
Įvyks 9-tą d. vasario, Academy Hall, 
103 Jackson St. Pradžia 7 vai. vak. 
Įžanga suaugusiom 25c., vaikams— 
10c. Birutės Draugija kviečia visus 
—didelius ir mažus.

(32-33)

CHICAGO, ILL.
Masinis mitingas apie trockistų, 

vėliausi teismą, įvykusi Sovietų Są
jungoj, atsibus vasario 10-tą, 8 vai. 
vak., Capital Bldg., 159 N. State St. 
Svarbiausias kalbėtojas bus Morris 
Childs, Illinois Valstijos Kom. Par
tijos sekretorius. Yra svarbu, kad 
kiekvienas chicagietis, kuris intere
suojasi virš minėtais dalykais, daly
vautų šiame mitinge.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS jį Ej p

Prielankus Patarnavimas 

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

(32-33)

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Telephone: EVergreen 8-9?70

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.
‘..... .

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks trečiadienį, vasario 
(February) 10, 7 vai. vakare, po 
num. 79 Hudson Ave. Visi nariai bū
kite. Turėsime nekuriuos svarbesnius 
reikalus atlikti, o taipgi tinkamai 
prisirengti prie vajaus, kuris prasi
deda su kovo mėn. Būkite laiku.

Komitetas.
< (32-33)

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 8-tą, 8 vai. vak. po num. 269 
Front St. Visi nariai būkite laiku, 
nes turėsime svarbių dalykų aptart.

PHILADELPHIA, PA.
Ralph Bates, žymus Britanijos ra

šytojas, kuris nesenai sugrįžo iš Is
panijos fronto kalbės antradienio 
vakare, vasario 9-tą, Lu Lu Temple, 
Broad ir Springarden Sts., 8 vai. 
vak. Mr. Bates išgyveno- Ispanijoj 
nuo 1930 m., ir ger&i susipažinęs su 
Ispanijos situacija. Jis aiškins apie 
Ispanijos kovotojus už demokratiją 
prieš fašizmą. Šį masinį susirinkimą 
. I -—Oi »—— ■ ■ I ■ ...........-

i .......................    '■■r-

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

522 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.

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų; ir Abelnas .Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų. Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamės 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. 
Plaučinią Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų if Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 

ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyzė, X-spmduliai Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St, N. Y.
Taifp1 4th Ate. ir IfVihg PI.

Valandos 9 A. M. iki T1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME JJETTTVTAKAT)

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

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

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

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Aštuoniolika Tūkstančių Gardeno Mitingo 
Dalyvių Pasižadėjo Išvyti Trockizmą iš 

Amerikos Darbininkų Judėjimo
Viename iš entuziastiškiau

sių New Yorko mitingų Madi
son Square Gardene pereitą 
penktadienį 18,000 žmonių 
pasisakė už Maskvos teismo 
nuosprendį trockistų byloje ir 
už išvijimą darbininkų priešų 
trockistų iš Amerikos darbi
ninkų judėjimo. Paklausus, 
kas už rezoliuciją tuo klausi
mu, ne tik svetainėj, bet ir 
apylinkėj nuaidėjo griausmin
gas “Aš.” Rezoliucija pasiųs
ta Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos sekretoriui Juozui 
Stalinui.

Earl Browderis, Am. Komu
nistų Partijos generalis sekre
torius, pasakė puikią prakal
bą, nurodydamas, kad “troc- 
kizmas yra pirmaeilis agentas 
fašizmo ir karo visame pasau
lyje.” 
“Daily 
laidoj, 
svarbu
mentą. Štai viena ištrauka jo 
kalbos:

“Trockizmas ir jo susijun
gimas su fašizmu nėra vien 
privatinis Sovietų Sąjungos 
dalykas. Tiesa, jis kerta pir
miausiai ir stipriausiai į tai-

kos ir demokratijos tvirtovę;

Paskutinis Užkvietimas
VISI ATEIKIT “LAISVĖS” 

SALĖN 8-tą VASARIO!

