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Apie Susivienijimus.
Kodėl Jie Negali Veikti 

Išvien?
Pasirengę Apšviesti 

Socialistus.
Raštai, Kurie Neužilgo 

“Laisvėje” Tilps.
Rašo L. Mizara.

Turime tris Susivienijimus: 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimą, Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoj, ir Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienijimą Ameri
koj (LDS, SLA ir LRKSA).

Pirmasis šiuo tarpu turi apie 
8,000 narių, antrasis apie 15,000, 
o trečiasis—virš 10,000.

Palyginti, tai labai mažai 
Amerikos lietuvių priklauso mū
sų Susivienijimams.

PELNAGROB1A1BLOF1NA, BŪK DUOSIĄ 
DARBŲ, JEI BUS NUMUŠTI TAKSAI

Amerikos “Karaliaus” Sovietai Reikalauja Pa-
Partija Nori Windsoro ramus prieš Japoniją

SOVIETU ATSTOVAS MA1SK1 VADINA 
FRANCO “KIŠENINIU GENEROLU” t

A

*

Republikonų Organas “Herald-Tribune” Kursto Pašalint 
Prezidentą Rooseveltą ir “Vadu” Palikt Garnerį

šiuo tarpu stambiosios ap- 
draudų kompanijos veda pekliš
ką kovą prieš fraternales orga
nizacijas—tokias, kaip lietuvių 
Susivienijimai.

Tos kovos pasėka yra ta, kad 
įvairios valstijos kas metai išlei
džia visokių fraternalėms orga
nizacijoms apsunkinti ir skers- 
painiuoti įstatymų. Mat, ap- 
draudų kompanijos yra turtin
gos, tad jos gali padaryti daug 
įtakos į valstijų įstatymdarius.

Man rodosi, mūsų visiem trim 
Susivienijimam reikėtų sueiti į 
artimesnį b e n d ra d arbiavima 
tam tikrais klausimais. Visiem 
trim būtų lengviau kovoti prieš 
įvairius varžymus.

Antra, visi trys Susivieniji
mai galėtų pasekmingiau pra
vesti lietuviuose propagandos 
už tai, kad žmonės ras y tusi į 
Susivi eniji m us.

Atsirastų ir kitų bendrų klau
simų, kuriais galima būtų ben
dradarbiauti.

Visi trys Susivienijimai yra j ridenta 
tos pačios kilmės,, taip sakant, 
išaugę iš vieno kelmo. Visi trys 
dar turi puikiausios dirvos augti 
ir bujoti. Tai kodėl jiems neben
dradarbiauti tais klausimais, 
kurie visiems trims gali būti la
bai naudingi?

Ney York. Lammott Du 
Pont, amunicijos fabrikan
tas ir vienas iš stambiausių 
General Motors korporaci
jos kapitalistų, kalbėjo Wal
dorf-Astoria viešbutyj, būk 
fabrikantai galėtų duot dar
bus trims milionams bedar
bių, jei būtų numušti taksai 
nuo didžiųjų pelnų ir kapi
talų, laikomų neva “atsar
gai.” Jam karštai plojo 1,- 
000 susirinkusių fabrikantų 
ir bankininkų. Jis pasakojo, 
būk Roosevelto valdžia įve
dus pramonę į “ūkanas” ir 
įklampinus biznį.—Jis ne- 
primisinė apie pačią did
žiausią bedarbę Hooverio 
laikais, kuomet kapitalistai 
mokėjo kur kas mažesnius 
taksus valdžiai.

New Yorko republikonų 
“Herald - Tribune” praeitą 
sekmadienį fašistiniai deja
vo, kad, girdi, “kažin ay iš
silaikys respublika” šioj ša
lyj iki prezid. Roosevelto 
tarnybos pabaigai; agitavo 
ji pavaryt, O* “vadu” palikt 
Garnerį, dabartinį vice-pre-

AMERIKIEČIAI LIUOS- 
NORIAI ATėMe Iš 
FAŠISTŲ USERĄ

Madrid. — 'Amerikiečių 
Lincoln-Washington Bata
liono politinis komisaras 
Fred Keller aplankė garsią
ją amerikinę liuosnorių bri
gadą, kuri žingsnis po žing
snio atėmė iš fašistų jau vi
sus namus Useroj, netoli 
Madrido. Useros centrą 
amerikiečiai kovotojai pa
vadino “Raudonąja Aikšte.” 
Fašistai dar laikosi tik vie
noj Cerro Blanco kalvoj 
prie Useros.

Washington. — Jungtinė
se Valstijose pradeda veik
ti “karaliaus” partija, in
korporuota Independence, 
Kansas valstijoj. Partijos 
pirmininkas Donald W. Ste
wart siūlo pakviesti kuni
gaikštį Windsorą, buvusį 
Anglijos karalių Edwarda, 
užimt Amerikos “sostą”.

Stewart parašė laiškus J. 
A. Farley’ui, demokratų 
partijos pirmininkui, ir J. 
Hammondui, republikonų 
pirmininkui, kad, girdi, tik 
karaliaus valdžia galėtų “iš
gelbėti” Ameriką.

London. — Sovietai dary
tų atvirų veiksmų gynimui 
Chinijos nuo Japonijos, jei
gu Anglija ir Franci j a pa
remtų Sovietus, kaip girdė
ję tūli diplomatai. Bet So
vietai kariškai neišstosią 
prieš Japoniją be Anglijos 
ir Franci jos užtikrinimo, 
kaip praneša United Press.

Iš sovietinių karinių šal
tinių esą patirta, kad jeigu 
Sovietai pasiųstų ir per 
tūkstantį savo lėktuvų Chi- 
nijai, tai dar turėtų gana 
lėktuvų, idant apsidirbti su 
Vokietijos orlaivy nu.

SSRS Ambasadorius Pašiepia Fašistų Planą Išsiųst iš Ispa 
nijos 3,000 Svetimų Karių ir Pripažint Franco Teises

CHINŲ ARMIJA NESUDE- 
MORALIZUOTA; SMAR

KIAI GINASI

i;
I

OREGON GUBERNATORIUS PLŪSTA DARBO 
SANTIKIŲ ĮSTATYMį GRŪMOJA PRIEVARTA 

ATIDARYT MEDŽIO DIRBYKLAS
Kiek Pabudavojama Naujų 

Lėktuvu Amerikoje
Washington. — Valdiškas 

verslo biuras praneša, jog 
per pirmus devynis mene- 1 x _
sius šiemet Jungtinėse Vai- b° Santikių Įstatymą, duo- 

pastatyta 2,- dantį darbininkams _ teisę 

r..........„„ 'daugiau ’"kaip vieną ar kitą uniją kaip sa-
pernai per tuos pačius me-' vo atstovę derybose su sam-

Darbo Federacijos Vadai Veda Gengsterišką Kovą 
Prieš Pripažintą CIO Uniją

Portland, Oregon.—Vals
tijos gubernatorius C. H.
Martin prakeikė Šalies Dar-

stijose buvo
757 nauji lėktuvai; tai 25 
procentais <

per balsavimus pasirinkti

Nanking, grd. 8.—Japo
nai iš trijų šonų atakuoja 
chinus Nankingo fronte. 
Chinai stipriai ginasi. Uni
ted Press atranda, kad chi- 
nų armija nėra nusiminus, 
kaip kad skelbė japonai.

Sakoma, kad pats Chiang 
Kai-shek komanduojąs chi- 
nams, ginantiems Nankin- 
gą (nors buvo pranešimų, 
kad jis išskridęs į Hanko- 
wą).

London. — Tarptautinė 
“nesikišimo” komisija svar
sto skyrimą savo pasiunti
nių į Ispaniją. Jie ten turė
tų apžiūrėti, kiek generolas 
Franco turi Ispanijos ir Vo- , 
kieti jos kareivių ir kiek po 
respublikos vėliava kovoja 
tarptautinių liuosnorių. Pa
skui pasiuntiniai turėtų 
duot patarimą, kiek reikėtų 
ištraukti svetimų karių iš 
vienos ir antros pusės, ei
nant linkon pripažinimo ka
rinių teisių fašistams ir res
publikai.—Gen. Franco nors 
neva sutiko priimt tokius 
pasiuntinius, bet įvairiais 
suvaržymais juos apriboja.

Sovietų ambasadorius Iv. 
Maiski pašiepė fašistų pla
ną—išsiųsti iš jų valdomo 
ploto tik 3,000 italų juody 
marškinių ir nazių ir už tai 
pripažint generolui Fran- 
co’ui pilnas karo teises. Jis 
išvadino Franco “kišeniniu 
generolu,” vedančiu karą 
svetimomis jėgomis (Vokie
tijos, Italijos ir Portugali
jos).
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Chinų ir Japonų Jėgos 
Nankingo Fronte

Nanking, grd. 8.—Tarp 
Nankingo sienų yra 20,000 
chinų kareivių gint patį 
miestą, kuomet japonai pra
dės briautis į jįjį. Už mies
to sienų 200,000 chinų ka
riauja prieš 75,000 mechani
zuotų japonų. - >

savo pikietus prieš dirbtu
ves, kur pripažinta CIO uni
ja; uždraudžia Federacijos 
vežikų ir kitoms unijoms 
aptarnaut. tas dirbtuves ir 
visoj šalyj skelbia boikotą 
prieš jų dirbinius. Jau ke
turi mėnesiai Federacijos 
vadu pasamdyti gengsteriai 
užpuldinėja,' muša ir šaudo 
teisėtus CIO darbininkus, 
jų moteris ir vaikus ir ata
kuoja jų namus.

Fede racijos viršininkai 
plūsta ir keikia valdišką 
Darbo San tikiu Komisiją, 
kuri pripažino CIO uniją 
pagal daugumos darbinin
kų nubalsavimą.

Gubernatorius
grūmoja prievarta atidaryt 
dirbtuves, nežiūrint, kokios 
buszpasčkos jo sauvališkai 
skelbiamų balsavimų.

r

dytojais. Jis pasiuntė “pek- 
lon” vhldišKiį Darbo Santi
kių Komisiją, kuri po balsa
vimų pripažino CIO Medžio 
Darbininkų Uniją kaip jų 
atstovę daugumoj medžio 
apdirbimo fabrikų Portlan- 
de. Gubernatorius Martin, 
nepaisydamas visašališko 
Darbo Santikių Įstatymo, 
pats šį ketvirtadienį skiria 
balsavimus įvairiose med
žio dirbyklose pasirinkti 
darbininkams, ar jie nori 
CIO ar Darbo Federacijos.

Federaciniai vadai laiko

nesiūs.

tyt Chinus prieš SSRS

Martin

5 Sušalo Floridoj

turės gražaus ir užimančio skai
tymo.

Viena, Austrija. — Fašis
tų policija užpuolė namus 
socialistų vadų ir suėmė 30 
jųjų. Tarp areštuotų yra

dabar pakoręs savo žmoną 
už tai, kad jinai norėjo eit 

susirinkimą, kur buvo aiš
kinama apie balsavimus.

Trenton, N. J.—Valstiji- 
nius gydytojų egzaminus iš
laikė 117 vyrų ir 7 moterys.4:29.

