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KRISLAI
Santikiai pablogėję. L 
Mes esame užpulti. 
Laikas jiems pagalvoti? 
Tik priešas pasidžiaugs.

Visą paskutinę savaitę buvai? 
išvažiavęs į “laukus” tam tik
rais reikalais, todėl neturėjau 
progos sekti spaudą. Sugryžęs 
Brooklynan akimis permečiau 
lietuviškus ir amerikoniškus lai
kraščius. štai kas man tuojaus 
krito į akį: labai pablogėjo san
tikiai tarpe komunistų ir socia
listų. Tai faktas, kurį reikia 
atvirai pripažinti. O kaip tik 
šiuo laiku, kada fašizmas visur 
kelia galvą, reikėtų kuo drau- 
giškiausio sugyvenimo, kuo ar
timiausio bendradarbiavimo.

j Louisville, Kentucky. — 
Apsėmus vandeniui jųdvie
jų namą, tėvas ir motina 
pririšo savo kūdikį prie ži
binto po lubomis. Abudu 

esame užpulti, esame puolami tėvai prigėrė. Paskui poli- 
atkakliai, nežmoniškai. Kartais; cija rado kūdikį gyvą be- 
atrodo, kad jie nesidrovėtų vie
non lovon gulti nė su pačiu vel
niu, kad tiktai uždavus smūgį; 
komunistiniam judėjimui. j

Bet tai ne mūsų kaltė. Ta 
sunki atsakomybė krinta ant- 
draugų socialistų pečių. Meą

ROMA DIDŽIUOJAS, KAD 
ITALAI UŽĖMĖ MALAGA
Roma. — Mussolinio pro

pagandos ministerija, paga- 
liaus, viešai pripažino, kad 

; “savanoriai” ka
riai atėmė iš Ispanijos res- 

vo’ balsų prie pasaulio imperia- publikos Malagą didžiausią 
listų ir fašistų balso prieš So- Pi įplaukos miestą pietinėj 
vietų Sąjungos darbininkišką Ispanijoj; sako, “Malagos 
valdžią, negu paleis iš savo glo-] užėmimas yra iš esmės ita- 
bos trockistus.

Draugai socialistai pasiėmė 
globon Trockį ir trockistus. Tei4 
sina ir gina juos sušilę. Jie pui-i 
kiai žino, ko verti trockistai.' 
Jie žino, kokie mūsų santikiai 
su trockistais. “ 
kels karą prieš milionus pasau
lio komunistų, geriau pridės sa
vo 1

Bet, ot, geriau tai Italijos 
rw i 11 za v-» i i r« v\ n n n n **

Jeigu, daleiskime, socialistų 
spauda ir socialistų vadai ne
turėtų blogų mierių, tai jie jau 
nors šitaip nusiteiktų: “Tegul 
jie sau persiims. Ne mūsų rei
kalas. Kam mums kištis. Nei 
mes užtariame trockistus, nei 
komunistus.”

Bet ne. Jie teisina ir gina
trockistus, o smerkia ir puola*-SO dalyvavo 20yOO(Litalų-ka 
Sovietų Sąjungą ir viso pasau
lio komunistus—tartum Trockis 
būtų jųjų tėvas, o trockistai jų
jų broliai.

Trockis bendra- 
fašisto Hearsto

Vokietijos hit- 
taip pat užtaria
Lietuvių smetoni- 

Trockį į didvyrius

Ir kaip toli jie nuėjo! Net 
baisu pamislyti.

Ar jie pagalvoja, kur juos 
Trockis nusivedė? Ar jie ne
mato, kad jie su savo tokia po
zicija pilsto vandenį ant fašis
tų malūno? 
darbiauna 
juodlapiuose. 
lerininkai 
trockistus. 
nė spauda 
kelia.

Skaitau ir stebiuosi. Bosto
no “Keleivio” vasario 4 dienos 
laidoje pirmam puslapyje pa
imtas tiesiai iš Hitlerio organo 
“Der Agriff” melas, būk 
Maskvoje įvykęs studentų su
kilimas, būk Sovietų valdžia 
penkioliką studentų nušovus, 
o daugybę sužeidus. Ar tai ne 
pasitarnavimas Hitleriui? Kaip 
tik to Hitleris ir nori. Jis me
lus kepa, o socialistų spauda 
jais maitina savo skaitytojus.

i

Man atrodo, kad socialistų 
spauda ir vadai Įsivaizdina, 
jog jie Trockio ir trockistų 
pagelba sėkmingai užduos di
delį smūgį komunistams. Jie 
įsivaizdina, kad jie sukurstys 
darbininkus prieš komunistus 
ir prieš Sovietų Sąjungą ir 
tuomi juos laimės savo pusėn.

Bet, paregėsite, jie skau
džiai nusivils. Mes sakome, 
kad jie savo stubon pasikvie
tė didžiausią bėdą. Tiesa, kad 
gal vieną kitą silpnadvasį jie 
atkreips .ir prieš komunistus, 
bet keleriopai skaudesnį smū
gį užduos patys sau.

žiūrėkite, kas Jau dabar de
dasi visam socialistiniam .judė
jime. Jau atsirado tvirta opozi
cija prieš socialistų vadus, ku- ___o_
rie globoja Trockį, ir trockinius vio” ir “! 
teroristus. Toj pačioj Ameri- rimtai pagalvos apie jų dabar- drausta gerti alkoholį prie 
kos Socialistų Partijoj jau už- tinęs pozicijos rezultatus.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Tėvai Išgelbėjo Kūdikį nuo 
Prigėrimo, Pakabindami jį po 
. Lubomis; Patys Žuvo

kybantį tik už dviejų colių 
nuo vandens.

sako, “Malagos

lų laimėta pergalė.” .
Ispanijos fašistam užimti 

Malagą daugiausia padėįę 
12,000 italų, kurie, kaip pri
pažįsta pusiau-valdiška Ita
lijos spauda, buvo atsiųsti 
sausio 6 d. į fašistų valdo
mą prieplauką Cadizą, Ispa
nijoj.

žygyje prieš Malagą iš vi-

nu.v

Edison Kompanija Bostone 
Reikalauja Panaikinti Senat

vės Pensiją Įstatymą
Boston, Mass. — Vienas 

Edison Elektros kompanijos 
šėrininkas pareikalavo, kad 
federalis apskričio teismas
išduotų indžionkšiną ir pa-|Be to, Hitleris, davė $180,- 
naikintų senatvės pensijų į 000,000 ginklų ir kitų ^karo 
įstatymą, neva kaipo “prie
šingą šalies konstitucijai.” 
Tai todėl, kad darbininkai, o 

žinoma, svarbiausia, bosai 
turi mokėti tam tikrą nuo
šimtį į senatvės apdraudos 
fondą. Edison kompanija 
per tą savo įranki skundžia
si teismui dar tuom, kad 
“patys darbininkai būk 
bruzdą ir nerimaują” prieš 
minimą įstatymą.

London. — Anglijos val
džia planuoja užtraukti 
$2,000,000,000 vidujine pa
skolą pasmarkintam ginkla
vimuisi.

virė nauja frakcinė kova tuo 
klausimu. Partija pasidalinus į 
du liogeriu. Visas partijos dar
bas suparalyžuotas.

“Naujienų” ir “Keleivio” ad
vokatavimas trockistams ir at
kaklus niekinimas Sovietų val
džios ir komunistų grūmoja 
smūgiu Amerikos lietuvių pa
žangiosios visuomenės bendram 
frontui. Tą puikiai supranta 
Brooklyno ir Cleveland© smeto- 
nininkai, todėl su dideliu pasi- 
gardėjimu tūravoja socialistams 
puolime ’ ant komunistų ir ant 
Sovietų Sąjungos. O Smetonos 
ranka yra ranka mūsų bendro 
priešo.

Nežinau, ar šios pastabos ką 
t nors gelbės. Nežinau, ar “Kelei- i

Naujienų” redaktoriai. mą, kad moterims būtų UŽ-

INDŽI0NKŠ1N PRIEŠ JŪRININKAM UŽ
KARTAS “JUODŲJŲ SĄRAŠŲ KNYGELES”

San Francisco, Calif. — 
Jūrininkų Unija išgavo iš 
federalio teisėjo M. J. Ro
che indžionkšiną prieš Co- 
pelando “juodųjų knygelių” 
įstatymą. Tas įstatymas 
reikalauja, kad kiekvienas 
jūrininkas nešiotųsi knyge
lę, į kurią laivo bosai įrašy
tų, kaip tas jūrininkas dir
bo ir elgėsi tame laive.

Jungtinių Valstijų laivi
ninkystės komisionierius ka
pitonas John Rylander už
draudė dviem šimtam jūri
ninkų stoti darban laive 
President Lincoln, kol pir-

Italijos ir Vokietijos 
“Savanoriai” Ispanijon

karius

New Yorko “Daily News” 
išspausdino pranešimą, ko
kius “savanorius” 
Mussolinis siunčia Ispani
jon prieš Liaudies Fronto 
valdžią. Jiems sako: turite 
važiuoti į Ethiopiją arba į 
Ispaniją; pasirinkite, kur 
norite. Ir dauguma pasi- 
renka» artimesnę Ispaniją. 
Jie žino, kad Fthiopijos 
partizanai tęsia kovą prieš 
italus, kuriuos ten, be to, 
kamuoja nepalankios oro 
sąlygos ir limpamos ligos.

Hitlerininkai gi Vokieti
joj įsakmiai siunčia armi
jos kareivius ir verstinojo 
darbo stovyklų jaunuolius 
talkon Ispanijos fašistams.

reikmenų Ispanijos fašis
tams, kaip rašo N.Y. “Daily 
News” vas. 13 d.
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Policija Jieško Pamišėlio 
žagintojo-žmogžudžio

Buffalo, N. Y.—Policija 
mano, kad tai iš Pennsylva- 
nijos beprotnamio pabėgęs 
kriminalis pamišėlis How
ard Dinger čia papjovė Ma
rę Babcock’aitę, užpuolęs ją 
žaginti. Paskutiniu laiku 
Buffaloj buvo nežinia keno 
užpultos žagint viena 13 me
tų mergaitė ir kelios jau
nos moterys. Policija 
bar labiausia ir jieško H. 
Dingerio.

da-

Mirties Bausmė už Falšyvu 
Pinigų Naudojimą

Tientsin, Chinija. — Ho
pei ir Chahar provincijų vy
riausybė, šiaurinėj Chinijoj, 
nusprendė mirčia bausti 
tuos, kurie perleidinės neti
krus pinigus. Per paskuti
nes dvi savaites policija už
klupo tryliką pinigdirbių 
lizdų.

Annapolis, Maryland. — 
Viena moteris valstijos sei
melio atstove įnešė sumany- 

“barų” saliūnuose.

mesni tų jūrininkų samdy
tojai įrašys į jų knygeles, 
kaip šie jūrininkai elgėsi 
laivuose, kur < pirmiau dir
bo.

Teisėjo Roche indžionkši- 
nas vas. 12 d. laikinai už
draudė reikalauti, kad jūri
ninkai pristatytų savo kny
geles su tokiais pirmesniųjų 
samdytojų parašais. Per 
ginčus del tų knygelių, ku- 
riaš jūrinipkai vadina bosų 
“juodaisiais sąrašais,” jau 
tapo sustabdyta keturių lai
vų išplaukimas iš San Fran
cisco ir dviejų iš San Pedro.

Anglija Pinigais Remia 
Ispanu Fašistus

Paryžius.—Ispanijos faši
stų galva gen. Franco pilnai 
užtikrino Anglijai, kad jis 
leis Anglų kapitalistam iš- 
naudot Ispanijos kasyklas ir 
pagerbs kitas Anglijos biz
nio “teises” visoj savo šalyj. 
Užtai Anglija daugiau nesi
stengs sulaikyt gabenimą 
ginklų ir karių j Ispaniją 
(fašistams); ię tik del svie
to akių Anglijos valdžia vie
šai dar šriekes apie “bepu- 
siškumą” delei Ispanijos ka
ro.

Taip buvo raportuota Pa
ryžiui po Franci jos amba
sadoriaus C. Corbin’o ilgo 
pasikalbėjimo su Anglijos 
užsieniniu ministeriu-antri- 
ninku R. Vansittart’u, vas. 
13 d.

Kai Mussolinio ir Hitle
rio armijos Ispanijoj kovėsi 
prieš liaudies valdžią, tuo 
tarpu Anglijos .t diplomatai 
vedė slaptas derybas su fa
šistų komandierium gen. 
Franco. Anglų valdžia ža
dėjo generolui Franco’ui pi
nigų už leidimą išnaudot 
Ispanijos gamtos turtus, su
prasdama, kad Anglijos pi
nigai Frahco’ui yra svar
biau, negu Italijos ir Vokie
tijos kareiviai. Taigi Angli
ja savo finansais užbėganti 
už akių Hitleriui ir Musso- 
liniui, kurie už savo karinę 
pagelbą Ispanijos fašistams 
tikėjosi iš jų gaut kasyklų 
ir kitų “teisių” Ispanijoj.

Anglijos valdžia, kaip ra
šo New Yorko Times kores
pondentas P. J. Philip, yra 
įsitikinus, kad fašistai užka
riausią visą Ispaniją. Fran
ci jos vyriausybė jau taipgi 
netikinti, kad Ispanų respu
blika atsilaikytų prieš fašis
tus. Todėl “bešališkos” ka
pitalistinės valstybės ir lei
siančios eiti naminiam ka
rui Ispanijoj iki fašistų lai
mėjimo.... /

Popiežius Palaimino Užka
riavimą Ethiopijos

Vatikanas. — Popiežius 
Pijus paminėjo savo 15 me
tų popiežiavimo sukaktį vi
sų pirma tuom, kad palaimi
no Italijos užkariavimą 
Ethiopijos.

Vieši Vokiečių Kareivių 
Rekrutavimo Centrai 

Ispanijos Fašistam
Cologne, vakarinėj Vo

kietijoj, įsteigta viešas, pa
stovus punktas rekrutuot 
vokiečius į Ispanijos fašistų 
armiją. Munich yra Vyriau
sias centras, per kurį hitle
rininkai siunčia savanorius 
talkininkus Ispanijos fašis
tam. Juos viešai rekrutuo
ja naziai smogikai ir spe
cialiai Hitlerio sargai.

IŠMES DAR 600,000 Iš 
VIEŠŲ PAŠALPOS DARBŲ
C h i c a go. — Vyriausias 

valdiškų pašalpinių WPA 
darbų administratorius H. 
L. Hopkins pareiškė vas. 12 
d., kad kongreso paskirtų 
$655,000,000 neužteks išlai
kymui dabartinių šalpos 
darbų per šį pusmetį; todėl 
turėsią būt iš tų darbų pa
leista dar bent 600,000 be
darbių.
PENKTUS METUS MIE

GA NEPABUSDAMA 
Chicago, Ill. — Jau penkti 

metai kaip miega nepabus- 
dama gražuolė Patricia Ma
guire, 31 metų amžiaus. Vi
si moksliniai bandymai ją 
pabudinti iki šiol nedavė pa
sekmių.

Browderio Įkalintos, Policijos 
Galva, Numuštas iki 
Paprasto Policmano

Terre Haute, Indiana. — 
Miesto viešųjų darbų ir sau
gumo taryba išmetė iš virši
ninkystės policijos galvą J. 
C. Yates už netikusius jo 
pasielgimus ir numušė jam 
“ciną” :
nio policininko. Taį šis po- 

iki paprasto, gatvi- dalykas. Atvykstančius uni- 
__ ___ ___ jistus ėmė šaudyti korpora-

licijos komandierius pernai,C9OS gizelis, užeigos savi- 
rudenį įkalino Earl Brow- ninkas Emory Shipley. Ki- 
derį, komunistų kandidatą į *i General Motors agentai 
prezidentus, idant Browder šaudė pro duris ir langus į
negalėtų kalbėti Terre 
Haute.
. Yates prieš Browderį vei
kė išvien su miesto majoru, 
republikonu Samu Beecher’- 
iu, kuris dabar su savo pa
čia teisman patrauktas už 
suktybes. Jiedu Šmugelia- 
vę miesto pinigus ir gazo
liną, nupirktą policijos au
tomobiliams. Už Browde- 
rio įkalinimą tuometinis po
licijos galva Yates 'gavo pa
sveikinimą nuo nazių iš 
Berlyno.

Ligą Epidemija tarp Pabėgu- 
siąją nuo Potvinią

Memphis, Tenn. — Mirė 
dar penki asmenys nuo 
plaučių įdegimo ir panašių 
ligų stovyklose, kur laikinai 
apgyvendinta pabėgę liai 
nuo potvinių. Vis labiau 
skleidžiasi pneumonia ir 
karštinės tarp tų pabėgėlių.