Lietuvių Meno Sąjungos 
prelekcijų rengimo komisija

Central Brooklyn

Jo visa prakalba tilpo 
Workerio” šeštadienio 
Skaitantiem angliškai 

įsigyt tą svarbų doku-

tuomi jis susilpnina pasaulinį yu°širdžiai kviečia atsilankyti 
frontą prieš fašizmą ir karą. ! JOS r - v. '.
Bet jis eina dar toliau. Troe- ji aPi®. moderninę tapybą Šį pir- 
kizmas yra veiklus ir žalin
gas kiekvienoj šalyje ir ne 
mažiau Jungtinėse Valstijo
se. Daugelis žmonių mažina 
trockizmo pavojų del mažo 
skaičiaus jo pasekėjų. Bet jis 
veikia choleros perų mirtin
gumu, ir tie perai yra sklei
džiami po mūsų šalį per pla
čią kapitalistinę spaudą. Tai 
yra pirmoji linija fašizmo 
atakos tarp masių, kad supa
ralyžiuoti jų atsparą abejo
nėmis ir neaiškumais.”
Antru kalbėjo James W. 

Ford, negras komunistų 
das, kuris tik ką sugrįžo iš 
Meksikos. Jisai kalbėjo apie 
tai, kaip Trockis ir jo agen
tai šioje šalyje rengia suo
kalbį sudaužymui Liaudies 
Fronto judėjimo Meksikoj. 
Fordo prakalba tilps “DW” 
pirmadienio laidoj.

Paskiausia Browderis atsa
kinėjo į klausimus. Pirminin
kavo L Amter, K. P. New 
Yorko valstijos organizato
rius.

Daugiau Dovanų "laisvės” Bazarui

rengiamas prelekcijas
| .....y

I madienį “Laisvės” name.

Prelegentu bus jaunas lietu
vis iš Newarko AL. KAIRUKŠ- 
TIS.

Pradžia lygiai 8 vai. vakaro.
Įžanga veltui.

Prel. Reng. Kom.

Williamsburgo Bedarbiai Rū
pinasi Pašalpa ir Jaunimo 

Organizavimu

va- d.Trečiadienį, vasario 3 
įvyko Darbininkų Susivieniji
mo Amerikoj 90-tos kuopos 
susirinkimas. O r g a nizatorius

Adomas Girnis prapuolė. 
Gyveno 59 Hudson Ave. Sau
sio 15-tą d. išveštas į Cumber
land ligoninę ir iš ligoninės 
kur tai dingo, ir po šiai die
nai negirdėt.

Girnis buvo arti 60 metų 
amžiaus. Amerikoj jokių gi
minių neturėjo. Gyveno iš 
miesto gauta pašalpa. Pri
klausė prie L.R.K.S.A. vietinės 
kuopos.

Iš Lietuvos paėjo iš Užbalių 
kaimo, Deltuvos valsčiaus, 
Ukmergės apskričio.

Rep.

Lietuviu Darb. Susivienijimo 
Pirma Kuopa Mobilizuojasi 

Naujų Narių Gavimui
Vasario 4 d., “Laisvės” sa

lėje, 1-ma kp. turėjo savo su
sirinkimą.

Centro valdybos atsišauki-
plačiai išdėstė pereitas, dabar-jmas> kuris skelbia 7 menesių

prašomi pranešti dar nepri
klausančių Susivienijime žmo
nių vardus ir adresus mūsų 
vajininkams', kad šie galėtų 
asmeniškai aplankyti būsimus 
kandidatus į mūsų organizaci
ją. Pirmos kp. sekr. J. L. Ka
valiauskaitė dirba “Laisvės” 
raštinėj, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyne, ir jai galima pa
likti vardus ir adresus nužiū
rimų žmonių, kurie sutiktų 
įstoti į pirmą kuopą.

Sekamuose dienraščio 
meriuose parašysiu apie
lengvintą arba žymiai suma
žintą įstojimą.