Kaip Kongresas Atsiliepia į 
Farmy Kontrolės Įnešimą
Washington. — Kongreso 

atstovų rūmas 80 balsų 
prieš 51 nusprendė išbraukt

San Francisco, Cal., grd. 
.7.—Susidarė komitetas, sie

Fašistų Lakūnai Nužudė 
50 Civilių Barcelonoj

Sekmadienį Įvyksta Vi-, 
šuolini SSRS Rinkimai

Chinai Karžygiškai Gina Japonai Svajoja Nusta 
Sostinę Nankingą

Maskva. — Ateinantį sek
madienį įvyksta rinkimai 
atstovų į vyriausią Sovietą- 
seimą. Spauda ir vyriausybė 
šaukia visus suaugusius pi
liečius balsuoti tuose tiesio
giniuose, lygiuose, slaptuo
se rinkimuose.

Vyriausias Sovietas - sei
mas susidarys iš dviejų sky
rių: viename' bus šalies at
stovai abelnai, antrame de
legatai nuo tautų, iš kurių 
susideda Sovietų Sąjunga.

Ilgą laikotarpį pirm rin
kimu Sovietai varė platu 
pilietinės apšvietos darbą.

Tolimuose šalies užkam
piuose pasitaiko dar tam
sybės gaivalų, kaip kad so
vietinėj Vidurinėj Azijoj, 
kur turčiai ir buožės cari
niais laikais turėdavo sau 
haremus-merginyčias ir kur 

Arina Moik, buvusi Vienos (moteris buvo baisiai paneig- 
miesto tarybos atstovė, ir ta.. Vienas toks Taškente 
Flora Flossmann, buvusi ša
lies seimo narė. Anna Moik 
sergą džiova.

Manomi, kad Austrijos 
ministeris pirmininkas šuš- 
nigg norėjo įtikt Hitleriui, 
padarydamas šią ablavą 
prieš socialistus.

Tokio, grd. 8.—Tūli japo
nų valdininkai sako, kad 
Amerika, Anglija, Italija ir 
Vokietija norėtų tarpinin
kauti baigimui karo tarp 
Japonijos ir Chinijos.

Barcelona, Ispanija. — 
Generolo Franco vokiški ir 
itališki • lėktuvai bombomis 
užmušė bent 50 nekariškių 
žmonių ir sužeidė per 100 
šiame mieste. Valdžios grei
tieji . lėktuvui ir priešor- 
laivinės ckanuojės, galop, nu
vijo' bombininkus.

Aną dieną sklokos “čyfas” 
(Stilsonas) kalbėjo Chicagoj. 
Kaip d. J. Kuodis “Vilnyj” pra
neša, žmonių prakalbose buvo 28 
asmenys.

Jis kalbėjęs “vienybės tarp 
LDD ir LSS klausimu.” Pasak 
d. K., Stilsonas stovėjęs už tai, 
kad LDD likviduoti, o visiems 
sklokininkams įstoti į LSS, ta
čiau, tūli argumentuoją, kad to- įįantis surinkt $10,000,000 
kiam atsitikime socialistai no-.au^ sušelpt civilius chinus fnolo rl o i limo vnfnY’no iotoio * i ' j — • • •nukentėjusius nuo japonų 

karo.

kiam atsitikime socialistai no-; 
rėsią padaryti juos reformistais. ' 

Tokiems Stilsonas atšauna:
“Jeigu mes manom, kad 

mūsų pusėj teisybė, tai, po 
visokių lekcijų ir išsitriksini- 
mų, jei mes neįstengtum so- 

. cialistus įtikint, tai būtų kas 
nors blogo su mumis: arba 
mes klaidingi, arba nemokam 
kitus įtikint.”

Kitais žodžiais, trockistiniąi 
sklokininkai bandysią socialistus 
padaryti tokiais, kaip jie patys.

Abejotina, ar kas iš to išeis. 
Kairesni socialistai jau dabar 
tokiai vienybei nepritaria, ją 
smerkia, kadangi ji, vienybė, nė
ra pagrįsta bėndra idėja, o tik 
neapykanta komunistų.

Kiek tai liečia puolimą’komu
nistų, tai “Naujienos” su “Nau
jąja Gadyne” jau senai susivie
nijo.

Greitu laiku “Laisvėje” tilps: 
J. L. įspūdžiai iš Lietuvos, ir inž. 
Gabrėno vakacijų įspūdžiai.

Drg. Ramutis (Maskvoj) pa
rašė gerą straipsnį apie provo
katorių ir žalotojų metodas savo 
bjaurių darbų pasiekimui.

Iš ilgesnių dalykų — apysa
kų: Drg. V. Paukštys baigia 
versti iš rusų kalbos įdomią apy
saką; o Senas Vincas turi para
šęs naują originališką apysaką.

Vadinasi, mūsų skaitytojai

Areštuota 30 Austrijos 
Socialistų Vadų

Mūsų vajininkai ir visi skai-s 
tytojai apie tai turi priminti 
tiems žn^onėms, kurie dar “Lais
vės” neskaito,' Tegu jie pasisku
bina užsisakyti dienraštį per 
vajų, kuris pasibaigs su gruo
džio 20 d. •
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Naziai “Vedą Tiesioginius 
Reikalus su Dievu”

Berlin. — Hitlerio parink- 
tinos policijos organas “Juo
dasis Korpusas” rašo, būk 
“pats dievas” įkūręs nazių 
valstybę ir jų .valdišką reli
giją, kuri stovinti “aukščiau 
už visas, krikščionių tiky
bas.” Sako, kad tos tikybos 
dedasi tarpininkais tarp 
dievo ir žmonių, o nazių 
valstybinė religija, girdi, 
“veda tiesioginius reikalus 
su dievu.”

“Juodasis Korpusas” plūs
ta visas krikščionių religi
jas, kad jos nenori pasiduot 
Hitlerio valdžiai. \

Japonai Steigia “Atskirą 
Valstybę” Šiaur. Chinijoj
Shanghai, grd. 8.—Japo

nai sušaukė neva šiaurinės 
Chinijos “seimą” Shaihkia-i 
chwange. Tūkstantis susi-'iš Farmų Biliaus punktą, 
rinkusių Japonijos pakalikų 1 
paskelbė, 'kad Hopeįi ir ki
tos kaimyniškos provincijos 
“atsiskirią” nuo Chinijos ir 
steigią savo “nepriklauso
mą valstybę” (panašią kaip 
Manclyukuo).

London, gruod. 8.—Japo
nija atsiprašė Angliją, kad 
japonų lėktuvai ^bombarda
vo ir sužeidė Anglijos lai
vus “Tuckwo” ir “Tatung” 
Yangtze upėj.

kuris reikalauja valdiškai 
kontroliuot kviečių derliaus 
pristatymus į rinkas; bet 
paliko valdžiai teisę kontro
liuot bovelnos statymus į 
rinkas. Balsavime nedalyva
vo nė trečdalis kongresma- 
nų.

Senatas 51 balsu prieš 25 
atmetė republikonų pataisy
mą, reikalaujantį, kad far
mų kontroliavimo įstaty
mas neveiktų ilgiau kaip 
trejus metus.

Pasitraukė Dodd, Amerikos 
Ambasadorius Vokietijai
Washington. — Jungtinių 

Valstijų ambasadorius Vo
kietijai, Wm. E. Dodd įteikė 
rezignaciją prezidentui Ro- 
oseveltui. O prezidentas pa
skyrė H. R. Wilsoną nauju 
ambasadorium Berlynui.

Dodd’ui labai nepatiko 
nazių diktatūra. Savo kalbo
se Vokietijoj jis girdavo 
demokratiją. O laike pasku
tinių prezidento rinkimų 
Amerikoj jis parašė laišką, 
duodamas persergėjimą 
prieš gręsiantį fašizmą šiai 
šaliai. Tame laiške Dodd, 
be kitko, priminė, kad vie
nas Amerikos bilionierius 
yra pasinešęs finansuot fa
šistinį perversmą Jungtinė
se Valstijose.

Jacksonville, Florida. — 
Banga šalčių 20 laipsnių 
virš zero šioj šiltoj valstijoj 
sugadino daugį vaisių ir 
daržovių. Sušalo bent 5 
žmonės. Uždaryta Miami 
mokyklos, neturinčios apšil
dymo prietaisų.

Savannah, Georgia. — Čia 
šaltis paniekė 17 laipsnių, o 
Atlanto! 9 laips. virs zero.

Šalčiai pietinėj Louisianos 
valstijoj žaloja derlių cuk
rinių nendrių.

Nanking, grd. 8.—Nors 
japonai pasiskelbė, -kad jų 
būriai jau laužiasi per sie
nas Nankingo, Chinijos sos
tinės, bet pačiai japonų ar
mijai dar lieka 10 mylių iki 
šio didmiesčio.

Chinai lauko kanuolėmis, 
kulkasvaidžiais ir durklais 

i karžygiškai ginasi; jie tiki
si bent per savaitę atremt 
japonų armiją nuo Nankin
go.

Chiang Kai-shek, Chini- 
jos 'valdžios galva, lėktuvu 
išskrido į Hankową.

Iš kur chinam tenka pa
sitraukti, jie sudegina įvai
rius pastatus, idant priešai 
negalėtų jais pasinaudoti.

Shanghai, grd. 8.—Aukšti 
japonų valdininkai išreiškia 
viltį, kad gal Chiang Kai- 
shek pasitrauks iš vadovy
bės chinų valdžioj ir kad jo 
vietą galėsiąs užimt Wang. 
Ching-wei, buvęs ministeris 
pirmininkas, palankus Japo
nijai. O tada, kaip svajoja 
Japonijos valdovai,_ būsią 
galima įtraukti Chiniją.į su
tartį su Japonija, Vokietija 
ir Italija “prieš komuniz
mą” (suprask, karui prieš 
Sovietų Sąjungą).

A. Mellon Nusuko Valdžiai 
$600,000 Taksu •

Chinija Atmeta Hitlerio 
Tarpininkystę

Geneva, grd. 8.—Chinija 
atmetė Hitlerio pasiūlymą 
daryt karo paliaubas ir tai
kytis su Japonija, kaip sa
ko Chinijos atstovai Tautų

Naziai Grobia Angly Laikraš
čius del Vyskupo Laiško
Berlin. — Nazių policija 

užgrobė atsiųstus iš Angli
jos dienraščius “London Ti
mes”, “Daily Telegraph” ir 
“Daily Express,” kurie pra
nešė apie Berlyno katalikų 
vyskupo von Preysingo “ga
nytojišką” laišką.

Tas laiškas su skundais 
prieš persekiojimus iš nazių 
pusės buvo skaitytas praei
tą sekmadienį iš bažnyčių 
sakyklų.

Washington. — Taksų 
Apeliacijų Komisija patei
sino A. W. Melioną, buvusį 
Hooverio finansų ministerį, 
kad jis “neturėjęs tikslo” 
nusukt valdžiai $3,089,261 
taksų, kaip kad jį kaltino 
Roosevelto vyriausybė. O 
vis dėlto Apeliacijų Komisi
ja atrado, jog Mellon, didy
sis alumino kapitalistas, 
“nedamokėjo $600,000” pri
valomų taksų 1931 metais.