Washington. — Federalis 
pašalpinių darbų administ
ratorius H. L. Hopkins vas. 
12 d. pripažino, jog šioj ša
lyj yra dar 6,402,000 tinka
mų darbui bedarbių.

Su Hitleriu ir Mussol 
liniu Sunku Ispanijai 
Kariaut, Sako Valdžia

■ ■ ■■

Anglijos Karalius Sergąs 
Nuomaro Liga

London. — Anglijos ka
raliaus Jurgio 6-to gydyto
jai pataria jam taupyti svei
katą ir perdaug nenuvargti 
per visokias ceremonijas ir 
pokilius.

Valdžia užgrobė visą lai
dą savaitraščio “Caval
cade,” kuris pranešė, kad ei
na girdai, jog karalius vėl 
buvo apmiręs nuomaru.

Jis nuo pat mažens buvo 
silpnuolis kūniškai ir nega
bus protiniai.

General Motors Gengsteriu 
Kruvinas Žygis prieš Uniją 

Andesone, Indianoj
Anderson, Indiana. — Gu

bernatorius Townsend už
traukė 1,000 milicijos ir įve
dė karo stovį prieš Jungtinę 
Automobilių D a r b i n inkų 
Uniją šiame mieste ir apsk- 
rityj. Tam žingsniui pasi
naudojo kruvina provokaci
ja, kurią padarė General 
Motors ginkluoti gengste- 
riai šitokiu būdu:

Penktadienio naktį Gene
ral Motors korporacijos 
muštukai užpuolė du unijos 
narius Gold Band užeigoje. 
Apie tai buvo pranešta vie
tiniam unijos centrui, kuris 
ir pasiuntė 10 savo narių į 
užeigą, kad ištirtų, kame 

jistus ėmė šaudyti korpora- 

unijistus. Dešimtį unijistų 
sužeidė. Paskui keli unijis- 
tai buvo areštuoti. Tūli su
žeisti nuvyko į ligoninę, bet 
sužinoję, kad policija atei
na juos areštuoti, pasišalino 
su dar neapžiūrėtomis žaiz
domis. Nė vienas iš unijis
tų nebuvo ginkluotas. Bet 
paskui policija ir General 
Motors agentai, darydami 
kratą unijos raštinėje, pa
tys pakišo ten kelis šautu
vus ir “surado” juosius.

Unijos o r g a n i zatorius 
Victor Ruether reikalavo, 
kad policijos galva Joseph 
Carney ištirtų kruvinąjį žy
gį prieš unijistus, bet Car
ney pasiuntė jį “po vel
niais.” Paskui keli polici
ninkai su šautuvais nusifo
tografavo prie unijos rašti
nės, kad jie būk ją “saugo
ją.” Nutraukus policinin
kų paveikslus, jie tuoj pasi
šalino ir paliko unijos cen
trą sauvaliai General Mo
tors gengsterių.

Milicija ir policija grąsina 
areštuot ir veja atgal unijis- 
tus atvažiuojančius iš Mi- 
chigano valstijos talkon sa
vo draugams Andersone, 
Indianoj.

■<w“sėdėtojus streikie-

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

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

-

E . -------------
Fašistai Atmušti nuo Valen- 

cijos-Madrido Kelio
Madrid. — Ispanijos mi

licininkai, padarydami 
smarkų užpuolimą vas. 13 d. 
atmušė fašistus nuo Madri- 
do-Valencijos vieškelio ties 
Arganda, apie 15 mylių į 
pietų rytus nuo Madrido. 
Oro kovoj vienas priešų 
lėktuvas tapo numuštas že
mėn.

(Fašistai, iš-savo pusės, 
sako, kad jie atėmę iš liau
dies milicijos skerskelį, jun
giantį Valencijos ir Alba
cete vieškelius.)

Valencia, Ispanija.—Mad
rido gynimo komitetas rei
kalauja vienos griežtos ko
mandos visam karui prieš 

I fašistus ir siūlo valdžiai, 
[kad įvestų verstiną karinę 
tarnybą visiem tinkamiem 
vyram nuo 25 iki 35 metų 
amžiaus.

Ispanijos vyriausybe pą*l 
reiškė, kad respublika dar ir 
dabar turi daugiau jėgų ne
gu Ispanų fašistai. Vai- 
džiai sunku kovot tik su 
Mussolinio ir Hitlerio armi
jomis, įrengtomis naujau
siais karo pabūklais.

Fašistų lėktuvai, bombar
duodami Almeria prieplau
ką vas. 13 d., dauc žmonių; 
užmušė ir sužeidė. Liaudies 
milicininkai sulaikė priešų 
žygiavimą pirmyn ties Mot- 
ril, į vakarus nuo Almeria.

■

■

<

Policijos Galva Vėl Nuteistas 
Kaip žmogžudis

įK,

Gaisville, Florida.—Apsk
ričio teismas taipo pat pri
pažino pirmo laipsnio žmog
žudžiu buvusį policijos gal
vą A. L. Burtoną, kuris del 
ko tai įnirtęs geležiniu įran
kiu užmušė miesto valdybos 
sekretorę Bonnie Collins’ai- 
tę ir nušovė jos raštinėje 
pasitaikiusį vieną negrą. 
Bet grand džiūrė patarė tą 
žmogžudį nebausti mirčia, 
o tik amžinai jį įkalinti.

.*>■
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Pinkertono Šniukštai “Sėdė
jimo” Streikuose

Washington. — Senato
rių Pilietinių Laisvių Ko
misijoj kvočiamas, Robert 
Ą, Pinkerton, galva žino
miausios streiklaužių-detek- 
tyvų agentūros, atsisako iš
duoti vardus savo Šniukštų, 
kurie šnipinėjo General Mo
tors korporacijos naudai 
prieš 
rius” automobilių fabrikuo
se Flinte ir Detroite, Mich. '• 
Jis sako, kad darbininkai, 
“užmuštų” tuos šnipus.

Senatinė komisija gal pa
trauks teisman tą skebų ge
nerolą, jeigu jis galutinai 
atsisakys išduot vardus mi
nimų Šniukštų.
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Kur Melas—Sistema
Strazdas ir Tysliava (koks supuoli

mas!) nesitveria džiaugsmu del vieno 
rašinio, tilpusio “Laisvės” num. už va
sario 6 d. (Skaitytojų Balsuose), kur tū
las mūsų bendradarbis nerimtai kriti
kuoja “Naujienų” redaktorių P. Grigaitį. 
. Paminėtieji ricieriai sušunka: tasai ra
šinys paties “Laisvės” redaktoriaus, ir

Nieko toliau nuo tiesos. Tai eilinis 
tų žmonių melas, kuriems, beje, melavi
mas tapo sistema.

Paminėtojo rašinio kalba ir tonas ne- 
. tikęs. Rašinys praėjo laikraštin dėka 
t tam, kad redakcijoj teko laikinai dirbti 

naujam draugui, kai pastovus redakci
jos darbininkas korespondencijų sky- v • pasį_riaus vedėjas, buvo tūlam laikui 
traukęs iš redakcijos.

“Laisvės” redakcija su paminėto 
nio turiniu, aišku, nesutinka, nepaisant 
to, kad ji nesutinka su “Naujienų” re
daktoriaus pažiūromis linkui bendro 
fronto, Sovietų Sąjungos, ir kt.

raši-

*
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Trockistinė Kapitalizmo 
Restauratorių Gauja

Kiekvieną valandą teismui benagrinė- 
jant antisovietinio trockistinio centro 
bylą vis labiau atsidengia purvinos tos 
gaujos dalyvių sielutės, vis labiau atsi
dengia ne tik jų prasikalstamieji f veiks
mai, bet ir jų siekimai, sumanymai, pro
grama pasmaugti SSRS tautas. Piata
kovas, Radekas, Sokolnikovas ir kiti 
Trockio oberniekšai prisipažįsta, kad jų 
tikslas, jų programa trumpiausiu būdu 
apibrėžiama kaip kapitalizmo restauraci
ja (atstatymas) mūsų šalyje. Trockistų 
gauja ir jos atamanas neapsiribojo vie
na tik kapitalizmo restauracijos formu
la. Jie iššifruodavo ir detalizavo tą for- 
mulą derybose ir sutartyse su Vokietijos 
ir Japonijos imperialistais, ant kurių 
durtuvų svajojo prisikasti prie valdžios.

Pagrindu deryboms su imperialistais 
apie mūsų tėvynės pardavimą Trockis iš
statė, kaip tai matyti iš kaltinamojo ak
to ir kaip tai pavirtina trockistiniai ban
ditai teisme, vystymąsi SSRS privatinio 
kapitalo, kolchozų paleidimą, sovehozų 
likvidaciją, atsisukimą nuo industriali
zacijos politikos, atidavimą koncesijon 
užsienio kapitalistams ištisos eilės sovie
tų įmonių ir suteikimą Vokietijai ir Ja
ponijai kitų ekonominių ir politinių nau
dingų dalykų, tame skaičiuje užleidimą 
dalies sovietinės teritorijos.

Nusilpusią, bekrauję, užsienių imperia
listų sudraskytą į gabalus, sugrįžusią 
prie kapitalistinės barbarystės—štai ko
kią norėjo padaryti mūsų tėvynę troc
kistai. Judošius Trockis rašė savo bend
rininkams—Radekui, Piatakovui ir ki
tiems, kad jis siekia “SSRS socialinę 
struktūrą prilyginti prie kapitalistinių 
valstybių.” Pagyvenę darbininkai ir val
stiečiai SSRS—jie gerai žino, ką reiškia 
kapitalistinis “prilyginimas.” Tai—lik
vidacija socializmo SSRS, darbininkų 
klasės diktatūros pakeitimas kapitalistų 
ir dvafininkų diktatūra.

Sulyg staliniškos konstitucijos 6-tuo j u 
straipsniu “Žemė, jos gelmės, vandens, 
miškai, fabrikai, šachtos, kasyklos, gele
žinkelių, vandens ir oro transportas, ban
kai, ryšių priemonės, valstybės organi
zuotos stambios žemės ūkio ‘ lonės (sov- 
chozai, mašinų-traktorių stu ir pan.) 
o taip pat komunalinės įmonės ir pagrin
dinis butų fondas miestuose ir pramonės 

yra valstybės nuosavybė, tai 
visos liaudies turtas.”

šiuos mūsų tėvynės turtus, atkak- 
liaudies darbu sūkrautus, trockistai 
jo atimti nuo SSRS tautų ir perduot

juos į grobikiškas užsienio kapitalistų 
rankas.

Parodymuose' {eisme Piatakovas, Ra- 
dekas, Sokolnikovas papasakojo, kaip jie 
įsivaizdino sau kapitalizmo atgaivinimo 
procesą. Stambias įmones jie norėjo ati
duoti į koncesiją Japonijos ir Vokietijos 
kapitalistams. Atgimsta privatinė pra
monė ir prekyba vis didesniuose kiekiuo
se, susidaro nauja, “sava” buržuazija, 
priklausanti nuo Vokietijos ir Japonijos 
buržuazijos. Kolchozai paleidžiami, ir 
ant privatiniai savininkiško ūkio pagrin
do atstatomi kapitalistiniai santikiai ir 
kaime, ir mieste.

Trockistai norėjo, kad vėl, kaip seniau, 
fabrikuose įsiviešpatautų anksčiau bu
vus, kapitalistinė tvarka. Jie norėjo, 
kad darbininkas, kuris dabar Sovietų Są
jungoj pilnateisis šeimininkas fabrike, 
liktų kapitalisto vergu; kad sovietų dar
bininkas—šiandien mašinos šeimininkas 
—liktų jos belaisviu, mašinos priedėliu. 
Trockistai norėjo ir siekė to, kad panai
kinti SSRS darbininkų klasės užkaria
vimus—pasauliniai istorinės reikšmės 
užkariavimus. Jie norėjo panaikinti sep
tynių valandų darbo dieną, panaikinti di
džiausias mūsų teises darbui, poilsiui, 
apsišvietimui, atgaivinti bedarbės baisu
mus, kurie gerai žinomi bet kokios kapi
talistinės valstybės darbininkams ir nuo 
kurių dėka socializmo laimėjimo apsau
gota laimingas sovietinis jaunimas.

Trockistai siekė, norėjo paleisti kol
chozus, kurie yra kaip rakštis kapitalis
tinių grobuonių akyje. Dešimtis milionų 
valstiečių SSRS kolchozuose atrado išsi
gelbėjimą nuo amžiais trukusios dvari
ninko ir buožės eksploatacijos, rado kelią 
į pasiturintį ir kultūringą gyvenimą, ke
lią amžiais trukusio kaimiško gyve
nimo idiotizmo likvidacijai, kelią į laimę. 
Šią kūrybinio kolektyvaus darbo laimę 
norėjo iš mūsų valstiečių atimti trockis- 
tų gauja. .

Sovietų žemė, kurią valdo kolchozai, 
patvirtinta jiems staliniškos konstituci
jos nemokamam ir neterminuotam naudo
jimuisi, tai yra amžinai. Judošius Troc
kis ir jo gauja ruošėsi ne tik atiduoti 
Vokietijos ir Japonijos imperialistams 

. Ukrainą, Primorjį ir Priamurjį, bet if 
visoj šalyj išraižyti puikią sovietinę že
mę į buožių ir dvarininkų dvarus ir į de
šimtis milionų smulkiausių pavieniai val
domų ūkių rėželių.

Trockistines bjaurybės svajojo, kad į 
valstiečių šeimynas grįžtų neturėjimas 
žemės ir neturtas, kad vėl, kaip ir kadai
se caro Rusijoj ir dabar visam kapitalis
tiniam pasaulyj, mūsų kaime vienam po
liuje augtų milionų skurdas ir badas, ki
tam poliuje — eksploatatorių saujelės 
turtai. Jie, trockistiniai banditai, norė
jo, kad buožės liktų mūsų kaimo šeimi
ninkais ir ponais, jie norėjo nuskurdinti 
milionus valstiečių ir atiduoti juos į am
žiną baudžiavą buožei ir kapitalistui, 
įstumti valstiečius į bado, skurdo ir paže
minimo kančias.

Trockis ir jo gauja siekė visą mūsų ša
lį padaryti priedėliu, “ekonominiu papil
dymu” prie Vokietijos ir Japonijos ūkio, 
paversti žydinčią mūsų tėvynę į Vokieti
jos ir Japonijos imperializmo koloniją. 
Trockis manė duoti Vokietijai ir Japoni
jai eksploatuoti mūsų rūdą, margancą, 
aukšą, naftą, apatitus ir tiekti jiems mai
stą ir riebalus žemesnėmis kaip pasauly
je kainomis. Trockis ir jo gauja nogėjo 
likviduoti didžiąsias sovietų piliečių tei
ses, kurios užrašytos laimėjusio socializ
mo staliniškoj konstitucijoj, ir sugniužin
ti SSRS tautas po Vokietijos ir Japonijos 
karinių sluogsnių batu. Jie norėjo su
ardyti Socialistinių Sovietų Respublikų 
Sąjungą ir uždėti ant SSRS tautų kolo- 
nialinės eksploatacijos jungą.

Trockistai, pilnai sutinkant savo šeimi
ninkams, pilnai sutinkant Hitleriui,.norė
jo likviduoti SSRS pasiektą ir mūsų Kon
stitucijoj užrašytą pilną’tautų ir rasių ly
gybę. Jie norėjo nužeminti rusų, ukrai- 
nų, baltarusių, gruzinų ir visas kitas. 
SSRS tautas'į “žemesnės rasės” laipsnį, 
kuriai įsakinės plėšikiško Vokietijos fa
šizmo “augštesnioji raė.” Hitlerio kny
goj “Mano Kova,” toj fašistinio plėšimo 
evangelijoj, išdėstytos šventai saugomos 
Vokietijos imperializmo svajonės, kurios 
liko ir Judošiaus Trockio programos pa
grindu. Hitleris rašo:

“Kada mes kalbam apie užkariavimą 
naujų žemių Europoj, mes, žinoma, ga
lim turėti omenyj pirmoj eilėj tik Rusi
ją ir tas pakraščių valstybes, kurios nuo 
jos priklauso.”

Vokietijos fašizmas nori užkariauti so
vietų žemes ir pajungti SSRS tautas, kad 
“pritaikinti darbui žemesniųjų rasių daf- 
bo jėgą”... ir kaip užkariautojui priver
sti jas “dirbti taip, kaip tai atatiktų jo 
norams ir tikslams.” .