* Būsiantis kuopos susirinki
mas įvyks 4 d. kovo, “Laisvės” 
salėje, kaip 8 vai. vakaro.

E. Bensonas.

nu- 
pa-

Richmond Hill Mokyklos 
Suaugusiems

Norintieji Pavalgyti Šviežių ir Skaniai 
Pagamintų Valgių

Eikite Į

Juozo Ažio Restaurantus
Dabar naujai įrengė gražiai išdekoravo Juozas Ažis 

savo restaurantą ant kampo

UNION AVĖ. IR METROPOLITAN AVĖ., BROOKLYNE 
čia jo paties priežiūroje gaminama valgiai ir 

suteikiama tinkamas patarnavimas

ANTRA JUOZO AŽIO VALGYKLA

“LAISVES” NAME, 417 LORIMER ST., BROOKLYNE
Čia Gaspadoriauja Pranas Mergiunas

Taipgi maistas visados šviežias, skaniai pagamintas 
ir prielankus patarnavimas.

Moterų komisijos pastarasis | abrūsą ir žiurstą. Anna Dobi- 
vizitas pas Brooklyno lietuvius lienė irgi dovanojo didelį ga- 
biznierius “Laisvės” bazaro 
reikalais buvo lygiai sėkmin
gas, kaip ir pirmesnieji, apie 
kurių pasėkas savo laiku jau 
buvo rašyta “Laisvėje.”

Juozas Ažius, kuris užlaiko 
dvi valgyklas, vieną: kampas 
Union ir Metropolitan Ave
nues, o kitą—417 Lorimer St., 
tapo mūsų pirmiausia užklup
tas. Jisai tuojau surado gražų 
elektrikinį laikrodį ir maišą 
svogūnų, kurie gaspadinėms 
bus labai pravartu taisant 
skanius valgius bazaro sve
čiams.

A. Nuobara, kuris užlaiko 
mėsinyčią 449 Grand St. (veik 
priešais Republic teatrą) do
vanojo lietuvišką skilandį.

J. ir S. Meat Marketo savi
ninkai, 325 Grand St., (prie
šais Grand Paradise), taipgi 
apdovanojo bazarą mėsos pro
duktais.

A. Vikrikas, savininkas mė- 
sinyčios, 123 Grand St. (kam
pas Berry St.) suteikė baza
rui irgi lietuvišką skilandį.

Balčiūnai, Varpo Keptuvės 
savininkai, 36-42 Stagg St., iš
keps duonos ir keiksų.

Reiškia, bazare svečiai bus 
pamylėti ne vien tik nami
niais, bet ir importuotais val
giais ir skanėsiais, kuriuos do
vanojo ir dar suaukaus drau
gingi biznieriai. Valgius pri
rengs mūsų geriausios gaspa- 
dinės.

Manhattan Liquor Store, 
/264 Grand St., dovanojo du 
butelius vyno.

Jonas Shawdis, 326 Wythe
Ave., davė kenuotų vaisių.

Stelmoko gėlinyčioj, 460 
Grand St., gavom gyvų žoly
nų.

g Daugelis biznierių jau pa
žadėjo dovanas, bet prašė ne- 
skelbt, kol nuspręs, kokia bus 
jų dovana. Taip pat neatsilie
ka ir profesionalai, tūli iš jų 
yra pažadėję dovanų “Lais-

I vės” bazarui. ,
Gal manote, kad pačios mo

terys snaudžia! Nieko pana
šaus. Kuomet vienos tebega
mina sudėtingus dailiadarbius, 
kitos jau pristatė savo 
nas.

Marė Kriaučiūnienė 
nojo lietuvišką namų

dova-

dova- 
darbo

patari- 
ateity-

užduo-

Mūsų, ateiviai turėtų naudo
tis progomis vakarinėse mo- 

į kyklųse. Juk piliečiam yra 
kur kas daugiau progų, negu 
ateiviams. Jeigu nesi pilietis, 
stok į vieną vakarinių kursų, 
kur padeda prisirengt piliety
bei.