Kiti taksai liko jam at
leisti už “meno-dailės veika
lus”, kurių Melionas daug 
išdovanojęs.

t ________________

Madrid. — Fašistu pat
rankos iš priemiesčių per 
pusvalandį paleido 30 šovi
nių į Madrido centrą.

ORAS
Šiandien bus šalta ir gal 

snigs, sako N. Y. Oro Biu
ras. v

Vakar temperatūra 27. 
Saulėtekis 7:07; saulėleidis
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Demokratija ir Darbininkai
Kas gi tai yra demokratija? Abelna 

demokratija, demokratine tvarka, yra, 
kada formališkai “visa šalies galia pri
klauso visai liaudžiai”, kada lygiu ir 
slaptu balsavimu išrinkti žmonės yra įs- 
tktymdavystėje (parlamente) ir valdžios 
vietose, kada yra laisvė žodžio, spaudos 
ir organizavimosi. Buržuazinės demokra
tijos šalininkai nuduoda, būk demokra
tinėj tvarkoj visi piliečiai yra lygūs, turi 
visi lygias progas laimingai gyventi. Pa
imkime Ameriką: čia bus lygus pilietis 
ir Fordas ir jo paprasčiausias darbinin
kas, ir anglies kasyklų baronas ir mai- 
nierys, ir didžiausias milionierius ir al
kanas bedarbis.

Rodosi, jau nereikia Saliamono, kad 
suprasti, jog tikrumoj Fordas ir jo dar
bininkas nėra lygūs nei ekonominiame 
gyvenime, nei politikoj. Leninas teisin
gai mokino, kad tokia “demokratija, tai 
tarnauja tik mažumai, tik turčių klasei, 
tik bagotiems, tik turtingų reikalams.” 
Turčiai, turėdami savo rankose turtus, 
turi ir progą valdyti šalį, taip tvarkyti, 
kaip jų reikalai to reikalauja. Leninas 
ir bolševikai mokino, kad net ir pati la
biausiai demokratiškiausia buržuazinė 
tvarka vis vien yra ne kas kitas, kaip 
turčių klasės diktatūra, pridengta “žmo
nių valios skraiste.” Už buržuazinės de
mokratijos laisvės, lygybės, brolybės sle
piasi išnaudotojai. Paimkim jungtines 
Valstijas, čia ir laike pereitų preziden
tinių rinkimų žmonių balsavimuose da
lyvavo per 40 milionų. Kiek iš jų buvo 
kapitalistų? Labai mažai. Milžinišką di
džiumą sudarė darbininkai, farmeriai, 
vidurinė klasė. O kas šalyj pasiliko val
donais? Tie patys turčiai. Jų rankose 
fabrikai, dirbtuvės, kasyklos, gelžkeliai, 
laivai, namai, didžiulės svetainės, laik
raščiai, popiera, radio perleistuvai ir kit
kas. Jų reikalus gins buržuaziniai rašy
tojai ir prakalbininkai. Kodėl? Todėl, 
kad jie iš kapitalistų duoną valgo. Jų rei
kalus atstovaus mokyklų vedėjai, nes tą 
nusako viešpataujanti tvarka.

Bet “grynosios, abelnos demokratijos” 
šalininkai, kaip Grigaitis, mums sako: 
“Demokratija čia nieko nekalta, kalti pa
tys žmonės.” Bet reikia būti keistam, 
kad norėti, idant darbininkas, dar vaiku 
būdamas , mokykloj įgavęs buržuazinį 
supratimą, būk jis galįs kada nors būti 
milionierium, kad tokių filosofijų prisi
skaitęs kapitalistų spaudoj, prisižiūrė
jęs judžiuose, prisiklausęs per radio, 
kiaurai permirkęs tuom supratimu, ku
ris naudingas turčiams, kad tokis žmo
gus vienu kartu galėtų pasidaryti sąmo
ningu, atsikratyti nuo tos kapitalistinės 
naštos ir stoti už savo ir savo klasės rei
kalus. Tokių stebuklų negalima laukti. y 
Kaip kas nebaltintų, kaip negarbintų 
Buržuazinę demokratiją, ji pamate buvo 

/ ir yra išnaudotojų organas pavergimui 
išnaudojamųjų masių.

‘ KOMUNISTAI IR DEMOKRATIJA
Komunistai mokino ir mokina, kad vi

soms klasėms “demokratija” nėra de
mokratija, kad buržuazinė demokratija, 
tai yra viešpataujančios klasės reikalų 
demokratija.

Komunistai netiki, kad per buržuazinę 
demokratiją, ramiu būdu, galima pasi- 
huosuoti pamatinėse šalyse. Tiesa, mes 
nesakome, kad kada didžiųjų šalių žmo
nės jau bus pasiliuosavę iš kapitalistų 
išnaudojimo, kad ir mažiausioj šalyj 

> darbo žmonėms priseis tokiu pat keliu 
eiti prie pasiliuosavimo, kaip ėjo Rusi
jos darbo žmonės. Didžiųjų šalių darbi
ninkų pasiliuosavimas darys savo įtaką 
į> mažas.

Komunistai buvome ir esame to supra
timo, kad darbininkų klasė pasiliuosuos

ir paliuosuos visą darbo žmoniją iš iš
naudojimo tik per savo klasės demokra
tiją, kas kitais žodžiais suprantama, per 
proletariato diktatūrą. Tą mokina visa 
žmonijos istorija. Tą mokina ir Sovietų 
Sąjungos 20-ties metų gyvavimas ir at- 
siekimai. \

Mes girdime tuom pat laiku tūlų pa
reiškimus: “Komunistai išsižadėjo pro
letariato diktatūros, jie net Rusijoj įve
da demokratiją. Komunistai Ispanijoj ka
riauna už demokratiją.” Iš to daro išva
dą, kad “komunistai apsivertė.” Čia buvo 
prieš demokratiją, čia dabar už ją stoja, 
kariauna ir net Sovietų Sąjungoj ją įve
da. Kiekvienas iš šių klausimų labai gi
lus.

Atsakysime tik keliais žodžiais. Pir
ma, komunistai buvo ir yra sovietinės 
demokratijos šalininkai, nes tik ji yra 
tikra $arbo žmonių demokratija. Antra, 
komunistai gina abelną buržuazinę de
mokratiją, kur ant jos kėsinasi buržuazi
ja, kad įvedus jos vieton fašizmą, todėl, 
kad buržuazinė demokratija, lyginant ją 
su fašizmu, kur kas yra laisvesnė, geres
nė tvarka, teikianti darbininkams šiokių- 
tokių progų kovai už geresnį gyvenimą. 
Fašizmas gi yra geležinė buržuazijos 
diktatūra, kuri atvirai spėka kriušina 
darbo žmonių judėjimą, grąžina šalį at
gal į barbarizmą. Trečia, komunistai nėt 
su ginklu rankose kaunasi Ispanijoj ir 
Chinijoj prieš fašistus, užpuolikus, gina 
tų šalių demokratinę tvarką, nes Chinijos 
liaudis tik tokiu būdu gali apsijungti, ap
siginti nuo Japonijos ir kitų šalių impe
rialistų, už savo pasiliuosavimą. Ispanijos 
liaudis šiandien gina naujos formos de
mokratiją. Ispanijos demokratija yra 
nauja tuom, kad ji jau dabar atima nuo 
dvarponių žemes ir perduoda jas vals
tiečiams, atima nuo kapitalistų fabrikus 
ir dirbtuves. Tik nežinėlis žmogus šian
dien gali lyginti Ispanijos demokratiją 
su Vokietijos - Austrijos socialistų va
dovaujama demokratija pokariniais lai
kais. Ispanijoj socialistai, komunistai ir 
demokratai išvien kariauna prieš fašis
tus, o Vokietijos socialistų taktika visas 
jėgas apjungė buržuazijos viešpatavimo 
apgynimui. Ispanijoj į kelis mėnesius lai
ko dabartinė demokratinė valdžia, dau
giau padarė darbo žmonių naudai, kaip 
Vokietijoj—Austrijoj į penkiolika metų.

Reikia būti keistam, kad nesuprasti, 
jog jeigu Ispanijoj liaudis laimės, tai nė
ra kelio atgal prie ponų ir kapitalistų 
viešpatavimo. Jog. ne tam Ispanijos dar
bininkai ir valstiečiai kariauna, kad ka
rą laimėjus vėl fabrikus, dirbtuves grą
žinti kapitalistams ir žemes ponams, kad 
vėl jų vergais tapti.

SOVIETŲ DEMOKRATIJA
Sovietų Sąjungos demokratiją atakuo

ja iš visų pusių. Vieni šaukia, kad So- , 
vietų Sąjungoj “bolševikai išsižadėjo vis
ko ir grąžina demokratiją.” Jie nori ap
gauti mases, būk ta demokratija tokia, 
kaip buržuazinėse šalyse. Ne! Sovietų 
Sąjungos demokratija yra darbo žmonių 
demokratija. Nedirbančiųjų ten tiek ma
žai, kad su jais nesiskaitoma, kad jie ne
sudaro jokios rimtos jėgos. Sovietų Są
jungoj fabrikai, žemės, gelžkeliai, spaus
tuvės, mokyklos, viskas yra ne kapitalis
tų naguose, bet darbo žmonių rankose. 
Kas dėl “išsižadėjimo”, tai mums jau ne 
naujiena. Buvo laikas, kada tie patys I 
žmonės šaukė, kad Sovietai “grįžta prie 
kapitalizmo,” kada ten buvo, 1921 me
tais, įvesta Nauja Ekonominė Politika. 
Vėliau jie patys nurijo tą prasimąnymą.

Iš kitos pusės kiti šaukia, kad “Sovie
tų demokratija negera.” žinoma, žiūrint 
į ją kapitalistų 'akimis, buržuazinės de
mokratijos akimis, tai ji “negera”, nes 
ji tarnauja išnaikinimui bent kokio žmo
gaus žmogumi išnaudojimo ir įvykinimui 
socializmo. Sovietų Sąjunga sušvelnino 
proletarinę diktatūrą, įvedė demokratinę 
tvarką, kuri netaip aštri prieš nedirban
čius sluogsnius, ne todėl, kad kapitaliz
mo likučių pagailo, bet todėl, kad jie 
dabar mažai reiškia. Sovietų Sąjungoj 
priimta nauja forma valdymosi todėl, 
kad toji šalis šiandien yra kitokia, kaip 
ji buvo 20 ir net 1S metų atgal. Drg. Sta
linas, kalbėdamas apie įvedimą naujos 
demokratinės konstitucijos, tarp kitko 
sakė:

“Tokiu būdu pilnas socialistinės siste
mos laimėjimas visose liaudies ūkio sri
tyse dabar yra faktas. O ką'tai reiškia? 
Tai reiškia, kad žmogaus žmogumi iš
naudojimas panaikintas, likviduotas, o

“Laisvės” Vajus Gavimui Naujų Skaitytojų 
Baigsis 20 Dieną Gruodžio

Yra prašymų vajų gavimui “Laisvei” naujų skaitytojų dar 
prailginti. Draugai, skundžiasi, kad iš priežasties staigių pa- 
leidinėjimų darbininkų iš darbų negali sėkmingai baigti vajų 
su 20-ta diena gruodžio. Draugas George Krance prašo vajų 
prailginti net iki vasario pirmos.