Ši fašistinių šeimininkų klejonių sva
jonė,—kuri niekuomet nebus įgyvendin
ta! — pasidarė ir trockistines gaujos 
svajonė, gaujos, iškėlugios SSRS koloni- 
alinio pavergimo programą, kapitalizmo 
atstatymo SSRS—jo programą. Kaip ir 
jų šeimininkai, trockistiniai tarnai tikė
jo tik į SSRS pralaimėjimą kare su Vo
kietijos ir Japonijos imperializmu ir sie
kė pagreitinti.šitą karą ir paruošti SSRS 
pralaimėjimą. Jie ruošė sprogimus įmo
nėse, jie sustatinėjo šnipų santraukas fa
šistinėms žvalgyboms, jie žudė ir nuodi
jo darbininkus ir raudonarmiečius, su-
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augusius ir vaikus, jie darydavo visas 
galimas niekšystes ir piktadarystes ir iš
radinėjo vis naujus viršniekšiškumus ir 
ultra-piktadarystes, kad prasiskverbti 
prie valdžios ir atstatyti kapitalizmą mū
sų šalyje. Niekuomet neišsipildyti šioms 
šly lėčiausiomis iš šlykščiausių svajo
nėms! Nėra ir nebus pasaulyje tos jė
gos, kuri.galėtų pasukti mus atgal, prie 
kapitalizmo jungo!

Šlykštūs, bjaurūs, trigubai niekšingi, 
bet ir menki dargi savo įšėlime pasiutę 
trockistiniai šunes, svajoję atiduoti į ka
pitalistinę vergiją didžiąją SSRS tautų 
šeimyną. Milionų darbo žmonių širdys 
prisipildžiusios didžiu pykčiu trockisti- 
nei dvėselienai. Rūsti socialistinio įsta
tymo ranka nušluos nuo puikios sovietų 
žemės trockistines nešvarybes.

“Pravda,” 1937-1-26.

ŠYPSENOS
Kas Neknisa, Tas Neėda.

Didelis pulkas kiaulių ir paršų, 
Rodos, kad susitarė,

Ant plataus lauko, netoli miško 
Su snukiais žemę arė.

Keletas kuilių su ilgom iltim
Tingėjo žemę knisti,

Svarstė, galvojo, kaip, kokiu būdu 
Iš kitu triūso misti, c-

Didysis kuilys sakė: “Aš esu
Dabar kapitalistas;

Tu, ilgasnuki, nuo dabar būsi 
Diktatorius fašistas.

Turėsi tarnus su aštriom iltim;
Jūs paršų kraują gersit,

Ir visą pulką kiaulių ir kuilių 
Vergauti man priversit.

. Koncentracines stovyklas steigsi, 
Kartuvių pristatysi,

Ir savo tiesų jieškantiem paršam 
Smegenis ištaškysi.

O tu, riestsnuki, ilgaliežuvi, 
Būsi dvasiškas vadas.

Jei man tarnausi, meluot mokėsi, — 
Niekad negręs tau badas.

Smertelnas griekas kiaulėm sukilti 
Prieš savuosius-valdonus!

Už tai po mirties raguoti vilkai 
Draskys pilvus ir šonus!”

Taip keli kuiliai rengės nulupti 
Ne vienam paršui skūrą —

Paskelbė drąsiai, kad jie įsteigė 
Fašistų diktatūrą.

Kiaulės, išgirdę, šerius pastatė,
Parodė iltis kietas,

■ Garsiai suriko: “Šalin fašizmas!
Čia nėr fašizmui vietos!

Mes juk r ne žmones, mes never- 
[gausme, 

Neleismės lupti kailį!
Žmonės tik velka jungą fašizmo, 

Gyvuliai ne taip kvaili.

Jūs, parazitai, mes jum neleisim 
Ant savo sprando lipti!

Nenorit knisti, negausit ėsti, 
Turėsit badu stipti!”

Raguotis.

PASTABOS
“Laisvė” turi skyrių skai

tytojų balsams. Tame sky
riuje telpa ir tokių nuomo
nių, su kuriomis redakcija 
kartais ir nepilnai sutinka. 
“Laisvė” yra masių laikraš
tis, todėl ji netiki nustelbti 
balsus 
šalies.

iš minių, balsus iš

vas, 6 d. laidoje til- 
Piliečio straipsnelis

randa,” kad d. Piliečio 
straipsnelis, “tai... pačios 
“L.” redakcijos darbas, bet 
del svieto akių,.. įdėtas į 
skaitytojų balsus.”

K. Valonis savo nelaimei 
vis “įmato” tai, ko nėra. 
Mass valstijoje jis “suran
da” “L.” redakciją. Nepa
vydėtina uoslė...

Bet kodėl K. Valonis už
simerkia ir “negirdi” P. Gri
gaičio šūkį, “Sovietų Sąjun
ga—didžiausia nelaimė pa
sauliui?”

Jis girdi; bet tas jam į

“L.M 
po d.
“Vilkas Avies Kailyje.”- Jis 
pašvęstas P. Grigaičio kriti
kai už jo nesąžiningą puo- širdį, tai ir tyli,
limą Sovietų Sąjungos. --------
Straipsnelio autorius — pa- Ir kas delei to straipsne- 
prastas darbininkas, gyve-llio prieš P. Grigaitį — K. 
nantis Mass. | Valonis piestu stoja. Jis

Bet “Nauj. Gadynės” re-1 imasi jieškoti žmoniškumo, 
daktorius K. Valonis “su- džentelmoniškumo ir kilo-

My

j Taipgi teko kalbėtis ir matyt 
darbininko čekį už dviejų sa
vaičių darbą: už šešias dienas 
buvo išėjęs lygiomis — neli
ko nieko jam, nei jis kompani
jai liko skolingas už eksplo- 
duojančią medžiagą.

Nemažai darbininkų, dirban
čių mainose, tuom pačiu sykiu 
gauna ir pašalpą, kad palai
kyt gyvybę savo ir sykiu šei
mynos. Dabar kompanijos iš
dirba prasčiausias vietas mai
nose visai uždyką: vienas pa
dirba pora savaičių arba mė
nesį, — pameta, tai jo vietoj 
gauna iš lauko pusės kitą, kur 
ir vėl tas pats dalykas pasikar
toja. O geresnį darbų gaut 
yra sunku, ba jau čia reikia 
turėt pinigų “pamatyt” bosus 
arba jųjų agentus.

Kada naujos unijos streikas 
likosi pralaimėtas, tai labai 
didelis skaičius darbininkų 
pasiliko bedarbių eilėse. Ir 
dabar neįmanoma darbas 
gaut, nors kompanija ir buvo 
pažadėjus suimt visus į darbą 
bėgyje trijų mėnesių. Tie pa
žadai buvo vėju paremti.

Darbininkai, kurie vedė sun
kią kovą streiko metu, daug 
nukentėjo delei visokių bosų 
šunybių, — dabar randasi be
darbių armijoje.

Kada tokie darbininkai nu
eina darbo prašyt pas bosą, 
tai jį siunčia pas superinten
dentą, o tas išklausinėjęs, siun
čia į šio apskričio teismą at
likt išpažintį iš savo darbuo
tės laikų, kada dirbai ir iš vei
kimo laike buvusio streiko.

Tai tokia čia dabar padėtis 
yra.

O unija nesidarbuoja, kad 
tokią padėtį prašalinti.

kių dalykų, su kuriais jis 
yra senai atsipalaidojęs. 
Jeigu K. V. būtų džentelme
niškas bei žmoniškas, negi 
jis “rastų” “Laisvės” redak
ciją Mass.?

Negi žmoniškumas K. Va- 
loniui ir rūpi. Jam rūpi, kai 
tai pasakiškai raganai, da
lykus maišyti. Jis siundo 
eilinius socialistus prieš ko
munistus, kad jie nesijung- 
tų į bendrą kovą prieš ben
drą priešą’—fašizmą. Kam 
iš to nauda—nepaslaptis. 
Pats vokiškas “fiureris” 
jam paplotų per petį.

K. V. išpešiojęs d. Piliečio 
straipsnelio atskirus žodžius 
ir sakinius, sulipdęs iš to so
cialistams baubą — drožia: j 
“Žiūrėsim, kaip reaguos pa-' 
tys socialistai.”

Socialistai nėra politiniai 
kūdikiai, kuriems K. V. 
“baubas” galėtų būt baisus. 
Perskaitę jie tą K. Valonio 
raganišką maišatienę — nu
sispjaus. ..

Wilkes Barre, Pa

dalykų,

ir kitus
klausi-

Jau pirmiau spaudoje buvo 
minėta, kad čia yra komitetas 
del rėmimo Ispanijos liaudies 
kovotojų prieš užpuolikus fa
šistus. Šis komitetas turi raš
tinę Lanning Building, 31 Pu
blic Square, ant antrų lubų. 
Turėdami namuose drabužių 
ir kitokių reikalingų 
nuneškit t.en.

Taipogi aplankykit 
darbininkus su šiuom
mu. Kitas labai svarbus daly
kas : organizacijos, kurios pri
guli! prie bendro fronto del 
atsteigimo demokratinės tvar
kos Lietuvoje — pasimokėkit 
savo metines duokles. Draugai, 
šis darbas yra labai svarbus ir 
neturi būt pamirštas.

Pasarga Šios Apielinkės 
Bedarbiams.

Šiuom laiku čia zuja G. M. 
C. agentai, siūlydami “gerus 
darbus” automobilių išdirbys- 
tėje. Tokiems parodykit, kur 
yra durys, nes jie jus nuga
bens streiką laužyt.

Veisiejiškis.

Thomas, West. Va
Klaidų Atitaisymas.

Mano korespondencijoj, til- 
pu.sioj vasario 12 laidoj, įvy
ko dvi klaidelės. Ten pažy
mėta, , kad J. Yankauskas au
kojo $2 Ispanijos liaudies ko
votojams, o turėjo būt pažy
mėta, kad aukojo $1.

J. Laurinaitis visai nepami
nėtas, vienok jis aukojo $1.

Tai kaltė draugų, kurie rin
ko aukas. “L.” Koresp.

LAIMĖKITE $100,000
PRADEKITE DABAR

Visokios Žinios iš Mūsų 
Miesto.

Šiuom laiku, mainierių tar
pe eina bruzdėjimas. Visa ei
lė streikų buvo nekuriose vie
tose. Skirtingose anglių kom
panijose dar ir dabai’ streikuo
ja.

Daugumoje mainų tokia pa
dėtis yra, kad jau vis^i dar
bininkai negali pakęst ir turi 
imtis vienintelio kovos būdo, 
tai yra, streiko.

Dabartiniu laiku anglių 
kompanijos, pasinaudodamos 
tokia bedarbių armija, dirban
čius 
kad 
nuo

Laimėkite Turtus Old Gold 
Kop teste

Jūs galite laimėti vieną iš 1,000 
piniginių prizų, sudarančių $200,000, 
įstodami j Old Gold Kontestą. 
Koptestas tik dabar prasideda ir 
susideda iš išrišimo Paveikslų Mįslių. 
Pradėkite tuoj dabar. Neatidėliokite. 
Eikite pas savo cigaretų pardavėją 
ir prašykite jo oficialių Old Gold 
Mįslių Paveikslų, VELTUI, kartu su 
pilnom taisyklėm ir detaliŠkumais, 
liečiančias kontestą. Atydžiai sekite 
instrukcijas, švarumas nesirokuoja. 
Ten nėra .triksų ar sučiupimų. Vien 
tik jūsų sumanumas laimės, 
jums, proga patapti turtingais visam 
amžiui, dėka Dvigubai-švelniapi ’ 
Gold. Tėmykite Šį laikraštį del

darbininkus
sėdėjimo mano fabrike,”

. ir, susimildamas dievuli, sulaikyk 
nuo

pastatė tokioje padėtyje, 
daug darbininkų dirba
dolerio iki dviejų į .dieną, mesnių pranešimu.1

štai

Old 
toli-

/ >
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Iš Ispanijos Liaudies Kovų
VALSTIEČIŲ VARGAS nesį, 1936 metais, buvo 457,- 

458 bedarbiai ir 291,352 da
linai dirbanti—viso 748,810.

Bedarbių padėtis baisi. 
Kadangi Ispanijos darbinin
kų buvo mažiausios algos iš 
visų Europos darbininkų,

Ispanija užima 190,050 
keturkampių mylių žemės 
plotą. Ji yra didesnė už 
Vokietiją ir savo dydžiu ne
toli Franci jai. Ispanijoj
yra arti 30 milionų gyven- tai pas juos jokių taupinių 
tojų. Šalis daugiausiai nebuvo juodai dienai. Vals- 
žemdirbystės, apie trys ket- tybė neduoda jokios pagel- 
virtadaliai žmonių gyvena 
iš žemdirbystės.

Žemė yra daugiausiai po
nų ir kunigų rankose. Iš 
45,000,000 hektarų tinka
mos žemės ; _ 
31,000,000 hektarų laikomi 
turčių gyvulių bandoms ga
niavomis, o tuom kartu iš . , , ,/r-
5,000,000 valstiečiu - 4,-iPluteles duonos. Musų gy-

bos bedarbiams. Biskajaus 
bedarbių komitetas sekamai 
rašė apie bedarbių gyveni
mą:

“Mūsų namuose viešpa-
apdirbimui yra|tauja didžiausias vargas ir

skurdas. Mes, mūsų mote
rys ir vaikai mirštame iš 
bado. Mes neturime nei

įvenimas pasidarė dar bai
sesnis, nes ant visų reikme
nų pakilo kainos.”

Badajoz mieste alkani be
darbiai krito gatvėse ir mi
rė. Estremaduroj kas sa
vaitė 4-5 bedarbiai iš bado 

i miršta, kaip rašė smulkios 
85 nuošimčius visos žemės, i buržuazijos laikraštis “La

500,000 valstiečių visai netu
ri savo žemės. Andalusia 
ir Estremadura, pietvakari
niame krašte, kuris užima 
du penktadaliu visos Ispa
nijos, žemė ypatingai yra 
ponų rankose. Seville pro
vincijoj penki ponai valdo1
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o 2,000,000 valstiečių visai Tierra.”
Laikraštis “La Libertad,”neturi žemės kąsnelio. Pa

naši padėtis yra ir kituose (1934 metais rašė, kad prie- 
Ispanijos kraštuose. įplaukoj San Lucar išalkę

Ispanijos valstiečiai buvo 
priversti randavoti žemes 
pas ponus arba kunigus. 
Randos sąlygos palaikomos 
dar nuo XII-to šimtmečio.1 
Ponas arba žemės savinin-1 
kas pasiima nuo valstiečio 
du trečdalius javų arba 
vynuogių derliaus. Žemval-'; 
džiai žemę išrandavoja val
stiečiui ant 50 metų, bet su! 
ta teise, kad jie bile laiku 
gali valstiečius pavaryti, 
žemvaldžiai plačiai naudo
jasi ta teise ir vien 1935 me
tais, kovo mėnesį, virš 100,- 
000 valstiečių randauninkų 
buvo pavaryti nuo randavo- 
jamų žemių ir padėti į bai
saus vargo gyvenimą. Tais 
pat metais virš 30,000 vals
tiečių buvo pavaryti nuo sa
vo mažų žemės šmotelių už 
nesumokėjimą taksų ir 
“nepavyzdingą” ūkio valdy
mą.

Tokia baisi žemės apdir
bėjų padėtis Ispanijoj iš
auklėjo skaitlingą lauko ap
dirbimo proletariatą, kurio 
yra virš 2,500,000, tai yra— 
bernų ir mergų, kurie įieš
ko darbo pas ponus, miny- 
kus, kunigus, visus žemių 
valdininkus.

Ekonominis Krizis
Viešpataujantis ekonomi

nis krizis skaudžiai palietė 
ir Ispaniją. Fabrikų gamy
ba labai nupuolė. Anglies, 
geležies rūdos, vario ir kitų 
metalų iškasimas skaudžiai 
nukrito. Prekyba labai su
mažėjo. Užsienin metalų iš
vežimas nupuolė. 1930 met. 
į užsienį buvo išvežta už , 
1,397,000,000 pesetų žemės 
ūkio vaisių, o 1934 metais

imis. “Ant gatvių, maži su 
> uždarais langeliais name- 

2 liai, pusė iš jų tušti, nes be
darbiai išmesti. Visur ma
itosi vargas, suirutė, biednu- 
mas... Nėra bildesio meta
lo fabrikuose, mašinos sto
vi. Prieplaukoj nėra jude
sio, miesto gatvėse viešpa-

. tau j a badas.” 
daug galima privesti faktu, 
bet ir to užteks, ką paminė
jome.

Žemės darbo proletarai į 
dar baisesnėj padėtyj atsi
dūrė. Laikraštis “EI Sol.” 
13, IX, 1933 metais rašė: 
“Provincijose Ciudad Real 
ir Terul virš 3,000 žmonių 
badauja. Didžiuma ju mai
tinasi žolėmis. Padėtis ne
pakenčiama. Bado mirimai 
tankūs.”