Taip pat yra sukniasiuvys- 
tės ir kitokių rankdarbių kla
sės, kurias baigusiem išduoda
ma diplomai.

Tokios klasės randasi 109th 
Street ir Jamaica Ave., Rich
mond Hill. Registracija kas 
pirmadienį, antradienį ir tre
čiadienį nuo 7 :45 iki 9 :45 va
karais.

Kita mokykla randasi 162nd 
St. ir Hillside Ave., Jamaica.

balą lietuviško rankų darbo 
audimo, tinkamo įvairiem už
tiesalam. O. Blažaitienė—savo 
sugrybautų ir namie sutaisytų 
grybų. V. Pranaitienė — dvi 
rankų darbo paduškaites.

Tiek šiup tarpu. Rytoj bus 
daugiau pranešimų, nes grįž
damos matėm, kaip d. A. Bal
čiūnas' (maliorius-karpenteris) 
atėjo su didžiausia našta do
vanų nuo East New Yorko ir 
Richmond Hill biznierių ir 
šiaip gerų “Laisvės” rėmėjų.

Bazaras prasidės šį ketvir
tadienį, 11 šio mėnesio ir tęsis 
12-tą, 13-tą ir 14-tą vasario, 
paskiau 20-tą, 21-mą ir 22-rą 
vasario. Motetų vakaras bus 
14 vasario. Kas vakarą šokiai. 
Vieta: 419 Lorimer St., Brook
lyne.

prisirengkite prie at- 
maršavimo į Wash- 

kad atsiųstumėt apie 
dele-

Moterų Komisija.

Saugumas—Kožno Pareiga
nelaimės daugėja 
didžiuma žmonių

Važiuotės 
dėlto, kad 
neįmato saugumo svarbos iki | 
jie ar kas iš jų mylimųjų ne-,, 
patenka nelaimėn, 
gurno priežiūros 
yra pavesta policijai, 
būtų savęs 
manyti, kad ta viena 
gali išrišt tą problemą. Ji rei
kalauja visų nuoširdžios ko
operacijos. Kol kiekvienas as
muo neims atsakomybės ir ne
išmoks saugumo, tol važiuotės 
nelaimės rinks savo aukas.

Trafiko Stotis “K.”

Nors sau- 
vadovybė 

tačiau 
apsigaudinėjimas 

grupė

Kelis Galima Vest?

Eleanora Walsh yra 19-kos 
metų, bet jinai jau vedus su 
trim vyrais. Trečiasis ją ap
skundė dvivyrystėj, bet teisė
jas ją pripažino nekalta. Da 
lykas tame, kad ji apsivedė su 
antru- pergreit po panaikinimo 
vedybų su pirmu ir del to an
trosios vedybos skaitėsi nele- 
galėm. Jos vedybos su trečiu 
be perskyrų su antru pripažin
ta teisėtomis.

tines ir ateinančias kovas, ku
riose bedarbiai ir viešų darbų 
darbininkai grumiasi diena iš 
dienos.

Pereitos demonstracijos ir 
paskutinis maršavimas į Wa- 
shingtoną dar nedavė pagei
daujamų vaisių. Washingtone 
mes tarėmės su 25-kiais kon- 
gresmanais. Tas reiškia tik 
pradžią kovos už socialę ne
darbo ir senatvės apdraudą. 
Kongresmanai davė 
mus, ką turime daryti 
je.

Nurodyta, kad mūsų
tis yra suorganizuoti stiprias 
bedarbių jaunimo kuopas ar
ba juos traukti į bendras vie
tines kuopas. Mes turim su
rankioti visus bedarbius ir pu
sę laiko dirbančius ir išbūda
vote platų, didelį ir galingą 
Darbininkų Susivienijimą.