Greito darbų padaugėjimo negalima tikėtis. O užėjus se
zoninėm šventėm — Kalėdoms ir Naujiems Metams — žmonės 
pirkinėjasi dovanas sulyg amerikoniško papročio, svečiuojasi 
ir tuomi turi išlaidų. Tad nėra tikslo tęsti vajų per šventes. To
dėl “Laisvės” vajus tikrai baigsis su 20 d. gruodžio.

Visų dienraščio skaitytojų, visų širdingų “Laisvės” rėmėjų, 
visų apšvietą mylinčių ir branginančių žmonių prašome gauti 
savo dienraščiui nors po vieną nailją skaitytoją iki pabaigos
vajaus.

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:
A. Stripeika, Elizabeth 
Philadelphia Veik. Kom.

4177&

S. Reikauskas, Hudson 1774
K. Žukauskienė, Newark 1458
L. Žemaiienė,

Waterbury . .................. 1347
Pittsburgho ir Apylinkės

Vajininkų Biuras .... 1325 
S. Penkauskas ir J. Kaspa

ravičius, Lawrence .. 1165 
P. Bokas, Waterbury . . 1157 
S. Kuzmickas,

Shenandoah .................. 1139
A. Kavoliunas, Montreal 1099 
J. J. Bakšys, Worcester . . 1054 
A. Klimas, Hartford .... 861 
ALDLD 136 kp., Harrison 573 
G. Shimaitis, Montello . . 520 
A. Kazakevičius, Minersville 519 
A. Barčius, So. Boston . . . 478 
Cleveland Draugijų Kom. 478 
J. J. Mockaitis, Bridgeport 437 
S. Krance ir J. Katilius,

Bridgewater ..............  406
A. Balčiūnas, Brooklyn .... 368 
J. Matačiūnas, Paterson . . 333 
P. žirgulis, Rochester 320 
A. Lideikienė, Great Neck . 317 
ALDLD 20 kp., Binghamton 317

2732 M. Vaičikauskienė, Herrin .. 72
B. Shlaves, New York City . 72-

ALDLD 96 kp., Sudbury ... 301 
P. Šlekaitis, Scranton........262
J. Adams, Grand Rapids . . . 260 
J. Rudmanas, NeW Haven 251 
S. Puidokas, Rumford . . . 250 
G. Kuraitis, Brooklyn........246
J. Grybas, Norwood..........240
V. Padgalskas, Mexico .... 240 
J. Bondžinskaitė, Brooklyn 214 
L. Prūseika, Chicago ... .176
A. Valinčius, Pittston . . . 170 
A. žemaitis, Baltimore . . . 161 
F. Gervickas, Athol........ 160
J. Žilinskas, Lewiston........150
K. Mikolaitis, Baltimore . . . 150
S. Sharkey, Easton........... 143
J. Weiss, Brooklyn............. 132
F. Kazakevičienė, Jamaica 110 
D. Yonush, Scotia................108
Ig. Kubiliūnas, So. Boston. . 99 
A. Lipčius, Chester ............84
F. Abekas, Chicago ........ 84
J. Simutis, Nashua............. 80
S. Urbon, Salem ............... 77
V. J. Valaitis, New Britain . 76

J. Mileris, Thomaston....... 72
M. Grybas, Aberdeen..........72
M. Bendinskas, Summerlee . .72 
S. Paulenka, Lowell............65
J. Gugas, Detroit ........... n . 65
C. Shaltis, Freehold ..........63
A. Mažalis, Brooklyn......... 60
K. Balčiūnas, Brooklyn .... 60
J. Visockis, Wilkes-Barre ... 55
K. Tvarijonas, Rockford ... 55
E. žalnerienė, Renton......... 50
S. Wort, Brooklyn................. 50
P. Saykes, Youngstown ... 50 
J. V. Stankevičius,

Wilkes-Barre..................50
A. Masilionis, Hartford ... 50 
A. Marshalatis, Torrington . . 50 
V. Januška, Richmond Hill . . 50 
J. Daubaras, Athol............. 50
V. čiudinis, Minersville .... 50 
J. Betroski, Herrin............. 50
J. Venckevičius, Cambridge . 44 
A. Vinckevičius, Stoughton . .44 
J. Stanys, Baltimore............44
S. Šaltys, Rockford..............44
V. Naruševičius, Kenosha ... 44 
P. Karpich, W. Lynn..........44
M. Deedas, Red Lake........... 44
A. Mureika, Brooklyn ... 44 
J. Rakauskas, Tamaqua ... 43
F. J. Madison, Youngstown 40
J. Jukelis, Chicago ............ 39
J. Kairys, Brooklyn............. 30
Ch. Žukauskas, S. Boston . . 27 
J. Mickūnas, W. Hazleton . . 27 
Paul Jurkonis, Springfield.. 22 
J. J. Ynamaitis, Union City 22 
J. Patrick, So. Boston........22
O. Kalvaitienė, Maspeth .... 22
A. Dapsis, Detroit .............22
M. Balionas, Chicago..........22
P. žemaitis, Detroit........... 21
S. Pečiulis, Sheboygan ... 20 
P. Boika, Cleveland............20

P. Buknys ....................... 264
D. M. šolomskas ...... 148
P. Baranauskas ................  70
J. Valatka ......................... 24

“Priekalo” Reikalai ir Literatūros 
Platinimo Klausimas

Tik ką gavome “Priekalo” 
numer. 10-tą. Pasiuntėme ki
tur ir pavieniams. Platintojai, 
paduokite užsakymus, kiek 
norėsite gauti “Priekalo” 1938 
metais. Galite ^iųsti užsaky
mus tiesiai j Maskvą, antrašas 
randasi ant “Priekalo” virše
lio. Jeigu jums keblu siųsti 
tiesiai į Maskvą, tai prisių'skite 
užsakymus “Priekalo” agentui 
sekamu antrašu: George Ku
raitis, 427 Lorimer St., Brook-

Atsiteiskite už “Priekalą”

Draugai “Priekalo” platin
tojai, būkite taip geri, paste-

bėję šį paraginimą, atsiskaity
kite už “Priekalo” parduotus 
numerius. Kurie negalite mo
kėti visų sykiu, tai mokėkite 
kas mėnuo ar kas savaitė. Pi
nigus galit siųsti tiesiai, arba 
per mane, aukščiau paduotu 
antrašu.

Literatūros Platinimas

Mes, amerikiečiai, daug iš
leidžiame knygų, brošiūrų, 
žurnalų ir mūsų lietuviškus 
dienraščius “Laisvę” ir “Vil
nį.” Paėmus kelioliką metų 
atgal, tiek nespausdindavome. 
Bet tuomet draugystėse ar 
kuopose būdavo literatūros

socialistinė nuosavybė gamybos įran
kiams ir priemonėms įtvirtinta, kaip ne
išjudinamas mūsų "Sovietų visuomenės 
pagrindas.

“Pasekmėj šitų visų pasikeitimų So
vietų Sąjungos liaudies ūkio si^ityj .mes 
dabar turime naują socialistinę ekonomi
ką, nežinančią krizių ir bedarbės, neži
nančią vargo ir suskurdimO ir ^duodan
čią plačias visas galimybes pasiturinčiam 
ir kultūringam gyvenimui.”

Taigi, pasėkoj visų tų pasikeitimų, pa-. 
keista ir šalies konstitucija. Prabėgs dai* 
gal 10 ar 15 metų ir, suprantama;' kad 
dar tvirtesnė bus socialistinė tvarka 
Sovietų šalyj, dar didesni bus atsiekimai 
ekonomikoj ir žmonių persiauklėjime, ir
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platinimo klausimas ant die- 
notvarkio, kurį kiekvieną su
sirinkimą apkalbėdavo. Turė
davo literatūros platintojus, 
kurie raportuodavo apie nu
veiktą ir veikiamą darbą. Da
bar mūsų draugysčių bei kuo
pų susirinkimuose to klausimo 
neturime ant dienotvarkio, ne
turime nė agentų ir negirdime 
raportų, kaip platinasi litera
tūra.

Literatūros platininio klau
simas turėtų būti sugrąžintas 
ant dienotvarkio ir apkalba
mas sykiu su visais kitais kuo
pų reikalais. Kuopų susirinki
muose, mes, kartais, daug lai
ko praleidžiame, diskusuoda- 
mi, kaip padaryti doleris-kitas 
kuopos iždan. Platinant litera
tūrą, mes galime padaryti pi
nigų kuopoms. Pavyzdžiui, 
mūsų ALDLD 1 kp. (Brookly- 
ne) užsisako “Priekalo” 40 
kopijų ir jas per mėnesį par
duoda, .gauna po 3c komišino; 
kuopos iždas pasipildo su 
$1.20. Tai lengvas darbas, tik 
reikia apsukrumo ir gerų par
davėjų. Čia paminėjau tik vie
nos rūšies užsienio literatūrą, 
o mes, juk, turime ir savo 
■spaudos knygų ir knygelių, už 
kurių pardavimą gausime gerą 
nuolaidą ir padarysime kuo
poms pinigų.

Taigi, draugai, šį mėnesį daug 
mūsų Literatūros Draugijos 
kuopų turės priešmetinius su
sirinkimus, rinks naujas kuopų 
valdybas, tai turėtų plačiai 
padiskusuoti literatūros pla
tinimo klausimą. Amer. Lie
tuvių, Darbininkų Literatūros 
Draugijos kuopos turėtų rū
pintis netik knygų, brošiūrėlių 
ir žurnalų platinimu, bet tajp-

gi turi rūpintis “Laisvės” ir 
“Vilnies” platinimo, naujų 
skaitytojų gavimo ir prenume
ratų atnaujinimo reikalais.

Yra atsitikimų, kad “Lais
vės” raštinė negali žinoti apie 
skaitytojų stovį kituose mies- 
teliuose, O vietiniams drau
gams tai lengvas darbas. Dar 
daugiau, kolonijų draugai gali 
savo dienraščiams pagelbėti 
verstis ekonominiai: gauti 
spaudos darbų iš kitų srovių 
organizacijų, biznio garsinimų 
ir tt.

Padėkime draugams kana
diečiams Amerikoj išplatinti 
“Liaudies Balsą.” Dabar eina 
vajus už gavimą naujų skaity
tojų. Kaina metams $2.00. Už
sisakykite sekamu antrašu: 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Geo. Kuraitis.

LENKIJA NEBŪSIANTI 
VISIŠKAI FAŠISTINĖ

Varsa va. — Lenkijos vy
riausybe, kaip praneša, už
tikrino a t s i 1 a n k i u šiam 
Franci jos užsieniniam mi- 
nisteriui Yv. Delbosui, kad 
Lenkija netapsianti visiškai 
fašistine šalim, o būsianti 
palaikoma tik “dalinai” fa
šistinė valdžia su tūlomis 
demokratinėmis teisėmis.