Kitas laikraštis rašo, kad 
Alicante, Torrasile ir Mal- 
partide provincijose moti
nos atnešdavo vaikus į vai-, 
džios įstaigas ir juos palik
davo: “Lai valdžia maitina 
vaikus, negali jie badu mir
ti mūsų lindynėse.” Laik
raštis “El Obrero de la Tier
ra” rašė, kad Alicante pro
vincijoj išbadėję žmonės 
valgė dvėselieną: 50 bedar
bių iškasė iš žemės nudvė
susią karve, kuri buvo už
kasta pagal daktaro įsaky
mą, ir su savo šeimynomis 
suvalgė.

Šie daviniai parodo, ko-

viešų darbų. Bet už tai fa
šistas, klerikalų vadas, Gil 
Robles buvo išdirbęs planą 
imti bedarbius į verstino 
darbo kempes, kaip Vokie
tijoje Hitleris. Priešv tai 
smarkiai išstojo Ispanijos 
bedarbiai, susibūrę į organi
zacijas.

Kaip Ispanijos darbinin
kų buvo mažos algos, tai 
parodo, kad jeigu 1930 me
tus paimti Anglijoj už 100 
nuošimčių, tai Ispanijos 
darbininkų buvo tik 40 nuo
šimčių alga, lyginant su An
glijos darbininkų algomis. 
Darbo valandos būdavo po 
12 ir daugiau. Sąlygos bai
siai blogos. Nelaimių bai
siai daug. 1934 metais in
dustrijoj buvo 219,011 su
žeidimų ir 374 darbininkai 
ir darbininkės prie darbo 
užmušta. Senatvės draudi
mo veik nebuvo, nes tik 
4,861 darbininkas turėjo ap- 
draudą.

Darbininkų Kovos
Ispanijos darbininkai pa

starais keliais metais pra
dėjo labai drąsiai kovoti. 
1931 metais šalyj buvo 3,693 
streikai, iš to skaičiaus 30 
generaliu politinhj streikų.

ir liaudis atsake generaliu 
streiku 48-ių valandų. Strei
kas prasidėjo ir išsiplėtė į
ginkluotą sukilimą. Madri
de sustreikavo virš 230,000 
darbininkų. Prie jų prisi
dėjo Barcelonos 80,000 pro
letarų, sekė Saragoza, Se
ville ir kiti miestai. Prie 
miestų proletarų prisidėjo 
ir 500,000 žemės ūkio darbi
ninkų.

Lerroux reakcinė valdžia 
griebėsi žiauriausio teroro 
ir paleido darban Užsienio 
Legijoną, armiją, fašistų 
gaujas. Streikas išsiplėtė į 
sukilimą. Ypatingai baisūs 
mūšiai buvo Asturijoj, kur 
komunistų vadovybėje apsi
ginklavo mainieriai.

Asturijoj dar prieš sukili
mą buvo atsiektas bendras 
frontas tarp komunistų, so
cialistų ir anarchistų, mat, 
čia darbininkai daugiausiai 
buvo komunistų įtakoj. As
turijoj, Madride, Baskijoj 
sustreikavo apie milionas 
darbininkų. Streikieriai ap
siginklavo, paėmė į savo 
rankas miestus, organizavo 
Raudonąją Gvardiją ir per 
15 dienų kariavo prieš re
akciją. Spalių 10-tą dieną 
sukilėliai rašė Ispanijos Ko
munistų Partijos Centro 

I Komitetui:
“Visas Asturijos rajonas

nas valdė eilę miestų—Tar- 
ra^oną, Sabadelį, Monres- 
są, Laridą. Bet Catalonijos 
neprigulmybės partija ir so
cialistai su anarchistais ne
parėmė komunistus.

Madride generalis strei
kas tęsėsi per 10 dienų ir 
ėjo gatvių mūšiai. Leono 
provincijoj mainieriai buvo 
paėmę į savo rankas kelis 
miestus. Bet vis vien'dar 
reakcijos spėkos buvo galin
gesnės, dar permažai tarpe 
darbo žmonių buvo vieny
bės ir reakcija laimėjo.

Tuo metu Ispanijoj Ko
munistų Partija turėjo 20,- 
000 narių ir jos įtakoj buvo 
Unitarinės V i s u o m e nės 
Konfederacijos unijos su 
150,000 narių; Socialistų 
Partija turėjo 50,000 narių 
ir savo įtakoj Visuotiną Su
sivienijimą Darbo — unijų 
su 700,000 narių; Anarchis
tų Federacija apie 5,000 na
rių ir darbo unijas—Nacio- 
nalę Konfederaciją Darbo

su 400,000 ar 500,000 narių.
Šis darbininkų pasiskal- 

dymas buvo jų nelaimė. Bet 
sukilimas daug pamokino 
Ispanijos darbo žmones. 
Liaudis įgijo praktiško pa
tyrimo ginkluotoj kovoj. 
Darbo žmonės geriau supra
to jau nuo senai keliamą Is
panijos Komunistų Partijos 
bendro fronto obalsį ir to 
sėkmėje sudarytas Bendras 
Liaudies Frontas 1936 me
tais, vasario mėnesį, nugalė
jo reakciją.

Kaip tik buvo sudaryta 
Liaudies Fronto valdžia, 
taip greitai visos atskiros 
darbo unijos susijungė į vie
ną galingą darbo uniją. 
Liaudies valdžia pradėjo vy
kinti darbo žmonėms nau
dingus pagerinimus. Prieš 
tai ir sukilo Ispanijos fašis
tai, remiami Italijos, Vokie
tijos ir Portugalijos. Kas 
dabar darosi Ispanijoj, žino
me iš mųsų spaudos.

D. M. šolomskas.

CIevelando Kronika
Liaudies Konferencija Atsto
vavo 157,000 Organizuotos

Visuomenės

Konferencija taipgi rezoliu
cijos formoj pasisakė, kad 
stengsis mases, kurias atsto-
vauja, mobilizuoti tikrai masi
niam pikietui ir pagelbai Fi-

kurių metu buvo net gink- yra mūsų rankose. Mes pa- 
luotų susirėmimų. 1932 me- skelbėme Darbininkų-Vals- 
tais sausio mėnesį politinis tiečių ir Kareivių Respubli- 
streikas apėmė 1,200,000 ką. Mes jau apginklavome 
darbininkų... Tų metų pa- 20,000 _ žmonių. -------- ...
bąigoj—lapkrityj ir gruodyj 
buvo po virš 500 streikų,

Būtų dar daugelis jų politinių.

Fabrikai 
yra mūsų rankose ir gami-' 
na mums ginklus bei kitas 
reikmenis. Kepyklos dirba 
dieną ir naktį. Antradienį 
netoli Oviedo užgriebėme 
ginklų fabriką ir radome 
30,000 šautuvų. Tą pat die
ną po 5-kių dienų apgulimo 
mes užėmėme Oviedo mie
stą. Po to ten paskelbėme 
darbininkų ir valstiečių val
džią. Dalis policijos ir žan
darų pasidavė. Uždraudė- 
me alkoholio gėrimų par
davinėjimą. Po žiauraus 
mūšio Compananese mes su
naikinome priešo kulkasvai- 
dininkų būrį, 
nuo antradienio, 
bombardavimas 
Iš kulkasvaidžių 
šėme priešo du karo lėktu- 

Baltųjų kareiviai ge
nerolo Ocora prasilaužė į 
Aviles ir šaudė iš kamuolių 
į darbininkų namus. Žino
mų revoliucionierių sušaudė 
žmonas ir vaikus. Moterys 
didvyriškai kaunasi pirmo
se eilėse. Mes paliuosavo- 
me politinius kalinius. Ka
lėjimuose laikome kapitali
stus, kaipo įkaitus. Pasida
vusius policininkus nugink-

1933 metais, sausio mėne
sį prasidėjo visuotini strei
kai ir ginkluotos kovos. Tais 

spat metais, gegužės mėnesį, 
išsiplėtė generalis streikas, 
reikalaujantis uždaryti mo- 
narchistų organizacijas, ku
riame dalyvavo virš 300,000 
darbininkų.

1934 metais išsiplėtė daug 
streikų, ypatingai buvo ga
lingas visoj šalyj streikas 
solidarumui su Austrijos 
darbininkų sukilimu. Bir
želio mėnesį žemės ūkio 
proletarai streikavo dvi sa
vaites, jų skaičius pasiekė 
500,000 streikierių.

1932 metais viso buvo 830 vus. 
streikų, kuriuose dalyvavo 
2,500,000 darbininkų; 1933 
metais streikų skaičius pa
siekė 1,500 su 1,500,000 da
lyvių ; 1934 metais buvo ašt
rių streikų ir ginkluotų ko
vų; abelnas streikierių skai
čius viršijo 2,000,000.

1934 Metų Sukilimas
1934 metais buržuazinė

kioj baisioj padėtyj buvo Lerroux valdžia pasisuko į lavome ir privertėme taisyti 
Ispanijos bedarbiai. Buržu-Į fašistų pusę ir fašistas Gil šautuvus ir kitus ginklus.” 
azinė Ispanijos valdžia ne-1 Robles padarė visą eilę re-1 Didvyriškai kovėsi Astu

rijos darbininkai. Kada re
akcija nugalėjo, tai jie dar 
didvyriškiau mirė. 17-kos 

| metų mergina Aida Lafuen-

sirūpino ir viešais darbais, akcinių pasiūlymų, kad ive- 
1932 metais tik 20,000 be- sti fašistų diktatūrą. Į tai 
darbių buvo paimta prie Ispanijos darbininkų klasė

Pradedant 
8 d. spalių, 
nesiliauja, 

mes numu-

jau tik už 399,000,000. Kai
nos nukrito, darbininkų al
gos nukapotos.

Ispanijoj yra virš 4,000,- 
000 darbininkų. Iš to skai
čiaus 2,500,000 žemės ūkio 
ir 1,600,000 miestų proleta
rų. Catalonijoj yra 30 nuo
šimčių miestų proletarų, pa
skui seka Asturia, Biskajus 
su savo anglies ir geležies 
kasyklomis. Budavojimo in
dustrijoj dirba 360,000 dar
bininkų; audimo pramonėj 
—130,000; metalo industri
joj — 111,000; Catalonijoj 
audėjų ir medvilnės darbi
ninkų 243,000; gelžkeliečių 
--60,000 ir t.t.

Nedarbas skaudžiai palie
tė darbininkus. Sausio mė-

Ispanijos liaudies valdžios generolas Jose 
Miaja (sėdintis), kuris vadovauja Madrido 

apgynime nuo užpuolikų fašistų.

te pastatyta sušaudyti su
šuko: “Aš komunistė! Te
gul Gyvuoja Revoliucija!” 
Fašistų gaujos ir jiems išti
kima armija parodė di- 
džiausį žiaurumą. Iš ka- 
nuolių šaudė į darbininkų 
namus, į kasyklų skyles, kur 
buvo pasislėpę revoliucionie
riai, uždegė kasyklas arba 
vandeniu užleido. Po bai
sių kovų Asturijos darbi
ninkų sukilimas buvo nuga
lėtas. Tūkstančiai kovotojų 
žuvo. Virš 40,000 buvo ar
eštuota ir sugrūsta į kalėji
mus.

Laike Asturijos darbinin
kų sukilimo ir kitur darbi
ninkai smarkiai veikė. Ca
talonijoj jie per kelias die

Suorganizuotas Platus Komite
tas Rėmimui Fisher Body 
Streikierių. Homer Martin 
Kalbėjo 4,000; Akrono Gumos 
Darbininkai Laukia Žodžio — 
Pasirengę Pribūti Pagelbon;

Unijos Gausiai Remia ir Fi
nansais Šį Streiką.

Cleveland, O., vas. 8. — 
Vakar čia įvyko pirma tokia 
konferencija, kuri paliks mūsų 
miestui istorinę atmintį. Savo 
sudėtim šaukiama konferenci
ja atsakė tikslui — Liaudies 
Konferencijai. Ši naujos eros 
konferencija susidėjo iš 99 
atškirų darbo unijų lokalų-ta- 
rybų ir 116 fraternalių, civi
lių' ir religinių organizacijų, 
atstovaujanti 157,000 organi
zuotos visuomenės.

Louis L. Spisak, prez. U. A. 
W. U. Fisher Body lokalo 45 
patiekė platų raportą ir api
būdino reikalą masinės para
mos šio streiko sėkmingam 
baigimui, kurį konferencija 
vienbalsiai pasisakė atspaus
dinti ir parūpinti daly vau jan- 
čiom organizacijom po kopiją, 
kad tinkamai jų nariai būtų 
supažindinti su G. M. darbi
ninkų tęsiamu streiku.

Konferencija vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją griežtai rei
kalaujant General Motors 
korporacijos pripažinti U. A. 
W. U., kaip tikrą atstovę ir 
toliaus rezoliucijoj reikalau
jama, kad kompanija tuoj aus 
eitų į galutiną tarimąsi su uni
jos atstovais d ei ei darbo va
landų, algos ir darbo sąlygų 
ir ūmai imtųsi atstatyti tai
kias ir normales sąlygas savo 
industrijoj.

Kita revoliucija, adresuoja
mą miesto majorui ir miesto 
tarybai varde 268 atstovų nuo 
civilių, darbo unijų, tikybinių 
ir fraternalių organizacijų, 
skaičiuje 157,248 narių ragi
ną majorą ir miesto tarybą 
užtikrinti streikieriams apsau
gą taikiam pikietavimui nuo 
visokio pavidalo prievartos iš
F. B. kompanijos agentų pu
sės, kaip jie nepasivadintų: 
“užsiganėdinusiais darbinin
kais” ir prisidengę įvairiom 
skraistėm legališkumo.

Trečia rezoliucija adresuo
jama Common Pleas teisėjui 
Joy Seth Hurd, kad jis rini
tai apsvarstytų neatmainomą 
(inalienable) teisę darbinin
kam taikaus pikietavimo pirm, 
negu išduos G. M. prašymą, 
draudimą prieš streikierius, 
kur pasėkos iš to gali būt la
bai žalingos ir už jas atsako
mybė puls jam — teismui ir
G. M. korporacijai.

sher Body streikieriam. Kitoj 
rezoliucijoj pavieto pašelpos 
administracijai reikalaujama, 
kad visokis “red tape” būtų 
tuojaus panaikintas prieš 
streikierius, reikalaujančius 
pašalpos, ir kad reikalaujama 
parama tuojaus būtų išduota 
streikierių šeimoms.

Rezoliucija priimta prieš 
negrų darbininkų diskrimina
ciją F. B. dirbtuvėj, kur iki 
šiol G. M. kompanija negram 
atsisako duoti darbą. Rezoliu
cijoj reikalaujama tuojaus pa
naikinti šią biaurią nelygybę.

Priimta darbų programa iš 
septynių punktų ir išrinkta 
platus komitetas Liaudies 
Konferencijos plėtimui pir-1 
myn. Komitetan įeina atstovai 
— žymūs veikėjai nuo darbo 
unijų, civilių, fraternalių 
kalbinių grupių.

Konferencija pasisakė 
pilno, kaip moraliai, taip
finansiniai remti Fisher Body , 
streikierių kovą ir naudoti vi-' 
sas pajėgas tos paramos plė- ■ 
timui. Taipgi nusitarė daly-1 
vauti Michigano valstijos šau-1 
kiamoj, 14-13 dd. Liaudies 
Konferencijoj ir kartu ragina 
organizacijas išgalinčias daly
vauti joje. Konferencija įvyks 
Detroite.

Be kitų žymių visuomenės 
atstovų, konferencijoj kalbėjo 
prof. Paul Rodgers iš Oberlin, 
O. kolegijos, kuris ypatingai 
pabrėžė, kad šis G. M. strei
kas yra ne tik streikas, bet ko
va demokratijos šalininkų

ir

prieš pasireiškiančius fašisti
nių pradus šioj šalyj. Streikie- 
rių pusėje yra visos geriausios, 
prakilniausios Amerikos tradi
cijos.
Vakare Atsibuvo Gyvas-Entu- 
ziastiškas Streikierių ir Sim- 

patikų Mitingas.

Pasirodžius Homer Martin, 
vadui U. A. V. U., 4,000 masė 
patapo elektros sriovės užgau- į 
ta, kėlė ovacijas savo vadui. 
Homer Martin pasakė kovin
gą ir streiko padėtį nušviečian
čią prakalbą. Jo sakinius su
sirinkusieji lydėjo aplodismen
tais ir ovacijom. Martin sakė: 
“General Motors korporacija 
lieja krokodiliaus ašaras del 
šio “sit down” streiko ir sako, 
esą, prisirengus prie kolekty- 
vio tarimosi, susistačius eilėn 
policiją, teisėjus ir pati apsi
ginklavus nuo galvos iki ko- 
jų įvairiausia ginklų mašineri- ‘ 
ja del karo su organizuotais ; 
darbininkais.