Visos kuopos turi pasiųsti 
savo apylinkės kongresmanui 
ir senatoriui rezoliucijas ir de
legacijas, ir reikalauti iš jų, 
kad jie, suvažiavę į Washing- 
toną, kongrese ir senate tartų 
žodį už jūsų reikalavimus. 
Klabinkite duris savo valstijos 
seimelio.

Gerai 
einančio 
ingtoną,
dvidešimties tūkstančių 
gaciją, tada jūsų kovos eis ar
čiau prie laimėjimo. Atatinka
mi atstovai į atatinkamas 
valdvietes mažai ką reiškia, 
jei tik maža jūsų, delegacija 
aplanko Washingtoną. Tik 
masinis spaudimas privers 
ponus išpildyti bedarbių reika- 

| lavimus.
Baisus užsimojimas ir dis

kriminacija pasireiškė prieš 
bedarbius negrus. Ponai suma
nė atimti pašalpą ir nemokėti 
rendų. Dabar eina masinis mė
tymas iš stubų. Todėl pasmar- ( 
kinkime kovą už apgynimą1 
mūsų brolių negrų. Nutarta 
pagaminti lapeliai tuo klausi
mu.

Nutarta surengt pasilinks
minimo vakarėlį 20 d. vasario, 
8 v. vakaro, savo patalpoj, 26 
Ten Eyck St., Brooklyne.

Kaimietis.

Tariasi Vest Tunelį

New Yorko’Miesto Tunelių 
Viršininkai tarėsi su 
LaGuardija 
tunelio tarp 
Brooklyno. 
$60,000,000.
pėdų ilgio. Brooklyne įvažiavi
mas tunelin būtų gale Hamil
ton Ave.

majoru 
apie pravedimą 
Battery Park ir 
Jisai kainuotų 
Turėtų 10,200

--------------------- Parvirtęs aliejinis šildomas
Automobilių nelaimėj prie pečius padegė namą, 4805 

Lenox Rd. ir E. 39th Street, Sixth Ave., Brooklyne. Sužei- 
Brooklyne, užmušta Kerriga- sta 9 žmonės ir padaryta $10,- 
nienė ir du sužeista. 000 nuostolių.

vajų gavimui naujų narių, 
pradedant su 1-ma diena ko
vo ir baigiant su 1-ma diena 
spalio, priimtas entuziastiškai. 
Tam darbui išrinkti vajinin- 
kai, žymūs kuopos veikėjai 
kuopoj ir nekurtose kitose mū
sų organizacijose. Daugiausiai 
gavusieji naujų narių į Lietu* 
vių Darbininkų Susivienijimą 
gaus pirmą dovaną — kelio
nę į Sovietų Sąjungą ir Lietu
vą. Vajinirikų sąstatas seka
mas : A. Balčiūnas, S. Griškus, 
J. Gužas, J. Grubis, Geo. Ku
raitis ir V. Pranaitienė.

Fin. sekr. J. Grubis davė 
pranešimą apie finansų stovį. 
Perstatė du nauju nariu į kuo
pą, būtent: Joną Vaiginį ir 
Marijoną Klevak.

Vasario 21 d., 180 New totą ir penktadienį. Dalyvavo
York Ave., Newark, N. J., bus šimtai pikietų, naudota garsi- 
laikoma finansų sekretorių iriniai trokai ir įdomūs plakatai, 
organizatorių nepaprastą kon- Į Tų pikietų pasėka yra tokia, 
ferencija, kurioje dalyvaus • kad‘tie $200,000 vertės kai- 
LDS centro sekr. J. Siurba. Ji
sai plačiai išdėstys “Endow- 

| ment” plano reikšmę ir kitus 
organizacinius klausimus.

Atsišaukus Brooklyno Lietu
vių Komunistų Frakcijai rei
kale darbininkų dienraščio 
anglų kalba “Daily Worker,” 
tam tikslui suaukota $2.53.