Lenkų vyriausybė žadėjus 
Delbosui malšinti kraštuti
nių fašistų pogromus prieš 
žydus. — Nežiūrint Lenki
jos sutarties su Hitleriu, ji
nai dar skaitosi Franci jos 
sąjungininke. v

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

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Mažai Berniukas Valgo

Drauge, gydytojau, suteikia
te tūkstančius naudingų pata
rimų per mūsų dienraštį “Lai
svę.” Tai tikiuos,'neatsisakysi
te ir man ko patarti, už ką iš 
kalno tariu ačiū.

Mano berniukas 3 metų ir 4 
riiėnesių, sveria 37 svarus, 
ūgio vidutinio. Turi labai ma
žą apetitą’ ir mažai ’miega. Ir 
kas tai ypatingo — dažnai 
dvokia jam iš burniukės. Be 
to, jam užeina dažnai nakti
mis kojukes skaudėti. Ties ke- 
lieniukais prieš oro atmainą 
jis dejuoja, kad jam labai 
skauda.

Maitinu šitaip. Iš ryto stiklą 
apelsinų sunkos, vėliau, avižie
nos tyrės su pienu; duonos ar
ba džiovinių. Pietums daržo
vių arba jų sriubos, truputį 
vaisių, per dieną kvortą vita
min D pieno ir vieną trynį 
kiaušinio, truputį mėsos su 
daržovėmis. 
“Double D” 
ną.

Laikau jį 
ant saulės, bet negelbsti nie
kas. Nors linksmas ir pilnas 
gyvumo, bet prie valgio nie
kuomet neveiklus. Valgis — 
jo kryžius, — vis per prievar
tą : kitaip jis niekad nevalgytų 
ir neprašytų.

Vedžiau pas daktarą. Nieko 
nepripąžino. Davė kokio tai 
salyklo7 dėl apetito, bet nieko 
negelbėjo. Tai gal jūs, dakta
re, padarysite kokią išvadą.

Ir žuvų aliejaus 
po šaukštą į die-

kuo daugiausia

tada vėl bus naujai konstitucija taisoma, 
kad pritaikius gyvenimui.

Kas daro šiandien klaidingas išvadas 
iš komunistų kovų už abelną (buržuazi
nę) demokratiją, ginant ją nuo fašizmo; 
kas klaidingai perstato komunistų ko
vą už naujos formos demokratiją Ispa
nijoj; kas iškraipo faktus Sovietų Sąjun
gos naujos konstitucijos, kuri suteikia 
tiek daug laisvių piliečiams, kiek kitose 
šalyse darbo žmonės nei nesapnavo, tas 
nepadeda nei darbininkus jungti kovai 
už jų kasdieninius reikalus, nei kovai 
prieš fašizmą ir karą. Tas tik ’įneša į 
darbo žmonių tarpą demoralizaciją, kuri 
yra naudinga darbininkijos priešams.

D. M. š.

• Atsakymas. ■

' Bendrai imant, Jūs savo kū
dikį prižiūrit gerai. Maistą jam 
gana sąmoningai parenkate. 
Kartais, neužmirškite, vietoj 
mėsos paduokite žuvies, šviežios 
jūros žuvies arba konservuotos. 
Kiaušinio trynius ir du, tris ga
lėtute supenėti. Daržovių ir vai
sių, matau, Jūs stengiatės jam 
įsiūlyti. Tai labai svarbu. Duoną 
geriau pratinkite juodą, Whole 
wheat bread, whole rye bread, 
pumpernickle bread. Galite duo
ti ir džiovinių, pagamintų iš vi
so grūdo miltų (whole wheat 
flour).

Jūs duodate žuvų aliejaus. 
Puikiai. Duokite. Bet, žinote, 
duokite jam ir bravoro mielių— 
Brewers yeast tablets, bent po 3, 
po 5 tabletes 3 kartus kas diena. 
Galite duoti čielas sukrimsti. 
Bet, jeigu nepatogu, tai vely jas 
sutrinkite ir sumaišykite su pie
nu. Mielės turi daug vitamino B, 
labai naudingo nervams, vidu
riams ir apetitui taisyti. Mielės 
turi ir vitamino G (vitamin 
B2), naudingo odai, nagams, 
plaukams. '

Gerai, kad vaiką leidžiate daž
niau oran, ant saulės. Labai ge
rai.

* Jei Jūsų berniukas ir netaip 
jau daug valgo, bet valgo gerą, 
nesugadintą maistą, tai jam ma
žiau reikia ir valgyt. Jei maistas 
yra brandus, gyvas ir turi visų 
reikalingų dėsnių, tai jis grei
čiau t patenkina kūno reikalavi
mus, ir žmogus jautiesi sotus. 
Tuo tarpu, jeigu Jūsų vaikas 
gautų kokių netikusio .kamšalo, 
tai jis jaustųsi išalkęs, nepaten
kintas ir jieškotų daugiau val
gyt.

Tai Jūs, Drauge, dėl to jo ne
valgymo daug savęs nekvaršin
kite. Džiovintos mielės, manau, 
jam da kiek padidins apetitą. 
Galite jas duoti ilgą laiką.

Kad jam kojukes skauda, vi
saip gali būti. Galį būti nuo nuo
vargio. Dėl viso ko tegul dantis
tas nuima jam nuo dantų X 
spindulių nuotrauką. Kąd nebū 
tų ko negerai su dantimis.
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Svarbus Pranešimas
A.P.L.A. Kuopoms

Ir Nariams
Gruodžio 5, 1937, Lietu

vių Darbininkų Susivieniji
mo Centro raštinėj, 419 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y., 
įvyko bendras APLA. ir 
LDS. Centro Komitetų po
sėdis, kuriame, perskaičius 
Pennsylvanijos ir New Yor- 
ko apdraudos departmentų 
vienybės užgyrimus, vien
balsiai nutarta ir ant vie
tos suvienyta APLA. su 
LDS., sykiu suvienytas ir 
APLA. centralinis turtas su 
LDS. centraliniu turtu.

Taigi, senai laukiama vie
nybė jau atsiekta. Su gruo
džio 6 d., 1937 metais, visi 
APLA. nariai lieka LDS. 
nariais. APLA. Centras jau 
pasinaikina. Pasilieka vie
nas suvienytos organizaci
jos Centras—tai Lietuvių 
Darbininkų 
Centras, 419 
Brooklyn, N. 
sais reikalais 
kreiptis.

Narių Mokesčiai

vardu bus paskutinis. Visi 
kiti pranešimai bus siunčia
ma LDS vardu.

Norintieji gaut informa
cijų bile organizaciniais 
klausimais, gali rašyti į 
LDS. Centrą. Greitai gaus 
tinkamus atsakymus. Taip
gi visokių reikalingų infor
macijų telpa organe “Tie
soj”.

APLA. Centro Komitetas: 
Pirmininkas,

D. Lekavičius,
Sekretorius,

J. Gasiunas,
Iždininkas, x

J. Yesadavičius.

Scranton, Pa
Stoti

Susivienijimo 
Lorimer 
Y. Todėl 
ir veikia

St., 
vi- 
ten

Kun. M. Valadka Bijo 
Į Debatus

“Laisvėj” jau buvo rašyta 
apie kun. Valadkos kalbą, sa
kytą spalių 10 dieną, šių me
tų, kur jis, beniekindamas 
bolševikus, šaukė: “Vilnius 
Stalinui niekados neteks. Ir

tyniuoti. Ir gal neims daug lai- na nenugalės darbininkus, tai 
ko, iki Smetona užkabins jam ji ir šaukėsi sau į talką ir vo

kiečius okupantus ir lenkų, le- 
gijonierius, o ant galo parsiga
beno ir bermontininkus. Lietu- 

| vių Jautos “gelbėtoja” (lietu- 
į viška buržuazija) nepaisė, kad 
i lenkai nors ir Kauną pasiimtų, 
ne tik Vilnių, bet kad tik nu
galėti Lietuvoj proletarinę re
voliuciją, kad tik neįsisteigtų 
Lietuvoj Sovietų Valdžia. Ir 
kaip tie Lietuvos patrijotai, 

i tokie, kaip ir pats kun. Va
ladka, paisė Vilniaus, tai ma
toma iš šių istorinių faktų:

“Novaja Era” 1919 m. sau
sio 1 d. rašė ryšy su “Lenkų 
suvažiavimu”, įvykusiu Vil
niuj 1918 m. gruodžio mėn. 
gale:

“J suvažiavimo posėdį atvy- 
1 ko lietuvių valdžios atstovas, 
su kuriuo buvo padaryta su
tartis apie bendrą karinį veiki
mą prieš bolševikus”. O tie 

j bolševikai, kaip minėjau aukš
čiau, buvo pačios. Lietuvos 
biednuomenė, o ne kokie bol
ševikai iš gilios Rusijos. O po 
kita, jeigu bolševikai ir gelbė
jo Lietuvos biednuomenei atsi
kratyti buržuazijos jungą, tai 
bolševikai už tai nereikalavo 

keliolika špaltų. j Vilniaus, betrtie kun. Valad- 
nepavydėtina kunigiška kos garbinami “tautos vadai” 

pavedė Vilnių lenkams pir-

ko, iki Smetona užkabins jam 
už tai medalį, kaip caras Yčui.

Nepaisant, kaip kun. Va
ladka “aiškina” apie tą savo 
kalbą, vienok toli nuo to, ką 
jis kajbėjo ir ką rašo. Tai la
bai negudrus išsisukinėjimas 
tikslu, kad dar datigiau api
purvinti darbininkų judėjimą 
ir jam neapkenčiamas ypatas, 
po patrijotizmo skraiste. O la- 

| bai tankiai būna ir taip, kad 
kuo didesnis patrijotas, tai tuo i 
didesnis ir pardavikas. Ir K. 
Marksas labai teisingai yra 
pasakęs: Jei tau kas kalba 
apie patrijotizmą, tai klausk, 
ką turi parduoti. Ką kun. Va
ladka pardavinėja, tai mums 
nereikia jį klausti; jis “andle- 
voja” religiniu opiumu ir mes 
dėlei to su juo neiname į gin
čus. Bet kada kun. Valadka 
ima šinkuoti ir fašizmo nuo
dais, tai tą praleisti negalima, 
nepaisant, ar tas kun. Valad
kai patinka, ar ne.

Kun. Valadka labai myli 
demonstruoti savo išmintį ir 
mokytumą, bet koks jo mo
kytumas ir išmintis, tai mes 
pamatysim iš jo tų nesąmonių 
ir blevyzgų, kurių jis prirašęs 
“Vienybėj” I 
Tai 
“išmintis”.

Kun. Valadka jau tik mo- miau, negu patys įsidrūtino 
kykloj buvo, kada bolševikai ant Lietuvos liaudies sprando, 
nugalėjo lietuvius Jezne ir nie-j O kad kun. Valadka klau- 
ko nematė, nes sako: “Kad aš šia, ar bolševikai vien tik su

Visi APLA. narių mokes- pei šimtas Bimbų Vilnių neat-
čiai ir visos ligonių blankos 
jau reikia siųsti LDS. Cen- 
tran. Už 1937 metus visi 
APLA. nariai turi susimo
kėti pilnas mokestis, kaip 
kad pirmiau mokėjo. Su 
sausio 1, 1938, pašalpos ir 
lėšų mokestys bus skirtin
gos, pomirtinės tos pačios 
(apie tai bus vėliau praneš
ta per kuopas kiekvienam 
nariui).