Kuomet dabar eina pasitari
mas Detroite — tęsia Martin 
—General Motors kompanija 
tęsia visas savo pastangas, 
kad padarius įstatymus su pa- , J 
gelba ‘injunctionų.’

Apsirinka G. M. rojalistai a 
taip elgdamiesi, Amerikos 
darbininkai yra kelyje už de
mokratijos apgynimą. Ameri
kos visa pažangioji visuome
nė jiem padės šioje kovoje * 
pasireiškusį fašizmą sumušti ir 
savo teises ir mūsų protėvių 
tradicijas apginti.”

Ir vėl ovacija lydėjo Marti
no paskutinius žodžius. . ■

(Tąsa 4 pusi.)

Tūkstančiai rado paleng
vinimą genantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais iSsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
valsbaženklis Inkaras yra 
.naudojamas per 70 metų.

WORLD FAMOUS

* LINIMENT

iš
ir’

Clement Vokietaitis Į
LIETUVIS ADVOKATAS

? 113 West 42nd. Street i
NEW YORK CITY į

s Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS :
l 168 Grand Street 
š Brooklyn, N. Y. i
? Telefonas Evergreen 8-7179 į

BROOKLYN, N. Y.

Dienraščio “Laisvės”

KONVENCIJA
ir

BANKETAS
|vyks Sekmadienį

11 Balandžio (April)

Jau ruošiama programa

BUS

GRAND PARADISE SVET.
318 Grand Street

Prieš konvenciją šeštadienį 
įvyks “Laisves” korespon

dentų ir bendradarbių 
konferencija.

f & fcr&ri* /cv&yĄ

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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai valiausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. j 
Priei Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.



Puslapis Ketvirtas

Cleveland© Kronika
(Tąsa iš 3-čio puslapio)

Akrono Darbininkai Pasiren
gę Pagelbon Fisher Body 

Streikieriams.
Clifton C. Slusser vice-pirm. 

Goodyear lokalo No. 2, kal
bėdamas mitinge pirm negu 
Homer Martin pribuvo, paša-* 
kė, kaip Akrono gumos darbi
ninkai mano apie šį General 
Motors darbininkų streiką. Sa
ko: “Broliai, Fisher Body 
streikieriai ir simpatikai! Ak
rono Goodyer darbininkai 
šiandien 6,000 strong savo su
sirinkime išklausė savo perga
lės raportą, kurią laimėjo su 
kompanija šiomis dienomis. 
Kompanija prisipažino darius 
viską, kad sulaužius sutartis 
su unija ir išbandžius ar prieš 
tas visas intrigas unija atsilai
kys — turėjo prisipažinti, kad 
klydo ir nuo dabar sutinka to- 
liaus tokiais dalykais nebeuž- 
siimti ir su unija tartis, kaipo 
lygus su lygium (didelis ploji
mas).

—Be to, mes, gumos darbi
ninkai, nutarėme jus finansi
niai remti iki tol, kol mums 
tikrai skaudės. Kartu pasisa
kome, kad mes esame gatavi 
bile valandoj 5,000 “strong”, 
j dvi valandi laiko būti jum 
pagelbon ant pikieto linijos 
(didelė padėkos ovacija).

—Mes visados būsime ga
tavi jūsų pagelbon. Nes jūsų 
streikas yra visos pažangiosios 
Amerikos visuomenės kova už 
civiles ir demokratines teises, 
Šios šalies žmonių, 
kovotojai, mes su jumis! (ova-

organizacijos:Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos kuopa; Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo kuopa; Lietuvos Sūnų ir 
Dukterij Draugija; Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoj kuopa 
ir Amerikos Lietuvių Piliečių 
(pirmiau vad. Vytauto) Kliu- 
bas. Apart šių penkių pažan
gesnių organizacijų, yra ir 
daugiau draugijų, bet jos ku
nigo kontrolėj ir nuo pažan
gesnio veikimo visai atsilikę. 
Todėl dar teks palaukti, kol 
prie kokio nors naudingesnio 
darbo galima bus visiems susi
taikyti.

Dabar tenka kalbėti tik apie 
tas penkias, jau nekalbant 
apie Komunistų Partijos Lie
tuvių' frakciją, kuri visuomet 
stovi už bendrą darbavimąsi, 
tuomet susidaro šešios pažan
gios organizacijos.

Šios šešios draugijos, kuo
pos ir kliubai jau pradeda pa
staruoju laiku geriau ir ge
riau susikalbėti: pradeda pa
remti vieni kitų parengimus, 
kas išeina visiems ant naudos. 
Pirmiau ir to nebūdavo pas 
mus.

Bet negana to. Visos virš- 
minėtos organizacijos turėtų 
sudaryti tikrą Bendro Fronto 
veikimą, prisilaikant Ameri
kos Lietuvių Kongreso Suva
žiavime išdirbtų ir bendrai 
priimtų veikimui dėsnių.
Amer. Liet. Piliečių Kliubas 

Gražiai Pasirodė

ALDLD 44-ta kuopa pasku
bomis surengė prakalbas jau
nam vaikinui tik ką atvažiavu- 

Draugai, | s^am Lietuvos, draugui Juo
zui Kondrotui. Drg. J. K. jau

cija, demonstracija publikoj), kalbėjo kituose miestuose šioj
Finansinė Parama iš _____
Unijų Streikieriams — $1,350 I

apielinkėj; užsimanėme ir mes 
Vietos pasiklausyti apie Lietuvos liau-

Amalgameitų Džioint Board 
Posėdis

h
Vf '***•'«■
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tikslą pakvietė jauną Kondro- 
tą kalbėti. J. Kondrotas čia 
kalbėjo skirtingoj temoj ir to
dėl tiko, kaip naujiems klau- 
sovams, taip ir tiems, kurie jį 
girdėjo anam kliube kalbant. 
Kalbėjo gerai abiejose vietose 
ir klausimuose.

Deja, ne visiems tiko jauno 
vaikiniuko teisingas pasako
jimas apie žmonių vargus mū
sų tėvynėje. Bet ką padarysi. 
Negi ir man viskas tinka, kur 
aš ką nugirstu. Tačiau su tei
sybe reikia skaitytis.

Aš paklausčiau gerb. pilie
tės, o kokia nauda mums bū
tų, jeigu tas vaikiniukas, vie
toj teisybės, būtų primelavęs? 
Būt 
mą 
do j 
net 
ir kiek pažangesnė dvasiškija 
jau kunigų suvažiavimuose ke
lia “trivogą” 
užsirioglinimą 
turto ?

Neslėpkime 
vokime prieš 

iriausias obalsis mums bus.
Šiaip publikai prakalbos pa

tiko. Piliečių Kliubą už tą 
reikia pagirti. Tai yra įver
tinamas žingsnis ir žingsnis 
bendro susitarimo didesniam 
bendram darbui.

IR MANO PARAGINIMAS
Pora, ar trejetas “Keleivio” 

numerių atgal, pastebėjau ma
žą korespondenciją iš Lowel- 
lio, kurioje d. V. P. pabara 
kitas lietuviškas organizacijas, 
kad jos nieko neveikia.; žino
ma, pabarimas už neveikimą, 
ypač, kuomet tas daroma su , šiuose darbuose, 
gerais norais, yra geras daik-1 dirbama, kad tą viską praša-

Bet tėmykite drauge P. lint.
čia oras dar vis šiltas. Snie- 

veikiančios go labai mažai buvo pasirodę 
organizacijos po biskį darbuo-1 šią žiemą. Oras [labai nepa- 
jasi. Kad per mažai, tai tas stovus — tankiai' lyja. Daug 
tiesa. Reikėtų daug smarkiau darbininkų serga ir 
darbuotis, kad visi galėtų 1 Nemažas skaičius j įr 
jaust veikimą. j

Apart parengimų, susirinki- i kurie yra pasidarbavę ir del 
mų, diskusijų ir tam panašiai, 
dar žengiame prie sudarymo 
Amerikos Liet. Kongreso Lo
kalinio Komiteto. Tai bus 
žingsnis linkui sudarymo Lie
tuvių Bendro Fronto. Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų draugija įsto
jo į A. Lietuvių Kongresą ir į 
Bostono apielinkės apskritį, 
pasimokėdama po dolerį į abi 
vietas metinių duoklių.

Tą patį padarė A.L.D.L.D. 
44-ta kuopa ir L.D.S. 110-ta 
kuopa. Reiškia, jau trys or
ganizacijos prisidėjo prie la
bai svarbaus darbo, kad dar
buotis pagelbėjimui Lietuvos 
liaudžiai atsteigt^ Lietuvoje 
demokratinę santvarką.

Dabar, draugai, kaip yra 
su Piliečių Kliubu ? Kaip yra 
su Susivienijimo Lietuvių Am
erikoj kuopa tame klausime ? 
Juk jūsų šios organizacijos ir 
gi turėjo savo atstovą Ameri
kos Lietuvių Kongreso suva
žiavime pereitais metais, Cle- 
velande, Ohio.

Draugai, sueikime keli, ku
rią nors dieną ir rimtai pasi
kalbėkime šiame klausime. 
Lai bus mums šis klausimas 
svarbiausiu dienos klausimu, 
ir pasitarę pamatysime, kiek 
daug bendro darbo mes sura
sime.

Draugai kliubiečiai, aš ži
nau, kad jūs šį mano paragi
nimą matysite “Laisvėje”; 
tuojaus pasikalbėkite tarpe sa
vęs, apsvarstykite šį klausimą, 
o sekančiam jūsų susirinki
mui mes nusiųsime savo de
legatus pasitarimui kas link 
sudarymo Bendro Fronto lo
kalinio komiteto.

J. M. Karsonas.

užgyręs kunigijos gobštu- 
ir saūvališkumą akyvaiz- 
neužginčijamo fakto, kad 
Lietuvos pati jaunesnioji

prieš smakišką
ant liaudies

teisybes ir ko- 
blogą. Tai ge-

Baltimore, Md

Teisėjas Paul V. Gadola, kuris 
General Motors automobilių 
kompanijai buvo davęs teisę 
išvaryti streikierius iš dirbtu
vių. Mat, sužinota, kad ir pats 
teisėjas turėjo kelis šimtus 
tūkstančių dolerių vertės tos 
kompanijos šėrų. Kažin kaip 
jis dabar jaučiasi, darbinin

kams laimėjus streiką ...

Wilkes-Barre, Pa
WPA darbuose dar vis dir

bama, bet su daug mažesniu 
skaičium darbininkų, negu pir
miau kad dirbo, šiuose dar
buose daug yra visokių trūku
mų, kaip tai! mokesčių laiku 
neišmoka; nevisur transporta- 
cija gaunama pasiekti 
darbus. Kurie dirba 
ming’e prie budavojimo 
vių lauko, darbininkai 
turi mokėt už: kelionę,
kainuoja 32 centai į dieną. Ir 
daug kitų trūkumų randasi 

nors ir yra

tuos 
Wyo- 
orlai- 
patys 

kuri

tai 12 Apskritys stengiasi kaip 
galint, kad gaut jį čionai kal
bėt. Nėra abejonės, kad tu
rėsim vieną iš geriausių kal
bėtojų. Todėl mūsų visų būti
nas reikalas visur darbuotis, 
kad sutraukt mases lietuvių 
darbininkų į šias prakalbas.

Draugės ir draugai! Visose 
ALDLD kuopose šiam apskri
ty imkitės už darbo del gavi
mo naujų narių į šią organiza
ciją; taipgi mokėkit duokles 
už šiuos, 1937, metus be lokio 
atidėliojimo! Mes
žinom, kad Centro Valdyba 
nieko negal veikti, 
centro iždas tuščias: negalima 
išleist nei žurnalą “šviesą,” 
nei knygų. Todėl visi pasimo- 
kėkit kaip greit galint!

ALĘLD. 12-to Apskr.

Lokalas 36 raportavo, kad 
nesutinka su 15%, vienok, kol 
kas, nepadarė jokio tarįmo.

Lokalas 100 reikalauja ne
mažiau 35% ir siųs rezoliuci
ją General Board. Taipgi pas 
juos lankėsi Kszickis, General 
Board narys ir jo prašė, kad 
padėtų išgauti 35%.

Lokalas 114 raportavo, kad 
pas juos lankėsi komitetas, 
reikalavimui pakėlimo dau
giau negu 15%, bet lokalas 
nieko nedaro tuo klausimu.

Lokalas 218 išėjo prieš 15% 
ir reikalavo 35%, kaip kad 
buvo instruktuota sausio 20 
susirinkime.

Lokalas 51, italų lokalas, 
nedavė kalbėti, bet liepė atei
ti kitą ketvirtadienį.

Lokalai taipgi raportavo, 
kad rengė balius. Pirmininkas 
paaiškino, kad manadžeris 
Ulesis išduos raportą, bet vie
ton raporto, jis savo visą kal
bą atkreipė prieš tuos lokalus, 
kurie reikalauja didesnį nuo
šimtį ir nepriima General 
Board paskyrimą. Jis įvardi
no lietuvių lokalą 218 ir lo
kalo narius. Jam labiausia ne
patiko Raymondas todėl, kad 
netyli ir neklauso pono Ulesio. 
Taipgi ir biznio agentas gavo, 
vėjo. Ulesis nepritarė nė vie
nam delegatui, kuris išreiškė 
lokalo nutarimus. Jis įsakė vi
siems, kad mes, parėję į loka
lus, viską perstatytume taip, 
kaip jis nori ir kaip jis in
struktavo, tai yra — kad mes 
Baltimore j e negalime reika
lauti, nes kiti nereikalauja. 
Jisai sakė, kad kiekvienas 
“ateitas” sau nusistato reika
lavimus, bet kaip tik mes pa
reikalausime, tai tuoj New 
Yorkas ir Pennsylvania paims 
mūsų darbą ir mes badu mir
sime, nes jų marketas nustato* 
mums “pteisą.” Sulig jo kal
bos, tai kiti miestai nėra tos 
pačios unijos.

Naujus dalykus besvarstant, 
lokalas 100 pakėlė klausimą 
preserio, kurį Bradūnas pava
rė. Preseris reikalavo, kad 
unija leistų jam vieną kautą 
nuprosyti, tuomi parodant, kad 
jis gali nuprosyt geriau, negu 
bile vienas. Ulesis pasakė, kad 
kitoj šapoj leistų tą padaryti, 
bet Bradūno šapoj negalima.

nutarta 
tol, kol

delega-

Jis nepasakė, kodėl taip yra. 
Išvada labai keistai išrodo.

“Kuterių” delegatas pakėlė 
klausimą, kad unija nepriima 
vieno “kuterio.” “Kuterių” 
agentui paaiškinus, kad tasai 
žmogus yra ir partnerys, žo
džio balsavimu buvo 
nepriimti to kuterio 
bus partnerys.

Vieno žydų lokalo
tas pasakė, kad Ulesis atėmė 
organizacijos veikimą ir žo
džio laisvę. Ulesis smarkiai su
šuko : “Melagi! Aš tau paro
dysiu.”

Su tuo susirinkimas tapo už
darytas be jokių tarimų.

Delegatas S. R.
Nuo Redakcijos. — Del vie

tos stokos šį raštą šiek tiek 
sutrumpinom. Atleisite.

A.LD.LD. REIKALAI
ALDLD. 12-to Apskr. 

Kuopoms.
Su pabaiga šio mėnesio čia, 

šiam apskrityj, lankysis su 
prakalbų maršrutu senai lau
kiamas draugas V. Andrulis iš 
Chicagos.

Kuopos, kurios turite pas
kirtas dienas del prakalbų, 
darbuokitės, kad būtų plačiai 
išgarsinta tarpe lietuvių dar
bininkų. Garsinkit plakatais, 
per spaudą ir žodžiu viens nuo 
kito, kad pasiekti plačiai lietu
višką liaudį ir perpildyti sve
taines darbininkais!

Šis kalbėtojas labai seniai 
mūsų apielinkėj jau lankėsi,

u gerai

kuomet

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

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,Ne 

kada jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABOR1US 

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

ParRatndau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue} 
Brooklyn, N. Y.

JeiPasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus: 
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskelbusio 
D-ro Robihsono it aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo žvarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

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

tas.
Nevisai taip yra. Mūsų darbi
ninkiškoj dirvojdies padėtį.

Prakalbos įvyko vasario 7 
d., š. m., 2 vai. po pietų, Low- 
ellio Darbininkų Kliubo sve
tainėj.

žmonių prisirinko gražus 
būrelis. Kadangi rengta ant 
greitųjų, tai rokuojame neblo
gai atsilankė publikos.