M. Stakov raportavo iš. At
eivių Gynimo 
Raportas buvo ilgas, 
čiantis ateivių persekiojimą 
Jungtinėse Valstijose.

J. L. Kavliauskaitė vardu 
metinio parengimo komisijos 
raportavo, kad kuopos tokis 
balius bus laikomas 25 d. ba
landžio, Ukrainų salėje, 101 
Grand St., Brooklyne.

Įžanga prie durų 35 c., bet redaktorius. Vakarą 
perkant tikietus iš kalno 25c.
Visi kp. nariai ims atsakomy- Draugija Teikimui Techniškos 
bę už 1 tikietą, o kitus reikės Pagelbos Ispanijos Demokra- 
gerai platinti.

Darb. Organizacijų Paren
gimų Komitetas rengia pikni
ką 25 d. liepos, Ulmer Par
ke. Komiteto vardu pranešimą 
davė A. Balčiūnas, ir kvietė 
kitas organizacijas nieko ne
rengti minėtą dieną.

Kuopos valdybos žinioj ran
dasi įdomi paskaita, bet bū
nant vėlybam laikui palikta 
sekančiam susirinkimui.

Kuopos nariai, simpatikai ir 
šiaip pažangaus nusistatymo 
žmonės, kurie simpatizuoja 
Liet. Darb. Susivienijimui, yra

INFLUENZA
New Yorko miesto sveikatos komisionie- 

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

Influenza yra staigus kūno valymo krizis, 
panašus j šaltį ir yra išdavas netikusio mai

tinimosi. Tie žmones netik influenza serga, bet ir kitokioms ligoms, 
kurių viduriai užkietėję, 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 kraująir visą kūno 
sistemą. Sergantieji ir sveiki tuojaus parsitraukite NATURAL-LAX- 
HERB TEA ir jūs patys persitikrinsite, jog aš sakau teisybę, nes aš 
esu išbandęs. N. L. H. Tea pakelis prekiuoja 50c. Prisiųskite Money 
Order už vieną bei dauginus pakelių, o aš gavęs užsakymą, tuojaus 
pasiųsiu. Rašykit: JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, Brooklyn, N.Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

konferencijos, 
palie-

Privertė Išsiųsti Naziy 
Kailinius

Vakar rašėm, kad Bendras 
Boikoto Komitetas, susidedan
tis iš Am. žydų Kongreso, žy
dų Darbo Komiteto ir Kailia- 
siuvių Jungtinės Tarybos vedė 
masinį pi k i etą prie trijų krau
tuvių ketvirtadienį. Jis pakar-

liai bus pasiųsti atgal į Vokie
tiją, o visos trys firmos sumo
kės po $5,000 į fondą šelpimui 
nukentėjusių nuo fašizmo Vo
kietijoj. Pasirodo, joks biznis 
negali eit prieš pirkėjų valią.

Įdomios Prakalbos apie 
Ispaniją

Šio trečiadienio vakarą, 10 
vasario, Mecca Auditorijoj, 
yra rengiamas symposiumas, 
kuriame kalbės trys nesenai 
dalyvavę Ispanijos karo fron
te autoriai, Anna Louise 
Strong, Ralph Bates ir Robert 
Minor. Pirmininkaus Mal
colm Cowley, “New Republic” 

rengia
New Masses” ir Amerikos

tijai.*

Iš Liet. Am. Piliečių Kliubo 
Susirinkimo

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo mėn. susirinkimas įvy-l 
ko pereitą penktadienį. Narių 
susirinko neperdaug. Perstaty
ta eilė naujų kandidatų į kliu- 
bą.

Vakarienės rengimo komisi
ja pranešė, kad pelno nuo va
karienės liko apie 60 dol.

N-r-s.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

U . VALANDOS: 2—4 ir 6-®.
Nara valandų sekmadieniais.

- ----------- - -----------------------------------------------------ra

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brookfyne, 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 Hewee eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
žinomos Kaipo The Morrell Street Baths 

29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y.
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750 

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis prū
das maudytis su šviežiu artezenišku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktj 
šeštadienio naktį 75c. 

Speciales kainos savaitei.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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