Kuopų sekretoriai, surin
kę narių mokestis, tuojau 
siųskite į LDS. Centrą (bū
tinai nevėliau gruodžio 20), 
išrašydami čekius vardu: 
The Association of Lithua
nian Workers. Galima su
rašyti ant tų pačių APLA. 
mokesčių blankų. Būtinai 
reikia žiūrėti, kad visi 
riai susimokėtų pilnai 
1937 metus.

čarteris ir Kuopų 
Numeriai

Greitu laiku visoms 
LA. kuopoms, kur nėra 
LDS. kuopų, bus pasiusta 
LDS čarteriai ir suteikta 
kuopoms numeriai. O tos 
kuopos, kurių teritorijoj 
randasi LDS. kuopos be abe
jonės susivienys su tomis 
LDS kuopomis. Tų kuopų 
valdybos turėtų tuojaus su
sisiekti su LDS. kuopų val
dybomis dėlei' sušaukimo 
bendrų kuopų susirinkimų 
ir galutino tų kuopų suvie
nijimo.

Organas “Tiesa”
Su gruodžio 15 visiems 

nariams bus siuntinėjama 
“Tiesa” į namus. Kurių kuo
pų sekretoriai dar nepri- 
siuntė į APLA. Centrą savo 
narių adresų, kuogreičiau- 
sia prisiųskite tiesiai į LDS. 
Centrą.

Kviečiami visi bendradar
biauti “Tiesoj,” rašinėti 
savo kuopų veikimo.

LDS. Vajus. Visi 
Darbuokimės

na- 
už

AP

1S

kad jo atmintis trumpesnė ir 
už gaidžio.

Kun. Valadka sako, jog jis 
pasilaiko sau teisę dėl dviejų 
dienų metuose kalbėti taip, 
kaip jis nori. Na ir kalba. O 
tos dvi dienos, tai vasario 16 
d., Lietuvos neprigulmybės 
diena, ir spalių 9 d., tai nete
kimas Vilniaus. Bet kun. Va
ladka turėtų “švęsti” ir trečią 
dieną,* tai paėmimą “Vilniaus” 
farmos-ūkės, dėl kurios įstei
gimo kun. Valadka neišliejo 
nei lašo prakaito, bet šiandien 
jis yra savininkas, o parapijo- 
nys, kurie sudėję į tą farmą 
daug, savo sunkiai uždirbtų, 
tūkstančių dolerių —gavo tik 
didelę špygą.

Kun. Valadka labai nepa
tinka ir jis net ir priešingas, 
kad komunistai maišosi (rūpi
nasi—V. B.) kaip Lietuvos rei
kalais, taip ir Vilniaus klausi
mu. Bet kodėl komunistai ne
gali turėti tokios tiesos, o tik 
kun. Valadka? Jei kun. Va
ladka nežino, tai bent turėtų 
žinoti, kad komunistai bei jų 
pirmtakūnai buvo patys pir
mutiniai kovoti prieš caro val
džią, už Lietuvos neprigulmy- 
bę, už Lietuvos laisvę; komu
nistai ir šiandien yra geriausi 
kovotojai už Lietuvos liaudies 
paliųosavimą iš po kruvino fa
šizmo ; komunistai geriausi ko
votojai yra ir už pačią lietu
vybę. Todėl komunistai ir turi 
pilniausią moralę teisę rūpin
tis kaip Lietuvos, taip ir Vil
niaus reikalais, nepaisant, 
kaip tas nepatinka kun. Va- 
ladkai.

Nors kun. Valadka ir stato-

rikos kriminalistams, tie, ku
rie komunizmo , ideologijai 
ABC parašė, tai visa to komu
nizmo ideologija yra niekas 
kita, kaip kriminalizmas. Reiš
kia, jūs, tos ideologijos šali
ninkai, esate kriminalistai”. 
Jeigu kun. Valadka turėtų 
nors piemeniško rimtumo, tai 
ir tai su juom dar būt galima 
argumentuoti. Bet dabar, tai 
tik būt uždyką eikvojimas lai
ko ir laikraštyj vietos. Vienok, 
kun. Valadkai galima tik tiek 
pastebėti: Kažin kaip tau, Mi
kai, patiktų, jei kas nors tau 
imtų ir pasakytų sekančiai: 
“Tu esi kunigas, tai ir esi ly
gus pralot. Olšauskui, kun. 
Macochui, kun. Schmidtui, 
kun. Richersonui ir tt.” Esu 
tikras, jog dėl tokio pasakymo 
jis nesiimtų argumentų save 
apginti, bet bėgtų į valdišką 
teismą. O toksai palyginimas, 
pagal paties kun. Valadkos 
“filozofiją,” būtų gana logiš
kas ir teisingas, nes kun. Va
ladka yra vienos “brolių Kris
tuje” grupės narys.

Jeigu minėjirpą Bimbos ir 
Stalino Vilniaus klausime “Vi
sur Buvęs” kvailai suprato, tai 
ir tie visi buvę prakalbose 
žmonės niekas daugiau, kaip 
tik kvailiai, nes jie visi gerai 
suprato, kad kun. Valadka la
bai kvailai elgėsi, kada šūka
lojo apie Staliną ir Bimbą. O 
pagalios ir pats kun. Valadka 
pripažįsta, jog “...Bimbos arba 
Stalino maišymas tame klausi
me mums nereikalinga”. Tai 
kokiems galams kun. Valadka 
apie tuos žmones rėkė?

Taipjau komunistai neturė
jo jokio tikslo “pagarsinti sa
vo komunistišką kromelį”, tai 
paties kun. Valadkos sapnas. 
Nes kada kun. Valadkai nieks 
nestatė jokių klausimų, nes 
tikrai nebuvo, ką pas jį klaus
ti, tai jis tada provokatoriškų 
būdu jieškojo klausėjų. O kada 
pastatė jam klausimą, tai, ne
galėdamas atsakyti, ėmė kolio
tis ir niekinti patį klausėją, o 
ant galo’pats nežinojo, ką da
ryti, tai griebėsi už ragažėlės 
ir leidosi pats aukų rinkti. Ko
munistai atėjo tik žingeidumo 
vedami -pasiklausyti, ką kun. 
Valadka kalbės Vilniaus rei
kale.

Kun. Valadka bažijasi, jog 
jis nekalba poterių už “tautos 
vadūs” Tegul bus ir taip. O po 
kita, mes gerai žinom, jog 
pats kun. Valadka netiki po
terių galybei; jis juos kalba 
tik dėl mulkinimo žmonių sa
vai naudai. Gi fašizmą su po
terių bumbėjimu neapginsi, 
todėl kun. Valadka ir griebia
si niekinimo priemonių prieš 
komunizmą.

O kad kun. Valadka siūlo 
“V. B.” jieškoti kur nors prie 
šv. Juozapo altoriaus malonių, 
tai siūlymas visai ne vietoj, 
nes tai paties kun. Valadkos 
profesija ir reikalas, nes jei ne 
šventųjų altoriai, tai pačiam 
kun. Valadkai prisieitų kas
dien pelnyti duoną “prakaite 
savo veido.” Ir kun. Valadka 
labai turi būt dėkingas ruskių 
popui, kuris patį kun. Valadką 
privilegijavo semtis “dievo ma
lonės” nuo altorių. O jau kas
link smegenų, tai pirmiausia 
kun. Valadka turėtų pats pa
sižiūrėti į save. Atrodo, kad jo 
smegeninė jau senai yra pra
kiurus.

Todėl ir parodau šiuos ku
nigiškus “perlus”, -kun. Valad
kos pliovones ir niekinimus

bolševikų ir abelnai darbinin
kų judėjimo, idant pamatytų 
plati Amerikos lietuvių visuo
menė, kas per paukštis tas 
“dievo tarnas,” fašistų atviras 
agentas. Ir toliaus nemanau 
turėti jokių su juo polemikų, 
nepaisant kaip jis nepliaukš 

i per smetonlaižių organą “Vie- 
I nybę,” ar kurį kitą laikraštį.

Visur Buvęs.

ŠYPSENOS
DABAR MĖGIAMIAUSIA 

LIETUVOJ DAINA

Išgersim taurę už pieno ūkį 
Ir už bekoną, tą riestasnukį, 
Drulę, drulę, drule le le lę, 
Ir už bekoną, tą riestasnukį.
Išgersim taurę, alaus uzboną 
Už žilabarzdį Antaną Smetoną, 
Drulę, drulę, ir tt.
Išgersim taurę, alaus upelį 
Už jo švogerį Juozą Tubelį, 
Drulę, drulę, ir tt.

* * *
Gardus alutis, balta putelė,
Oi graži, graži mano mergelė, 
Drulę, drulę, ir t. t. ?
Gerai dainuoti, kaip ima ūpas, 
Gardu bučiuoti į storas lūpas, 
Drulę, drulę, ir t. t.
Eikšian, rpergele, kur į pastogę, 
Bučiuoti gatvėj ot nepatogu, 
Drulę, drulę, ir tt.

Kanadukas.

tikslu atimti iš lenkų Vilnių ir 
atiduoti Lietuvai, atėjo, tai 
vaikiškas klausimas, kurį tik 

(nesakė; jis rėkė, kaip už lie- kun. Valadka ir gali klausti,, 
kad jis matė, o ne žmogus, turintis nors kiek I

politinės išminties. Ir dar to- si save labai išmintingu, vie- 
liaus klausia: K

“Ir nuo kieno kulkos žuvo 
pirmasis kritęs Lietuvos karei
vis Povilas Lukšys? Nuo Len
kų, bermontininkų ? Nuo Rusų 
komunistų”, čia kun. Valadka 
tik pasistato save neišmanėlio 

✓vieton. Išeina, kad buržuazijos 
gynėjams, tai buvo galima 
bolševikus šaudyti, bet bolše- 
kams—ne, ir kun Valadka ne
klausia, kas buvo pirmas iš 

! bolševikų užmuštas. Na, ir kur 
čia-logika? Ir kas matė, kad 
karo lauke tik viena pusė tu
rėtų tiesą kitus šaudyti?

Kun. Valadka sumaišo
vieną Lietuvos proletarinę re- jog lietuviškas skerdžius turi 
voliuciją pradžioje 1919 m. su daugiau politinio žinojimo ir 
lenkų-bdlševikų karu viduryj , žino skirtumą tarpe revoliuci- 
1920 m., kur jis nupasakoja, ' *

19 d. balandžio, 1919

nebuvau tame fronte, tas tie
sa, bet aš to ir netvirtinau”. 
Bet prakalbą sakydamas taipims iš Lietuvos ir nepadova-į 

nos Stalinui.” Bet, kada buvo* . t 
pastatytas kun. Valadkai " ’
klausimas reikale Vilniaus, tai, 
ne tik kad neatsakė į jam pa-! 
statytą klausimą, bet dar ar-1 
šiau ėmė koliotis ir niekinti 
SSRS., bolševikus ir patį klau
sėją. Todėl ALDLD vi-etinėj 
kuopa, laikydama diskusinį 
susirinkimą spalių 17 d., šių į“' ^'^’faktai? 
metu, nutarė saukti kun. M.. . .