Draugas J. Kondrotas gra
žiai nupasakojo, kokiame var
ge ir nelaisvėj Lietuvos liau
dis šiandieną gyvena ir vargs
ta.

Buvo renkamos aukos ir 
manyta paskirt Lietuvos Po
litiniams kaliniams; surinkta 
$4.26, bet publika, patyrus 
jauno vaikino-kalbėtojo padė
tį, kaipo dar nedirbančio, da
rė sumanymą, kad aukas ati
duot kalbėtojui; su ta minčia, 
kad kitą kart paremsime po- 
lit. kalinius. Publikos vienbal- 
siškas pageidavimas išpildy
tas — d. Kondrotui priduota 
visi pinigai. Buvo statomi jam 
įvairūs klausimai; į juos atsa
kė neblogai, kas liudija, kad 
vaikinas, nors amžiumi jau
nas (tik ,21 metų) bet giliai 
susipažinęs su Lietuvos politi-

j Savaitę.
Atsišaukus paramos

Body streikui, atsiliepimas iš 
organizuotų darbininkų buvo 
tiesiog stebinantis. Advokatas 
Schoenberg, narys vietos ko
miteto Lygos Prieš Karą ir Fa
šizmą, atstovaujantis 30,000 
n&rių keliais žodžiais pareiš
kė, kad ši kova G. M. darbi
ninkų prilygsta Ispanijos liau
dies kovai (didžiausias ploji
mas, kad tai tiesa pasakė). 
Jis darė rinkliavą streikie
riams. Pirmiausia duosniausia 
darbo unija pasirodė White 
Motor lokalas 32, kurio prezi
dentas Reisinger sudėjo paža
dą, kad unija rems su $1,000 
savaitėje tol, kol streikas F. 
B. tęsis. Tas sukėlė labai en

tuziastišką demonstraciją. Po- 
tam visa eilė unijų dėjo paža
dus, po šimtinę ir mažiaus, 
taip kad susidarė suma plau
kianti kas savaitę, laike strei
ko bėgio $1350. Pinigais su
kelta konferencijoj $460 ir šia
me mitinge $475; viso virš 
$900.

Šiame mitinge visi susirin
kusieji gavo kopiją “Daily jne ir ūkiška padėčia. O tas ste- 

| Worker” specialės laidos apie 1 1'1 x ~ T
G. M. darbininkų streiką. 
Taipgi mitinge daug parduo
ta prieškarinės ir antifašisti
nės literatūros, 
žurnalo “Fight.” 
mitingo nebebuvo 

t gų,” kurie būtų 
streikierius nuo 
propagandos. Jiem U. A. W. 
U. viršininkai pasakė, kad čia 
yra “free country.” M-ka.

Fisher

o ypatingai
Prie šio 

“aniolų sar- 
gynę F. B.

raudonųjų

Lowell, Mass
Pirmas Toks Įvykis Pas Mus, 

Pirmas Žingsnis Bendro
Darbo!

K- Kitur jau senai lietuviškos 
organizacijos, panaikinę tūlus 
skirtumas ir suėję bendrai 
darbuojasi daugelyje klausi
mų, bet mes, lowelliečiai, tarsi 
kokią plieninę sieną negalime 
perlipti ir susiartinti bendram 
darbui. Tiesa, ir. pas mus šiuo 
laikū santikiai daug geresni, 
negu buvo tūlas laikas atgal. 
Pavyzdin, pas mus yra sekan- 

pažangesnės lietuviškos

bina klausytojus. Jaunas drau
gas J. K. turi pašaukimą, gra
žų iškalbumą ir todėl, jeigu 

, bus gerasdaugiau lavinsis, bus 
kalbėtojas ateityje.

Antros Prakalbos Lietuvių 
Piliečįų Kliube.

Anksčiau, tą pačią dieną, 
atėjo mūsų kliuban draugas 
V. Peslikas, narys L. Piliečių 
Kliubo komiteto. Atsiklausta 
jo, ar nebūtų galima jųjų kliu
be leisti pakalbėti Lietuvos 
klausime tam jaunam vaiki
nui? Draugas Peslikas atsakė, 
kad vienas negalįs pasakyti, 
bet pasikalbės su visu komite-- 
tu ir vėliaus mums praneš apie 
tai.

Liet. Piliečių Kliubo žmo
nės gražiai atsiliepė leisdami 
ir pakviesdami kalbėtoją, kad 
pribūtų į jųjų kliubą kalbėti.

Pabaigę prakalbas čia, nu
einame į Piliečių Kliubą gero
kas būrys žmonių, o ten ran
dame pilną kliubą svečių. Vi
si susijungėm į bendrą pašne
kesį. Neilgai trukus, d. Z. Dzi- 
dulionis paprašė svečius nusi
raminti valandėlei ir pareiškęs

Seattle, Wash. — Detek
tyvai areštavo viešbutyje 
tūlą “Timą Donovoną,” kaip 
nužiūrimą vaikvagį ir nu
žudytoj ą daktaro Mattsono 
sūnaus Charles’o.

čios

miršta, 
lietuvių 

j mirė, tarp kurių buvo ir tokių, ' 1 • __ * JI ij______  J
darbininkų judėjimo.

Kasyklose darbai,i gana šlu
buoja; o labiausia didžiųjų 
kompanijų. Mažesnėse dirba
ma kiek daugiau, bet ir ten iš-, 
naudojimas nesvietiškas. Bū
na atsitikimų, kad už tą taip 
sunkų ir vargingą darbą algų
neišmoka. Veisiejiškis.

Gaukite “Laisvėj” Naujų
i

Skaitytoju

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

DAR APIE ’2,000 VERTES DAIKT u
YRA “LAISVES” BAZARE

TIE VISI DAIKTAI BUS IŠPARDUODAMI UŽ LABAI ŽEMAS KAINAS
Bus įvairiausių gėrimų ir geriausių valgių, kurie yra Bazarui sudovanoti.

Kas Vakarą Šokiai, Griežiant Keturių Kavalky Orkestrai

February

šeštadienį Q A
Vasario f * ■ 9
February ■Bl■

BUS “LAISVES” SVETAINĖJE, 419 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y

Pirmadienį
Vasariu
February

GARSlNKITfiŠ SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVOJE”

12 Žymiu Talentų iš Phila., Pa. 
duos solų, duetų, kvartetų 
ir sceniškų šokių.

ŠOKIAI IR ŽAISLAI,
Kadangi įvyksta Liet. Nepri
klausomybės minėjimo prakal
bos, tai šiandien bazaras pra
sidės 10 v. vak. Įžanga veltui.

- ------------------------------- •------------------------------------ .n. i...?.......................  . ■

Vaikų Dienom, tai yra Sekmadieniais, nuo 1-mos iki 5-tps Vai. Įžanga Veltui Vaikam ir Suaugusiem. 
Bet Vaikai be Suaugusių, Nebus Įleidžiami.

Sekmadieniais Bus Vaikų Dienos nuo 1-mos iki 5-tai Vai. Dienomis. Vaikai 
Pirks Viską Žemom Kainom. Gaus Gerų Daiktų, Mokėdami nuo 1c. iki 10c.

Penktadienį 1Q
Vasario M

Sekmadienį Q"| Višniauskas, iš Bayonne, 
February m 1 A. Klimaitė, P. Pakalniškis ir

L Kavaliauskaitė
dainuos soluš.

Pirmyn Choras, išGreatNecK
Vadovaujant A. Klimaitei, 
duos ištisą programą.



Šlaitupis.

Lawrence, Mass
policija su-

ve

Ig. Beeis.

FOTOGRAFASScranton, Pa
iš

džiaugs-
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713 SNYDER AVE.

daro visokius 
ir nusiskundi-

vakarie-
Lietuvos

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

Stanis Aleksa serga gripu. 
Aleksa' yra senas “L.” skaity
tojas ir nuoširdus darbininkų 
reikalų rėmėjas. Linkiu vei
kiai jam pasveikti.toj draugijoj 

pranešiu

Borough of Brooklyn,
Kings, to bo consumed off the

MARTHA TIMM
Street, Brooklyn, N. Y.

Bus puiki dailės programa, 
rengėjai kviečia talentus 

iš New Yorko.

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

ta $25, o Ispanijos kovotojams 
už demokratiją irgi $25. Vė
liau "sekami draugai aukojo 

darbinipkam: J. 
Kizulia—

s—75.; J. 
Tai reiškia, 
auka Ispani- 
Tai gera pa- 
L. K. Biiiras.

Pirina'd., Vasario 15, 1937

Newark, N. J

»\ j
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* * *

Puslapis Penktas

sudraskytų susirinkimą ir gy
rėsi, kad daugiau panašių su
sirinkimų nebūtų, nes Bankinis 
Dept. paimtų visą dalyką 
tvarkyti ir buvusieji board di
rektoriai pasiliktų viešpačiais 
ant visados.

Blogi Dalykai Newark© Lietu
vių Taupymo ir Statybai 

Skolinimo Draugijoj

Vasario 1 dieną augščiau 
minėtos draugijos atsibuvo me
tinis susirinkimas, Lietuvių šv. 
Jurgio svetainėj.

Įėjus į salę susirinkimas 
dar nebuvo prasidėjęs. Pa
žvelgus į stalą, abiejų frakci
jų lyderiai ir advokatai ir vie
nas svetimas “džentelmenas”, 
ko tai piktai kalbėjosi. Tuoj 
buvo galima suprasti, kad čia 
kas nors nepaprasto yra. Ir 

r nereikėjo ilgai laukti. Pirmi
ninkas R. Baublis praneša, 
kad čia yra atsilankęs iš Ban
kinio Department© žmogus ir 
turi šiam susirinkimui ką to
kio pranešti. Tuoj pašoka p. 
Kralikauskas ir agituoja šė- 
rininkus, kad bankinio dept. 
žmogui neduoti kalbėti, nes 
girdi, mes tikrai nežinome, 
kas jis tokis yra. Bando tas 
svečias kalbėti, bet šėrininkai 
kelia triukšmą ir jis atsisėda. 
Bando kalbėti p. Kralikaus
kas. Tačiaus p. Trečiokas pa
sigriebia savo didelę knygą ir 
šaukia šėriniųkų vardus, kad 
ateitų prie stalo ir atsiimtų 
pinigus, nes tą dieną išmokėjo 
rodos 23-čios serijos šėrinin- 
kams išmokėtas knygutes, šių 
žodžių rašytojas, kaipo Palan
gos Juzės atstovas ir gavo čekį 
už $1,015.95c.

Ir vėl pašoka p. Kralikaus
kas ir rėkia: “Nesidžiaugkite 
gavę čekius, nes tie čekiai ne
bus iškešinti. Mūsų draugiją 
neturi pinigu, iš ko išmokėti 
tokią sumąp’uTą ‘Vakarą išmo
kėjo šėrininkams sumoje 
$25,000 su šimtais). Jie 
(board direktoriai) nuėjo į 
Ironbound Trust Comp, banką 
ir pasiskolino $15,000.00. Tą 
paskolą mes nuėję sulaikėme. 
Mes savo pinigais nemokėsi
me nuošimtį už tą paskolą.’ 
Kuomet aš iš draugijos rei
kalavau pinigų, tai p. Trečio
kas man pasakė: Duok 
$200.00 komišin, tai gausi pi
nigų.” Ponas Trečiokas pašo
ko ir riktelėjo: “Rupūžei kad 
duosiu žandan!” Kralikauskas 
greitai atsisuko į Trečioką 
manydamas, kad “šiūr” jam 
kirs. Tokis Kralikausko stai
gus atsisukimas į Trečioką, 
susirinkimui padarė skanaus 
juoko.

Kralikauskui aprimus pirm, 
ir vėl iššaukia Bankinio De
part. atstovą. Nors nekurie iš 
vadovaujančių šėrininkų ir 
priešinosi, kam leidžia jam 
kalbėti, bet protestas buvo 
silpnas ir svečias kalbėjo la- 

4 bai trumpai, pranešdamas, 
kad jį čia prisiuntė Bankinis 
Valstijos Departmentas, kad 
pranešti šiam susirinkimui, 
kad jūsų komisijos padarytas 
priedas arba pataisymas prie 
konstitucijos Bankiniui Dept. 
nepriimtinas ir “flat reject
ed.”

Kilo nemažas lermas tuo 
klausimu. Tačiaus šiaip taip 
nustumtas, kad tas klausimas 
būtų sykiu svarstytas su kon
stitucijos komisijos raportu.

Seka skaitymas protokolo iš 
pereito metinio susirinkimo ir 
iš dviejų ekstra susirinkimų. 
Protokolus skaito p. Trečio
kas. Protdkolai surašyti taip 
vienpusiškai, kad žmogus 
klausai ir manai, kad čia 
skaitoma polemika ir kritika, 
o ne draugijos nutarimų doku
mentalia dalykas. Ką kalbėjo 
Trečiokas ir jo šalininkai už
rašyta, kad kalbėjo gudriai, 
išmintingai ir del labo draugi
jos, o ką kalbėjo jo priešai, 
tai užrašyta, kad kalbėjo dur
nai, nesuprantamai ir kenks
mingai draugijai.

Suprantama, tie rėkia, pro
testuoja, kad neteisingai už
rašyta ir reikalauja, kad pro
tokolai būtų priimti su patai
symais. Bet kokie tie pataisy- 

'junai turi būti, nepajėgia su- 
^formuluoti. kas reiškia, kad

protokolai pasilieka taip, kaip 
jie yra parašyti.

žiūrint iš šalies į tuos žmo
nes net gaila. Veikė draugi
jose ir pasenę, ir tokį mažą 
sugebėjimą turi draugijos rei
kaluose.

Beje, iš pastarojo ekstra su
sirinkimo buvo du protokolai. 
Mat, tanip susirinkime šėrinin
kai buvo išsirinkę savo pirmi
ninką ir sekretorių. Advoka
tai su Trečioku susitarė ir pa
skelbė tą susinnkimą nelega
liu. Nuo sekretoriaus pareigų 
Trečiokas nepasitraukė, bet 
to “nelegalio” susirinkimo 
protokolą į knygas įrašė ir 
perskaitė. Buvęs to susirinki- j 
mo sekretor. p. Ambroze pa
stebi, kad p. Trečioko perskai
tytas protokolas nėra legališ- 
kas, nes to susirinkimo sekre
torium šėrininkai išrinko, gir
di, mane ir aš surašęs visus 
nutarimus to susirinkimo už
baigus susirinkimui norėjau 
perduoti p. Trečiokui, kad įra-1 
šytų į draugijos protokolų 
knygą, bet p. Trečiokas griež
tai atmetė, pareikšdamas, “kad 
man nereikia jūsų protokolo ir 
nesiskaitau su jūsų nutari
mais.” I

Tą protokolą aš turiu ir, gir
di, jį reikėtų skaityti. Trečio
ko grupė priešinasi skaitymui 
tikrojo protokolo. Ir vėl kyla 
lermas. Gauna žodį Pal. Juzės 
Dr-jos atstovas. Jis nurodo . 
ir pajuokia p. Trečioko vien- ■ 
pusiškumą rašyme protokolų. 
Ir taipgi pajuokia p. Trečioką, ; 
kad pereitą susirinkimą jis su < 
advokatais paskaitė nelegaliu, 1 
bet dabar p. Trečiokas per
skaitė to “nelegalio* susirinki
mo protokolą ir nori, kad šis 
susirinkimas priimtų. Jei tas , 
susirinkimas buvo nelegališ- ; 
kas, tai ir pono Trečioko pro
tokolas nelegališkas, tai aš - 
duodu įnešimą, kad būtų pro
tokolas skaitytas legalio sek- ■ 
rotoriaus ir priimtas, kuris 
buvo to susirinkimo išrinktas,

. —pareiškė P. J. atstovas. Jo kįu nors būdu ant jo proto. 
_ | įnešimas entuziastiškai priim

tas. Ąmbrozes protokolas skai
tytas ir priimtas, o Trečioko šeimoj, 
paliktas be vertės.

Sekė konstitucijos pataisy
mo komisijos raportas. Rapor
tas buvo panašus, kaip kad rašė 
p. Staniulis “Laisvėje”,—kad 
Bankinis Depart. neperdaug 
paiso konstitucijos pakeitimo. 
Kadangi ant šio susirinkimo 
Bankinis Dept. atsiuntė net 
savo atstovą ir griežtai atme
tė pataisymus ir rekomenda
vo priimti tą pačią konstitu
ciją, ką pirmiau buvo pasiūlęs 
Trečiokas, tai visiem aišku bu
vo, kad p. Trečiokas su savo 
advokatais pasidarbavo Ban
kiniam Departmente, kad pa
statyti ant savo.

Tuo klausimu rietenos ėjo 
iki 2 vai. ryto ir prie jokio 
rezultato neprieita, nes ir 
pirm., kaip matyt, buvo pain
formuotas advokatų, kad nesi
laikyti jokios tvarkos ir nepri
leisti prie jokio nutarimo. 

Į šiame susirinkime buvo rin
kimas keturių board-direkto- 
rių. Pagal pereitų metų metinį 
nutarimą, kad kurių direkto
rių terminas išsibaigė su šiuo 
susirinkimu, kad negali kan
didatuoti ant toliau nepertrau
kęs vienų 'metų. Tačiaus to 
nutarimo nesilaikyta iš Trečio
ko pusės. Trečioko šalininkai 
kandidatavo visai nepaisydami 
to nutarimo. Nors ir. kunigas 
Kelmelis darė pastabas, kad 
jis buvęs įnešėjas to įnešimo 
pereitą metą ir jis buvęs pa
remtas, tačiaus jo nepaisė tre- 
čiokiniąi, išskyrus tik vieną 
Petrulį, kuris nekandidatavo. 
Buvo duotas įnešimas, kad tą 
klausimą užgirti ir šiame su
sirinkime. Bet pirm, nesilaikė 
tvarkos ir įnešimas likosi be 
vertės, kaip ir daugelis kitų 
įnešimų bei sumanymų likosi 
sumaišyta ir neleista prie ap
svarstymo.

šėrininkai kelis sykius štur
mavo, kad prašalinti pirminin
ką, bet tas įsikibęs laikėsi ne
paisydamas nieko. Tik trečio
kių ai ir laukė, kad šėrininkai

Nors trečiokiniai ir kandi
datavo prieš šėrininkų nutari
mą, bet balsavimuose juos iš
skyrė. Jie gavo tik kelioliką 
balsų. Į dapildymą board di
rektorių išrinkti šie: M. Stel
mokas, V. Ambroze, B. Staniu
lis ir Pocius. Kiek teko patir
ti, tie visi žmonės nusistatę 
prieš p. Trečioką. Ar anti-tre- 
čiokinis blokas sudarė didžiu
mą board direktorių ir ar Tre
čiokas pavarytas nuo sekre
toriaus vietos tuom tarpu ne
teko patirti. Tačiaus labai 
aišku tas, kad prieš p. Trečio
ką yra nusistatę 85 nuošimtis 
šėrininkų, kurie 
jam užmetimus 
mus.

Kaip dalykai 
vystysis toliau, 
liau.

Staiga Pakvaišo.

Vasario 4 dieną parėjęs 
darbo Robert Daniels, kada 
jo žmona tik prasišalino iš na
mų, tai Daniels pasiėmė savo 
13 mėn. kūdikį ir, nusinešęs 
apie mylią kelio, upelyj prigir
dė. Pats gi nuėjo į gelžkelio 
bėgių sukinėjimo būdelę.

Kada policija surado Da
niels, tai jis buvo nuogas.

Sakoma, kad Daniels iki tai 
dienai buvo gana sveikas ir 
rimto apsiėjimo žmogus; taip
gi gana gražiai sugyveno šei
mynoj.

Daniels turėjo lengvą ope
raciją — išpjovė tonsilus ke
lios savaitės tam atgal, tai spė
jama, kad gal tas pakenkė ko-

vyrą į ligoninę, njiažą mergai
tę į prieglaudos namus, o mo
teries lavoną į kapus.

Tai ot ir kapitalistinės sis
temos gerbūvis ir p. Roosevel- 
to “užmirštas žrtiogus,” kurį 
p. prezidentas “gelbsti!”

Keisčiausia, tai kad vietinė 

 

kapitaĮistų spauda, kuri tiek 

 

daug prirašo apie! badą Sovie

 

tų Sąjungoj, apie šį dalyką 
gu; rodos, kad toks da

lykas čia neatsitiko.

Kulpmont, Pa PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Šis-Tas.

aikei

šiomis dienomis Viktoras, 
sūnus Alekso Darned avičiaus, 
įsirašė į S.' V. armiją. Tarnau
ti pasiųstas į Hawaii.

Tokia jau, mat, kažkurių 
jaunuolių ambicija. Paaugo 
kiek ir, kaip paukštelis, kelia 
sparnus skristi — skristi bile 
iš namų . . .

BAYONNE, N. J.
ALDLD. 212 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks antradienj, 7:30 vai. 
vak., 16 d. vasario, 10 W. 22nd St. 
Draugės ir draugai, malonėkite atei
ti i susirinkimą laiku ir užsimokėkit 
metines duokles už 1937 metus. — 
Sekr. K. Maziliauskas. (37-38)

Louisville, Tenn. — Jau 
suskaityta 407 žuvusių per 
potvinius v i d urvakarinėse 
valstijose. Be to, apie dau
gelį dar nėra žinios.

North Andover 
gavo du jaunuolius banditus: 
Francis T. Corrigan, 23 metų 
amžiaus, 115 M ar et St., ir Jo
seph Connolly, 17 metų am
žiaus, 100 Salem !p>t. Abu yra 
Lawrence High School studen
tai.*

Įėję krautuvei! po num. 60 
, Union St., jie pradėjo savo 
darbą, bet ant greitųjų pribu
vo policija. Jaunuoliai palei
do ašarines bombas, išbėgo iš 
krautuvės, sėdosi mašinon ir 
greitai nuvažiavo. Smarkiai 
bevažiuojant jų automobilis 
parmušė žmogų, kuris nuo to 
ir mirė.

Abu jaunuoliai yra airių 
tautos ir dideli katalikai.

Juozas Žukas, kuris randasi 
Shamokin State ligoninėj, ir į 
vėl ant operacijos. Tą žmogų 
jau kelintą sykį pjausto, šiuo 
tarpu vieną operaciją darė 
vasario trečią, o antrą — de
vintoj.

Kulpmonto distrjkto mokyk
lų direktoriai paskyrė $1000 
dovanų tam, kas suareštuos ar
ba nurodys tą ar tuos bloga- 
darius, kurie čia net du sykiu 
sudegino Kulpmonto mokyk
las. Bon Ami.

Aušros Draugystė turėjo 
puikią parę. Publikos buvo 
nemažai. Visi linksmai šne
kučiavosi. Buvo renkamos au
kos nukentėjusiem nuo pot- 
vinio. Surinkta suvirš $7.

Nusižudė Acadia. Mill dirb
tuvės “paymasterisr Harry L. 
Lesure. Jis buvo rastas negy
vas “store house” num. 1. Mat, 
šita dirbtuvėlė užsidarė ir Le
sure, darbo netekęs, pasidarė 
galą.

Italų tautos Lambnica, kuris 
užmušė savo-sūnų per nelaimę, 
tapo išlaisvintas. Išgirdęs nuo- 

Į sprendj, kad nekaltas, net 
Į dvi savąiti mirė du vienoj j verkdamas savo advokatui 

J. Valinčiaus šeimoj ranką pabučiavo iš 
mirė duktė 24 metų amžiaus mo. 
ir sūnus 22 metų. Tai perskau- 
di nelaimė į taip ūmą laiką.di nelaimė į taip ūmą laiką. Nuo bendro fronto 
Valinčiaus šeimyna yra bazinės liko $50 pelno, 
nytiniai žmonės, tad ir savo politiniams kaliniajms paskir- 
vaikus palaidojo su bažnyčios 
apeigomis. 

* * *
Kelios savaitės atgal, kaip 

mirė sena Scrantono gyvento
ja Sakalauskienė. Sakalauskie
nė paliko išauginus šeimyną: 
keturis sūnus ir vieną dukterį. 
Du sūnus daktarai ir vienas 
vaistininkas. Sakalauskienė ! rama. 
buvo tautiškos bažnyčios rė
mėja, tad ir liko palaidota 
tautiškuose kapuose Chinchil
la, Pa.

Ispanijos 
Vaiksnaris—$2; K. 
50c.; D. Sukacki 
Marcalis—25c. 
susidarė $28.50 
jos kovotojams.

105 metų amžiaus senįs 
Ramon S. Marfil vas. 6 d. 
išskrido lėktuvu iš Meksi
kos į Kubą, kad jam ten 
padarytų operaciją regėji
mui pataisyti.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

LICENSES

* * *
Kelios savaitės atgal tapo 

atleistas iš “prodžektinio” dar
bo tūlas Hasence. Atleistam iš 
darbo, pašalpos neduoda per 
tris savaites — gali palaukti, 
sako šalpos biuro ponai virši
ninkai. Kitaip sakant, gali pa
badauti. Tai šis vargšas bedar
bis taip ir darė. Gi, delei ne- 
davalgymo ir skurdaus gyve
nimo, moteris. apsirgo plaučių 
uždegimu. Vargšas žmogelis 
ir vėl jieškojo pagelbos šal
pos biure, bet atsakymą gavo 
tą patį: “dar nepraėjo 21 die
na nuo tavo atleidimo iš dar
bo. Nei duonos, nei medikalės 
pagelbos sergančiai nėra.” Ir 
kas čia jau tokio? Juk ponų > 
šalpos biure gūžiai pilni, o 
vargšai lai miršta badu, kas ir 
atsitiko. Moteris miršta, nes 
pagelbos iš niekur negavo, o 
dar ir patį vyrą paguldė į lovą 
ta pati liga. Moteris mirė vie-, 
noj lovoj, kada vyras ir ...pasi
judinti negalėjo kitoj lovoj. 
Mergaitė apie 5-6 metų, budi
na iš miego savo mamytę, bet 
pastaroji jau miega amžinu 
miegu. O kada kaimynai atra
dę tokį dalyką, pranešė į tą 
patį biurą, tai tada ponai su
judo, kaip tą viską' užglostyti, 
kad nevirstų skandalu. Ir, ži
noma. kad užglostė: sergantį

PHILADELPHIA, PA
I

Dienraščio Laisvės Naudai

BANKETAS
ir

KONCERTAS
įvyks Sekmadienį

18 d. Balandžio-April

Bus Puikioje Salėj e

NEW AUDITORIUM HALL

Phil a d el phi jos darbininkiš
kos organizacijos, kurios 
rengia šį banketą, prašo vie
tos organizacijų tą dieną 
nieko nerengti ir kviečia jų 

narius dalyvauti šiame 
parengime.

' ■ .»

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10893 has been issued to the undersigned 
to soli beer pt retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
362 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County' of Kings, to be consumed off the 
premises.
PATRICK QUIGLEY & FRANK DOSWALD 
362 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is thereby given that License No. 
A 10982 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
SAMUEL GRAND & ISIDOR POGOSTKIN 
500 Nęstrand Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is herqby given that License No. 
A 10984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail unaer Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2925 Avenue P, Borough of Brooklyn,

I County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS BLOCK 
(Block Bros.)

2925 Avenue P, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10963 has been issued to the undersigned 
to sell .beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
51 Wolcott Street, 
County of 
promises.

51 Wolcott
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4653 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
589 —■ 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 

; Cqpnty of Kings, to be consumed on the 
premises.

I MURRY JACOBS
589 — 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.
.NOTICE is hereby given that License No. 
L-384 has beep issued to the undersigped 
to sell wine and liquor at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4218 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH J. SCHWARTZ 
(Nightingale Wine & Liquor Store)

4218 Avenue U Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.. 
RL 7230 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 451 East New York Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

QUARANTA’S RESTAURANT, INC.
451 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.' 
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 967 has been issued to the undersigned 
to soli beer and wine at retail jžnder Sec
tion 132 A of the Alcoholic B4w?rage Con
trol Law at 1428 De Kalb Ave.jzTlorough of 
Brooklyn, Coupty of Kings, to be consum
ed on the pi'emisqs.

ERWIN SCHLAICH 
(Schwarzwald Klause)

1428 De Kftlb Ąvenue, Brooklyp, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7241 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2375 Pjtkin Ave., Borough 
of Brooklyn, County Jįft Kings, to be con
sumed on the premisas.

ANTHONY POLISI & SEYMOUR 
' EPIFANIO

(Dixie Club Restaurant)
2375 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7267 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqupr at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law pt 575-577 Coney Island Ave.,1 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be communed on the .premises,

JAMES J. KENNEDY
675-577 Conev Island Ave.. Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTARY PUBLIC

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje 
Graborystčs reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai. 
306 John Street, 

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

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

BODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, StrŠ- 
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški ReumatiŠki 
keblumai, Nosies. Gerklės, Plaučių^ 
Plaušinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir 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 
Analyse, X-spinduliai Serumų įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M. 
(MES KAI-RAMR IJETTTVTAKAD

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimą* 
s.ką.niausių 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 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ąnt jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas. 

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

r . •(
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Laisvės” Bazaro Antras Vakaras Gražiai

Nusisekė; Dovanos Tebeplaukia
Penktadienio vakarą “Lais

vės” bazaro programą pildė 
Aido Choras, vadovaujant B. 
L. šalinaitei. Pianu akompana
vo Aldona Žilinskaitė. Pirmi
ninkavo P. šolomskas.

Publika pradėjo rinktis an
ksti; dar prieš 7-tą vai. vaka
ro grupelės svečių jau užkan
džiavo šimansko — Petkausko 
dovanota “eme”, Mergiūno iš- 
keptu-dovanotu kalakutu-“tur- 
ke,” I. Levanienės dovanotais 
pajais ir kitais skanumynais. 
Vėliau svetainėj pasidarė gana 
ankšta. Išleista daug įvairių 
dalykų. Bet bazar^ atrodo 
turtingu, kaip buvęs. Kurgi 
nebus, kad ir vėl atsiųsta-at- 
nešta tiek daug dovanų.

Vietinių Dovanos Bazarui.
T. Vasikoniutė ir A. Visoc- 

kienė dovanojo krutamu ir pa
prastų paveikslų ėmimui ka
merą ir prožektorių.

Lukoševičiai, Scholes Bake
ry, Grand St., savininkai, pa
dovanojo 2 kepalu duonos 
(10 svarų).

K. Masėnas 
laikrodį ir setą dišių.

Juozas Rinkevičius, Mas- 
peth, setą stiklų su stikline 
vynui, uzboną ir dvi pilnas pi- 
pirnyčias.

Navikienė — elekt r i k i n ę 
lempą.

M. Klimas — Richmond 
Hill, — 48 pakelius makaronų.

E. Klimaitė—3 skepetaites.
Mikalauskienė — moterišką 

apatninką ir $1 pinigais.
Vietinių Aukos Pinigais.
Petras Burneikis, Central 

Brooklyn, $2. Per J. Weiss 
gavome $2.25; aukojo sekan
ti: J. Juška — 50c., J. Bar- 
tašius — 50c., J. Butkus — 
25c., J. Weiss — $1.

Dovanos iš Kitur.

Bridgeport, $1; B. Barkevi- 
čius, Stratford, 50c, ir Chas. 
černauskas, Stratford, $1.

Širdingai visiems dėkojame 
už dovanas.

Apie būsimą programą 
karnomis bazaro dienomis, 
rios bus 19, 20, 21 ir 22 
šio mėnesio, daugiau žinių 
site skelbime.

se- 
ku- 
dd. 
ra-

■

elektrikinį

Moterys Turi Švelniai 
Apsieit Su Vyrais

Proga Girdėt Prakalbą 
Apie Trockizmą

šių laikų moterims sunkoka 
savintis “savo” vyrus, ypač 
kada susipyksta. Mrs. Lillian 
Callahan tą gerai patyrė. Ji
nai per 10 metų tikėjosi turinti 
vyrą, bet vieną rytą jiedu susi
pyko, susibarė ir jis jai atšo
vė: “Nesikabinėk prie manęs. 
Aš grįšiu pas savo pačią į Dės 
Moines.” Pasirodė, kad ten iš- 
tikrųjų yra pirmesnė jo žmo-1 
na.

Dalyvaukim Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimo Prakalbose Penktadienį

Šiais metais, šį mėnesį, su
kanka lygiai 19 metų nuo pas
kelbimo Lietuvos Nepriklauso
mybės. Vasario mėnesį dauge
lyje Amerikos lietuvių koloni
jų rengia paminėjimus — daro 
peržvalgą tos istorijos. Šįmet 
padėtis yra labai rimta, pavo
jus gręsia Lietuvos nepriklau
somybei. — Kas tas pavojus? 
Iš kur jis pareina? Tai bus iš
aiškinta geriausių kalbėtojų 
vasario 19 dieną (ateinantį 
penktadienį), Grand Paradise 
Salėje, 318 Grand Street, 
Brooklyne.

Be 
tinge 
riją, 
buvo 
vojo,
valdytojai, 
dalykus. Jie taipgi išaiškins ir 
dabartinę Lietuvos ūkišką ir 
politišką padėtį, kuri kiekvie
nam lietuviui svarbu žinoti.

to, šiame masiniame nu
kalbėto j ai išaiškins isto- 
kaip nepriklausomybė 

paskelbta, kas už ją ko- 
kaip elgėsi dabartiniai 

ir kitus svarbius

Kalbės St. Michelsonas “Ke
leivio” redaktorius, ir R. Mi- 
zara, “Laisvės” redaktorius.