• kaip bolševikai subadė net 35 ;
| lietuvius. Tai kažin kada gi 
j kun. Valadka melavo — kal-

j1 bedamas, ar rašydamas? Ir po 
ilgo aiškinimosi dar sako: 
“Na, ir kas gi čia blogo buvo

: Į pasakyta ir kas buvo užgau-
- ta ? Paminėti tiktai faktai”.

, tai jis jų 
vZladkrCdebmuTsu A.*Bim-! niek”r neparodė. Ir dar. toliau 
ba ir išrinko tam darbui komi-. Pasakoja.
siją, kuri pasiuntė kun. Valad- Į “Bet komunistai nebūtų ko
kai laiška, pakviesdama stoti mumstai, jeigu jie neieškotų 
į debatus' temose: Ar SSRS, priekabių”. Bet pas kun. Va 
(Stalinas) bent kada pirmiau, ladką jokie komunistai neieŠ 
ar dabar turi norą ir siekius "* "
pasiglemžti sau Vilnių iš Lie
tuvos (kurio dar pati Lietuva 
kol kas neturi) ? Ar lietuviai 
komunistai (“šimtas' Bimbų”) 
kada nors veikė apveikia toj 
linkmėj, idant Vilnius būtų 
“padovanotas Stalinui” ?

Vienok, kun. Valadka tik 
npsnmones kalbėti ir niekinti 
bolševikus moka, bet debatų 
bito labiau, negu šikšnosparnis 
šviesos. Nes, kada komisija pa
siuntė iam registruota laiška. 
tai tas iegamastis atsisakė 
priimti. Paštas laiška gražino 
su žyme ant voko—Refused. 
Tada komisiia pasiuntė tą patį 
laiška neregistruota. Bet kun. 
Valadka vistiek atsakymo ant 
to laiško nedavė. Jam debatai 
baisūs, jis apginti savo fašisti
ne pusę argumentu neturi. Ir 
vieton to. tai tas “dūšių gany
tojas” naleido savo nesuvaldo
mą liežuvi per smetonininkų 
organą “Vienybę” ir tenai ko- 
lioiasi ir bjauriai šmeižia, kiek 
tik jo kunigiška galva gali iš
galvoti.

Nors kun. Valadka. “Vieny
bei” už lapkr. 6—8 dd., neva šį-tą pasimokinti, 
teisinasi sakydamas, kad jis bent apie tą nelaimingą Vil
tai daro frašvdamas tuos nių ir bolševikų “užliejimą”'

kojo ir neieško jokių prieka
bių, o tik pats kun. Valadka 
tų priekabiųvįeškojo, kada šau
kė : “Tai gal gi čia randasi 
pora komunistų, kurie nori ką 
klausti?” O kada pastatė jam 
klausimą, tai vietoj atsakyti 
vienaip, ar kitaip, tai ėmė nie
kinti patį klausėją ir bolševi-(kad 
kus vėl iš naujo. Reiškia, pats Kapsukas su savo raudo- 
kun. Valadka reikalavo, idant! nai-a armiia tano lenku ka

riuomenės išvytas iš Vilniaus. 
Tr nėr ta laiknt.arni ėlo kąntv- 

t.arn bolševiku ir lenku, ir 
1920 m. lienos nradžioie len
kams nradėio nesisekti. Lienos 
14 d. raudonoji rusu kariuo- 
mpnė vėl užėmė Vilnių. Pir
miausia Zigmas Aleksa-Anga- 
rtnt.is nesiskubino nždarvti 
leikrešti , ‘Nenrioulmino*a T-ie- 
tiiva,’. kuri lietuviai tada leido. 
Vėlinu balandžio 26 d. uždarė 
M. Biržiškos redaguojama 
laikrašti ‘Echo Litwv’.” čia at
rodo. log kun. Vnladka pats 
su savim nesusikalba.

T enk”-bolševiku keras nra- 
sidėio 25 d. balandžio. 1920 
m., e baigėsi su nabai^a rug- 
niūčio tu naciu metu. Tai kain 
f.pda An marietis gslęio uždari
nėti laikraščius 26 d. balan
džio 1020 m.? Čia aišku, kad 
kun. Valadka nežino, ka kal- 

šmeižtus.—V. B.) tik io drau- ’ Pirmiausia, tai turėtų, susipa- ba kalba bi tik nurvinti bol- V . "f " 1 1 _ i * nn 4* i va nil ni n i n 4- 1 4- rv •« rJ • 1 \ rv -m _ _ į

nok, jo paties žodžiais sakant, 
jis perdaug tankiai pasirodo 
žioplio vietoj, ypatingai kada 
jis imasi statyti reikalavimą, 
kad komunistai jam “...paaiš
kintų, kokiu būdu Leninas 
(tas ruskių ir drauge nususu
sių lietuvių komunistų dievų 
dievukas) įsigavo į valdžią? 
Ar jis ne smurto keliu pasi
ėmė į savo rankas Rusijos 
žmonių kontrolę?” Čia kun. 
Valadką nėra ką nei mokinti, 
nei jam aiškinti, nes vistiek 
fašistinis protas suprasti nega
li to skirtumo; jis viską mie- 

• Jruoja pagal fašistinę “filosofi- 
į ją”. Bet visgi tenka pasakyti,

Cleveland, Ohio
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statytų kas jam kokį klausimą,! 
o paskui sako: “Tuoj komu
nistai ir stato klausimą : kas 
Lietuvai atidavė Vilnių?” Tai
gi, taigi, kas 1920 metais buvo 
atėmę Vilnių iš lenkų imperia
listų ir atidavę Lietuvai? Gal' 
gi tie Jezno didvyriai? O gal 
gi patys 
atidavę 
Valadka 
jis nors 
bes apie 
liau sako:

“1919 m. pradžioje bolševi
kai užliejo beveik visą Lietu
vą. Ar jie atėjo su noru atgau
ti iš Ipnku ir atiduoti Lietuvai 
Vilnių?” v

Nors kun. Valadka ir stato
si save mokytu, bet turėtų dar 

jau nors

Varšavos ponai buvo 
Vilnių ? Ir čia kun. 

nebūtų fašistas, jei 
kiek pasakytų teisy- 
bolševikus. O dar to-

p-n nrašnmas. tik dėl nlątesnio žinti nors su šiais faktais: Dar sPyikus. 
naaiškinimo io kalbos, vienok pabaigoj 1918 metų, Lietuvoj fviVtinti 
iis ne tik k^d nieko nenaaiški-1 jau buvo didelis, darbininkų ir y,imtuvai

t J -1  _1 ~ *   __________— Ir o 1 i* nnin nn . . _

Ir d«r prideda: “Ir 
tei. kad - komunistai 
atidavė Vilnių, tai

na. bet dar daugiau nesamo-1 biednųjų kaimiečių pakilimas, tikra nesąmonė”. Toii nesamo- 
----- ; atsikratyti vokiečių tai naties kun. Valadkos 
okupantų, o kartu ir Lietuvos Nes pats žemiau nri-

niu prirašo. Skaitant tas nesą
mones noroms-nenoroms klau
simas lenda i tralvą: Ar ištikro 
gi pas ta žmocm yra visi na
mie. ar iis tik durnaroniu ne- 
užvalo-ė? Ir nors iis teisinasi.

idant atsikratyti vokiečių

buržuaziją, kuri korėsi ant

nė. tai naties kun. Valadkos

sinažista. io«* “sutartys nalie- 
ir bolševikai

Bendras posėdis taipgi b°t nieko negali užginčyti, kad 
nutarė pratęsti LDS. naujų1‘VisJ6i” ?”vo kur .n?rs„ne- 
narių gavimui vajų iki lie-. rtrt? r,?š,on?? ame 10 ta va- 
pos 1, 1938. Įstojimas gero- VaIadkn dar dautrjau gave pa. 
kai numažintas, taipgl duo- rodo veidmainiu ir atviru fa- 
dama vajininkams didelės ^izmo agentu, ir už toki kun. 
dovanos. |— -

Visi dabar turėtume sto- ma ištarti ačiū, 
ti darban. Budavokime savo 
suvienytą organizaciją, kuri 
dabar turi apie 8,000 narių. 
Greitai dasivarykim iki 10,- 
Q00 narių. Rašykim suaugu
sius, jaunus ir vaikus.

Visokios Informacijos

Lietuvos liaudies sprando su ka sutartims”, ir bolševikai 
pastarųjų pagelba. Gruodžio1 g„f9rtis nildė ir nildo. Bet 
9 d., 1918 m. Vilniuj jau būvo j v«s kita su lenkais. Lenkai* io- 
sudaryta Laikinoji Revoliucinė pntariis nenaiso ir ta nats 
Lietuvos Valdžia, kuri ir Ma- knn Valadka nrinažistaAsakv- 
nifestą išleido į Lietuvos dar- dama'...

1 riiotiška” kalba. O tuomi kun. bininkus ir biednuosius vals- at,sifjko
«'s: “Gal IvHai taip, kain

> ir su lenkais,, kurie
tiečius šaukdama, kad imtų nor<3 naderė su'Lietuva su-
Lietuvos valdymą į savo ran-' f.ietuvai nrinežino Vil
kas. 4O jau gruodžio 16 d. tų'nin bnĮ ir vėl išnlėšė”. Kad 
pačių < metų Vilniuj ir . kitose bnlšėvikai savo sutartis nildo. _ i _ t • _ j_____ i __ • vy_ i i • '

streikai ir < 
ypatingai Vilnius buvo r” 
miausia demonstracijų ir strei-į 
kų vieta. Todėl, tie “užlieję

Dar reikia nasakyti, kad ne- beveik visą Lietuvą bolševi-

(Valadkos atvirumą jam gali-
— £jeg dabar
kiekvienas lietuvis, net ir jo 
paties ne vienas parapijonas, 
mato, kas nėr sutvėrimas yra 
kun. Valadka.
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sąmonių kalbėiime apie ko- kai” buvo patys Lietuvos dar- 
munistus ir SSRS. kun. Valad- bininkai ir biednieji valstiečiai 
ka gali užimti pačia nirmuti- ir grįžę kareiviai iš Rusijos po 
ne vietą; net,ir Tysliava su(karo. O kad Lietuvos buržua- ____ _ ________ _ .

Šitas pranešimas APLA. 1 Karpium negali su juo lenk- zija matė, kad pati vie-1 atsimena dalykus, tai atrodo^

dalyse Lietuvos buvo iššaukti kun Veledka juos už tai 
ir demonstracijos, purvina ir keikia, o lenkams, 

- _ 1 buvo lokiu sutarčių nepaiso ir
Padarė Lietuvai didelia skriau
da. tai kun. Valadka nei mur
mur. Ir k”n. Valadka tain nu
kalbėjęs dar turi, drąsoj saky
ti : “...mes. kutie tuos dalvkus 
dar labai gerai atsimename”... 
Jeigu kun., Valadka» tik taip

jos ir smurto.
O jau kaslink nususimo, tai 

čia “p-prbiamas” ieo'amastis 
tik nasiskubino kitus snresti 
nngnl save. Tainiau, i ai kun. 
Valadkai reiktu narodvti “Lai
sves nipkšn 
vi nirmiausia turėtu 
nats mm saves, 
nivnalaiki.q tik 
si a į blewzgoia.

Poątrndn. kad 
jaučiasi save augštesniu, už ki
tus tik tndpl. ka.d vra lin- 
tuvys. nes sako: “agituojate už 
vrurtna Stalina”. B^t kuomi 
šis “dievo tarnas” °-ai i irodvt.i. 
io<r jis vrn geresnis; už PTUzi- 
ną, totorių, kirkizą, japoną 
ar chinieti? Juk not navai na- 
ties kun. Valadkos bažnvt.ini 
mokvma. tai visi vra Iwiai 
“dievo sutverti”. Kun. Valad
kai dar daug reiktu mokintis 
kultūriškumo nuo bile "Tuzino, 
ar net chiniečio. Ir čia 
“dievo tarnas” tik narodo 
vo šovinistini idiiotizma.

“Musu žemė ir tauta 
turi laisve ir ii Stalinui nenri- 
klanso. TTž ka ii garbinti?”— 
šaukia kun. Valadka. Komu
nistai niekad nesakė ir nesa
ko. iov Lietuva turi nriklausv- 
ti “Stalinui’1. “Stalinui” Lietu
vą nereikalinga ir iis nereiką- 
ląuia. Vienok, iei ne “Stali
nas” tSSRS.). tab Lietu vos ne- 
nrierulmvbe iau senai būt len
ku nonai, arba Hitleris Prari
jęs ir be duonos ir druskos. O 
T.fetuvos laisve, tai tik kun. 
Valadka vali džiaugtis ir sau
lelė fašistu, kurie iau 11 frie- 
tu. kain sutrempė Lietuvos 
liaudies laisve no savo kruvi
na karka. Stalinas nereikalau- 
ia. idant ii kas garbintu tain, 
kain lietuviu tautos . pardavi
kas Smetona.

Jeigu vienas iš “Komuniz
mo ABC” autorių nuvarmėio 
i trockizmo abaza, tai kun. 
Valadkos nesuvaldomas liežu
vis nadaro visus komunistus 
kriminalistais. Jis sako: “...kad 
šiandien Sovietų Sąjungoj šau
do kriminalistus, lygius Ame-

niekšvstes. tai ir- 
nradėti 

Ir čia tas ku- 
perdaug dra-

Irn n V n 1 n 4 V ą

tas 
sa-

iau

Balius ir šokiai

Gruodžio 11, Lyros Choras 
rengia smagų balių ir šokius, 
Liet. Darb. Svetainėje, 920 E. 
79th St., 8 vai. vakare. Šis ba
lius lyriečių yra rengiamas tiks
lu, kad padaryti finansų dėl 
choro, o dabar Lyros Chorui 
daug yra visokių išlaidų.

Dabar Lyros Choras skubiai 
rengiasi prie savo koncerto, ku
ris bus sausio mėnesį, 1938 m., 
prie to, choristai vėl rūpinasi, 
kad surengti didelę operetę.

šį sezoną Lyros Choras daly
vavo tarptautiniuose parengi
muose, taip pkt turėjo ir savo 
delegatus tokiuose mitingtiose^ 
žinote, draugai ir draugės, jei 
visam chorui reikia kur nors pa
sijudinti, tai yra ir kaštų.

Tuo tarpu, Lyros Choro jau
nieji artistai, yra pasiėmę teatro 
roles mokytis po vadovybę drg. 
E. Simanauskienės.' Veiklesni 
jaunuoliai turi pilnas rankas 
darbo,—jiems reikalinga /para
ma iš visų,—ir iš tų, kurie dar 
nepradeda veikti, v

Todėl visi prisidėkime atsi
lankydami ant šio parengimo, o 
tai bus chorui ir jaunuoliams 
didelė parama.

J. A. V.

Montello, Mass.
Mirė Jonas Pilipauskas, 44 

metų amžiaus, 19 Ames St., 
gruodžio 7, penktą valandą ry
te. Bus palaidotas gruodžio 10, 
2 valandą po pietų, Melrose 
laisvose kapinėse.

šalna.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

87t] JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH

Lietuvos Operos Qainininkes

P'Ies Marijonos Rakauskaitės

KONCERTAS
Sekmad., 12 d. Gruodžio. (Dec.), 1937

' 7 vai. vakare

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Avenue, Brooklyne

Įėjimas $1.00, 75c ir 50c

Bilietų galima gauti pas rengėjus ir vietos laikraščių leidyklose
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Puslapis KetvirtasEXISV1Ketvirtad., Gruodžio 9,1937 ir

Skaitytoju BalsaiWaterbury, Conn
MANO GIMIMO DIENA.

Debatai, Diskusijos, Prakalbos

Minersville, Pa

Siųskite į Lietuvą Kalendorius

t

Į 
f

Mokestį galite prisiųsti Jungtinių Valstijų pašto 
stampomis. Kurie reikalausite tik vieno kalendoriaus, 
tai malonėkite prisiųsti 5c ekstra persiuntimo* lesų. Bet 

, kurie reikalausite daugiau kaip vieno, tai persiuntimo 
f lesų nerokuojame.

GARSI N KITES SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

f-’-.

ir ne pirmutinėj vietoj bū- 
bet užimtų gana aukšta vie-

CIO
unijos klausimas 
rimtai išsijudino,

■

Kaip Buvo Teisiamas 
Konstantinas Stasys
(Tąsa)

Plačiai pasakoja liudyt. Beuerman 
apie V. V. S-gos tikslus ir jos veikimo 
plotus. Ji veikianti visoj Lietuvoj ir ne 
tik Lietuvos valstybėj, bet ir Vilniaus 
krašte. VVS Lietuvos visuomenėj labai 
nepopuliari. Ji skiepijanti lietuviuose 
lenkams neapykantą ir kovojanti prieš 
tai, kad Vilniaus krašto lietuviai būtų 
Lenkijai lojalūs. Tai matyt esą iš p. Ba
bicko pareiškimo per radio 1937. VII 
18 d.

Šiuo momentu adv. Niedzielski prašo 
Teismą, kad jis nutrauktų p. Beuermano 
parodymus, nes jie nieko bendra neturį 
su deviziniais nusikaltimais. Teismas pa
sitaręs, šį pasiūlymą atmeta ir liudyto
jas tęsia toliau.

Amerikos liet, organizacijos esančios 
neturtingos ir nepalankiai nusiteikusios 
VVS-gai. Aukų jos arba ir visai neau- 

, kojančios, o jeigu aukojančios, tai labai 
mažai.

T. Komitetas, gaudamas pinigus iš 
VVS ir Valstybės Iždo, dirbęs priešvals
tybinį darbą, nes to reikalavę rėmėjai. 
Skiepijęs L. Komiteto organas “V. Ry
tojus” neapykantą lenkams ir dėlto teis
mo sulaikytas.

P. Stasys dalijęs stipendijas mokslus 
einančiai jaunuomenei ir reikalavęs iš 
jos Lenkijai nelojalumo. Apmokėdavęs 
kaime agentus, slaptus literatūros pla
tintojus, knygų kontrabandininkus, su- 
pirkinėjęs Vilniuje namus, o provicijoje 
žemes. P. Stasys buvęs glaudžiuose san- 
tikiuose su prof. Žemaičiu, kurio rasta 
pas kaltinamąjį slaptas memorialas. Ja
me rašoma: “Vilniaus reikalams taryba, 
kuri rūpinasi vilniečiais. Tarybon turi 
įeiti vienas VVS atstovas ir šiaip jau ge
rai nusimanąs Vilniaus klausimuose žmo
gus.”

Toliau mėgina remti “Prieš tėkmę”, p. 
Valecko atviru laiku, trumpai suminėda
mas p. Sakavičius brošiūrėlę įrodyti, kad 
p. Stašiui buvę daryta > piniginių prie
kaištų, kalba apie T. Komiteto leidimų 
rūpinimą Lietuvon važiuojantiems.

Lygiai liūd. Abczynski, lygiai ir liūd. 
Beuermanas stengiasi įrodyti, kad P. 
Stašys Palaikęs Ryšių su Kominternu ir 
vieno Kominterno veikėju, buv. 1919 m. 
bolševikų teisingumo komisaro M. Kaz
lausko per Danską pernai buvę siunčia
mi p. Stašiui pinigai. P. Stašys gaudavęs 
pinigų per užsienių (Romą, Rygą, Dres
den Bank) ir Lenkijos bankus (“Krašto 
Ūkio Bankas,” “Privatus Prekybos Ban
kas.’^ Bunimovičiaus bankas ir kt.). Be 
to, pinigai buvę siunčiami per įvairius 
kurjerius slapta; Lietuvos žydų organi
zacijos per Rubinšteiną, šapirą, Rozen
bergą ir Jaffę atsiuntusios 1,400 t. zl. 
1936 m. gruodžio mėn. p-lė Liobytė at
vežusi iš p. F. Bortkevičienės “Kultūrai” 
4 t. zl., o kun. Raštutis atsiuntęs per ją 
Stašiui 47 zlotus. Pinigų p. Stašiui atve
žusi p. Drangelienė, Eliass-Kairiūkštytė, 
Šalkauskas, Arumaa (estų mokslinin
kas).

Pirm.: Gal Tamsta pasakysi kada?
Liūd.: Nežinau. Neturiu aktų.
Pasakoja toliau p. Beuermanas apie T. 

Komitetą, kaip apie Lietuvos buvusią ek- 
spozitūrą. Jo žiniomis, T. Komiteto vei
kimas buvęs prof. Biržiškos, prof Žemai
čio, adv. Bagdžiūno ir Račinsko kontro
liuojamas./Pastarasis esąs šnipas, Lietu
vos kariškų^ sluoksnių siųstas p. Stašio 
veikimui kontroliuoti. Šiai metais įvai
riems asmenims T. Komitetas nupirkęs 
žemių. Čia liudytojas išvardija virš de
šimties žmogių pavardes.

Adv. Kowalskio klausiamas liudytojas 
tvirtina, kad inž. Vengris ir d-ras Legei- 
ka už T. Koįriiteto pinigus nusipirkę liet, 
ligoninės dalį rūmų. Kalbėdamas apie 
300 liet, skaityklų vedėjų ir k. nubaudi
mą, tvirtina, kad visi nubausti arba teis
mo arba administracijos keliu. Esą.Sta- 
sionis ir ščesnulevičius nuteisti vienas 
metams, kitas pusei metų. Tuo metu ‘adv. 
Kowalski įteikia teismui jų išteisinimo 
dokumentus.

Adv. Engiel: Ar T. Komitetas ir “Kul
tūros” draugiją rėmė?

Liudytojas (pečiais maigydamas): Ne
žinau.

Adv. Juknevičius: Ar liet, draugijos 
veda buhalterijos knygas?

Liudytojas bijąs suklysti, tačiau ma- 
i nąs, kad netiksliai. Už knygų klastavimą 

niekas nebuvęs patrauktas teismo atsa
komybėn. Visos draugijos duodančios 
atskaitomybes.

Adv. Juknevičius: Ar tie 300 nubaus
tų asmenų priklausė prie T. Komiteto?

Liūd.: Prašau Aukštąjį