Programoj dalyvaus Brook
lyn© Aido Choras ir Aldona 
Klimaitė dainuos pritaikytas 
lietuvių liaudies dainas.

Nepriklausomybės minėji
mą rengia ne viena kokia or
ganizacija, bet komitetas, ku
ris atstovauja veik visas Broo
klyn© žymias organizacijas, tai 
yra, Amerikos Lietuvių Kon
greso Atsteigimui Demokrati
jos Lietuvoje Brooklyno ir 
Apylinkės komitetas.

Todėl visi Brooklyno lietu
viai dalyvaukime masiniai. 
Svetainė didelė, visi sutilpsi- 
me. Kalbinkite ir savo drau
gus dalyvauti. Nepamirškite 
dienos: Penktadienį, 19 d. šio 
mėnesio, pradžia 7:30 v. vak., 
Grand Paradise Salėje, 318 
Grand Street. Komisija.

wil-Trečiadienio vakarą 
liamsburgiečiams proga išgirs
ti labai gerą prakalbą apie 
trockizmą. Tuo klausimu pra
kalbos įvyks 17 šio mėnesio, 
Grand Paradise svetainėj, 318 
Grand St., Brooklyne. Kalbės 
žymus to klausimo žinovas, au
torius ir laikraštininkas M. J. 
Olgin. Rengia Komunistų Par

tijos 6-ta Sekcija.

Areštavo Moterišką 
“Vyrą”

Išgelbėjo Skęstančius
Berniukus

ALDLD 13-tos kuopos Mote
rų Komiteto, Easton, Pa., bu
vo minėta staltiesė su skepe
taitėm ir stiklais. Bet pasirodė, 
kad stiklai ir “šeikeris” buvo Į 
dalimi “cocktail” seto, kurio 
taca, taipgi graži dišė keiksui 
atėjo vėliau atskirame punde
lyje. z *

B. E. Senkevičienė, Easton, 
Pa., atsiuntė išsiuvinėtą abrū- 
siuką ir 6 “coasters.” M. Mei- 
son, Easton, Pa., lietuvišką li
ninį abrūsą.

Valilioniai ir Marcinkevi
čius, Fairview Restaurant sa
vininkai, Corona, L. L, dova
nojo 2 kvortas degtinės.

Žalių šeimyna iš Hillside, N. 
atvežė gražią paduškaitę.

Mey Mazer, Glen Falls, N. 
Y., 1 dėžę Valentine saldainių.

J. Gedeminas, Hudson Falls, 
N. Y., 1 dėžę “Luxor Com
plexion Preparations” (setas 
iš’ daugelio šmotų gražylų 
veidui ir rankom dideliam spe
cialiai tam pagamintam bak-

Pora savaičių atgal buvo 
pranešta, kad tūla Mary Di 
Nocenzo susituokė su moterim, 

I kuri maskaradavo vyru
Collins’u”. Tą “jaunikį” dabar 
policija sugavo. Juomi 
Mrs. Elzbieta Corea (gal dar 

i ir kita pavarde), trijų metų 
• berniuko motina.

Areštuotoji sakėsi jau bu
vusi pasirengusi pasiduoti po
licijai. Ji prisipažino protar
piais persistatydavus vyru, o 
Marę vedus dėlto, kad jai 
“reikėję” vyro. “Jaunikis” gy
vena 765 E. 160th St., Bronx. 
Yra areštuota ir “nuotaka,” 
taipgi trys vyrai, dalyvavę 
apgavystėj. Vienas iš jų da
vęs savo metrikus, o kiti du 
kaltinami Marę išžaginę.

Marei tapus nėščia, jos mo-

Tom

esąs

Banko tarnautojas John Mc
Carthy pamatė, kaip trys ber
niukai įlūžo su visu ledu į 
Prospect Park ežerėlį, Brook- 
lyne. Nelaukęs, jis metėsi į 
šaltą vandenį ir sugrįžo neši
nas po vieną berniuką ant 
abiejų rankų, o trečią ant pe
čių. Berniukai turi po 13 me
tų, bet jam pavyko juos iš
traukti į krantą, nors pats 
gelbėtojas panašus į berniuką, 
sveria 120 svarų. Ežerėlis toj 
vietoj turi 5 pėdas gilumo.

Sldokininky Prakalbos
Vasario 12 cL, Piliečių Kliubo 

salėje įvyko taip vadinamų 
sklokininkų prakalbos, kurias 
rengė L.D.D. 7-ta kuopa.

Pirmininkauja St. Strazdas,iviaici lapuo iicovici, jvd v

tina įsakė jai ištekėt, tad tie nurodydamas, kad pažangiajam
vyrai vieton patys vesti, suda
rę tą suokalbį — suradę “vy
rą” ir apvesdinę.

Abelnai imant Jankausko 
kalba buvo organizacinio pobū
džio, atsimenant, kaip jis, kiek 
laiko atgal, įnirtusiai puldavo 
lietuvius komunistus ir kairią
sias darbo unijas. Well, gal Jan
kauskas pasitaisys, tą parodys 
jo ateities darbai.

Sekamas kalba David Benja
min, anglų kalba. Išdėsto Indu
strinės Organizacijos Komiteto 
vedamas kovas už organizavimą 
neorganizuotų darbininkų. Dau
giausiai apsistojo apie Detroito 
streiką, Ind. Org. Kom. auto
mobilių streike atlieka tą, ką 
Am. Darbo Fed. senai turėjo' 
padaryti. Pasmerkė A.D.F. Pil
domąją Tarybą už reakcioniš- 
kus žygius. Sėdėjimo streikas 
esąs niekas daugiau, kaip tik 
proletariato diktatūra, nes jųjų 
tarimus turi visi streikieriai te
nai esanti pildyti. Mich. guber
natorius bijojęs spėka apgalėti 
streikierius ir John L. Lewiso 
politika buvusi teisinga.

Daroma pertrauka. Pirm. 
St. Strazdas prašo aukų ir daro 
skelbimus. Vienas tokių skel
bimų buvo Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimas 19 d. šio 
mėnesio. Strazdas su užkirstu 
balsu pasako dieną ir salės var
dą. Girdi, mes irgi remiame. 
Bet suminėti, kad rengėjai yra 
Amerikos Lietuvių Kongresas 
už atsteigimą demokratinių tei
sių Lietuvos gyventojams, 
Strazdui balsas užsikirto. Ir 
šis pseudo-revoliucionierius dar 
nesisarmatija sakyti, kad ir jis 
remsiąs tą judėjimą, už kurį 
pažangioji lietuvių visuomene 
energingai kovoja.

Kalba Stilsonas. Pirmi žo
džiai, tai puolimas ant dienraš
čio “Laisvės.” Girdi, “Laisvė” 
skelbė per 6 metus, kad aš par
daviau darbininkų klasę, o da
bar kiti .kalbėtojai sako, kad 
darbininkų judėjimas pakilęs 
augštai.

Vaje, vaje, kokia tai naujie
na! Apie tokį didelį vyrą kaip 
Stilsonas dar Brooklyne niekas 
negirdėjo, kad jis būtų kupčius 
Amerikos darbininkų ir jais ga
lėtų turgavoti, kaip čigonas ku
melėmis, 
sąmonėms 
kės.

Tolinus
Soc. Int. buvo nusistatęs prieš 
karą ir visokius karo kreditus, kinds, 
bet pasaulinis karas išblaškė 
tuos nusistatymus ir pasekmėj

j ro Biuro dirigavimą, įvedę re
voliuciją ant Grand Streeto 
(Broklyne) ir Dvariškis su rau
donuoju skvadu lingavę galvo
mis, kaip koki muzulmanai 
prieš savo vadą.

Ar dar reikia didesnio pliauš
kalo, kad šitokias “teorijas” i 
skelbti svietui, kaip kad sklo- 
kininkas Stilsonas skelbia.

Ispanijos Liaudies Fronto’ 
valdžioje esą ar buvę buržua-, 
zijos ir visi generolai tenai pa
silikę. Tokis frontas darbinin- ’ 
karus nesąs reikalingas. Tai, j 
girdi, pražūtis darbininkų kla
sei, sako Stilsonas.

Vadinasi, Liaudies Fronto pu
sėje stovi socialistai, komunis
tai, sindikalistai ir įvairaus pa
žangaus nusistatymo žmonės, gi 
kitoje—fašistai su gen. Fran
co, Hitleriu, Mussoliniu ir visa 
juodąja Europos inkvizitorių 
gauja. Ir šiai budelių gaujai 
eina į pagelbą “revoliucionie
rius sklokininkas Stilsonas ir 
dar kviečia ir lietuvių darbinin
kus maršuoti paskui jį.

Po šeštam Kom. Int. kongre
sui buvusi raganų ir fašistų 
gaudymo gadynė. Esą nusi
spjauti ant tokių principų, sa
ko Stilsonas.

Visas svietas žino, kad ko-* 
munistai su jokiais burtais ir 
raganomis neužsiima, šitokias 
teorijas senesniais laikais skelb
davo pagarsėję pliauškalai Ge
ležėlė ir Grikštas, kuriuos lie
tuviai jau senai iššlavė į šiūkš-' 
lyną. Stilsonas, matomai, pa
sirinko pastarųjų kelią. 1

Am. Komunistų Partija sto
jusi už Rooseveltą laike pasta
rųjų rinkimų, čionai Stilsono 
didžiausia falsifikacija. Kom. 
Partija turėjo savo kandida
tus: į prezidentą Earl Browder, 
ir į vice-prezidentą James W. 
Fordą ir už juos varė kono- 
smarkiausią agitaciją.

Prisiminė apie Maskvos tero
ristų teismą. Girdi, galimas 
daiktas, kad jie kalti, bet kas 
kalčiausias, tai “popiežius” Sta
linas ir viršpaminėtoji klika. 
Baltagvardiečiai ir komunistai 
ploję rankomis, kuomet teroris
tus šaudė. Verkia teroristų li
kimo Hitlerio, Mussolinio ir ki
tų fašistų agentai, verkia visa 
juodoji gauja reakcionierių. 
Stilsonui irgi išbyrėjo kelios aš
aros. Gaila man StįĮsono, ku
ris taip kankinasi!

“L.” Reporteris.

Pridarė Bereikalingo 
Strioko

Penktadienio vakarą plėšikų 
signalas pasklido po visą 
Times Square apylinkę. Kaip 
bematant pribuvo galybė va
žiuotos ir .pėsčios policijos, pri
sirinko tūkstančiai svieto, bet 
visą “show” Margis ant uode
gos nusinešė. Pasirodė, kad 
Chemical National Banko pa
talpoj naktinis sargas per klai
dą užmynė signalo guzikutį.
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Pinigais Aukos iš Kitur.

Per Čiurlį aplaikėm $5 nuo 
L. A. U. Kliubo iš Bayonne,

E. Bernotienė, Brighton, 
Mass., $1.

Aplaikėme blanką nuo drg. 
Mockaičio iš Bridgeport, Conn. 
Neturėdami oficialės blankos, 
tai patys pasidarė blanką ir 
surinko $8.50. Sekanti aukojo: 
ALDLD 63 kp., Bridgeport, 
$2; J. J. Mockaitis, Bridge
port, 50c; J. Jasiūnas, Mil
ford, 50c; A. Mureikienė, Mil
ford, 50c;
Bridgeport, 50c; 
Bridgeport, 50c 
Milford, 50c;
Bridgeport, $1; J. A. Pudimas,

M. Valatkienė,
A. Katinas, 
J. Repšys, 

r. Valacka,

Grąsina Sėdėjimo 
Streikieriams

Parkų komisionierius Moses 
penktadienį grąsino WPA dar
bininkams streikieriams. Jie 
ketvirtadienio vakarą susėdo 
Parkų Department© garadžiu- 
je, 86th St., Central Parke, ir 
atsisako apleisti iki bus išpil
dyti reikalavimai. Moses pa
reiškė :

* '“Niekas iš streikierių dau
giau nedirbs parkų projektuo
se tol, kai aš būsiu darbe.” 

žinoma, jo grąsinimas išsipil
dytų, jei streikieriai nusileis
tų, bet vargiai jie tą padarys. 
Streikui vadovauja Am. Dar
bininkų Susivienijimas. Jie 
protestuoja prieš nukapojimą 
nuo $64.64 iki $55.84 algas 
lavintiems mechanikams.

Norintieji Pavalgyti Šviežių ir Skaniai 
Pagamintų Valgių

Eikite |

Juozo Ažio Restaurants
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
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ANTRA JUOZO AŽIO VALGYKLA

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

Taipgi maistas visados šviežias, skaniai pagamintas 
ir prielankus patarnavimas.
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Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 

Nėra valandų sekmadieniais.
B ■E

flCST- 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 DIENA IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Specialės kainos savaitei.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 žmonės 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 kraują ir visą kūno 
sistemą. Sergantieji ir sveiki tuojaus parsitraukite NATURAL-LAX- 
HERB TEA ir jūs patys persitikrinsite, jog aš sakau teisybę, nes aš 
esu išbandęs. N. L. H. Tea pakelis prekiuoja 50c. Prisiųskite Money 
Order už vieną bei daugiaus pakelių, o aš gavęs užsakymą, tuojaus 
pasiųsiu. Rašykit: JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, Brooklyn, N.Y.aiškina, kaip 2-rasis

žinoma, tokioms ne- 
nei vaikai jau neti-

NOTICE is hereby given that 
Wallace & Co., of Brooklyn, N. Y., 
has registered its trade-marks 
“Dainty Slices” & “Fruit Slices” with 
the Secretary of State of New York, 
to be used on confections and foods 
and ingredients of foods.

(37-57)

LEGAL NOTICES.
NOTICE is hereby given that 

Deutscher & Bloom, of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Snyder’s Hats” with the Sec
retary of State of New York, to be 
used on hats and clothing of all 

(37-57)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fomišiuoti kamba

riai, garu apšildomi, šiltas vanduo 
žiemą ir vasarą, ir visi šviesus, 261 
Hewes St., arti Marcy Ave., Brook
lyn, N. Y. (37-39)

judėjime eina kova, bet apie 
pažangiojo judėjimo kovas su 
reakcija ir kapitalistine klase 
nieko neprisiminė.

Pirmas kalba A. Jankauskas.
Kalbos turinys maž daug apie to įsisteigė Kom. Int. 3-čiasis, 
Washington© valdžią ir darbo 
unijas. Roosevelto valdžia es
anti žrhonių valdžia, bet ji yra 
pasiskirsčius į klases. Prieš pa
skelbimą N.R.A. daugelis darbi
ninkų, ypatingai marškinių ir 
audimo industrijoj gaudavo po 
2-3 dolerius į savaitę. N.R.A. 
buvo įvykinta ten, kur buvo 
unijos ir užmokestis pakilo nuo 
2-3 dol. iki $12 savaitėje.

Pirmą sykį darbininkų isto
rijoj šalies prezidentas paskel
bė, kad darbininkai turi teisę 
organizuotis, sako Jankauskas. 
Washington© valdžia susideda iš 
advokatų ir jų pareiga palaikyti 
šį surėdymą, kurį jie atstovau
ja. Republikonų ir Demokratų 
Partijos nieko gero neduos dar
bininkams. Darbininkų parti
jos yra Socialistų ir Komunistų 
partijos, ir aš pakol gyvas ne
duosiu savo balso kapitalistinei

partijai, šaukia Jankauskas

o antrasis beveik žuvęs. Pary
žiaus Komunos kovotojai tūks
tančiais žuvo, nes Francijos bur
žuazija pasikvietė Bismarko 
(Vokietijos) didžiausio Franci
jos priešo armiją ir revoliucio
nierius tūkstančiais šaudė. Tas 
pats būsią ir su sutarčia Fran
cijos Liaudies Fronto valdžios 
su Sovietų Sąjunga. Jei, girdi, 
reikės eiti į karą su Hitleriu, 
tai Francijos žmonės atsisakys 
eiti kovoti už burlokus, bet bur
žuazija kreipsis pas Hitlerį, kad 
apsiginti nuo Liaudies Fronto. 
Ir jei Vokietija tapsianti lai
mėtoja, tai visas komunistinis 
judėjimas būsiąs toli nustumtas, 
ir maž daug privedė prie to, 
kad Kom. Jnt. žlugsiąs.

Po 6-tojo yKojn. Int. kongreso 
1928 m., sulig Earl Browderio 
įsakymo, buvę paskelbta, kad 
Wall Streeto jau nesą. Stilso- 
nas, Siurba ir kiti, pagal Cent-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS Jį C
Prielankus Patarnavimas

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

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) .
Telefonas: EVergreen 7-1661




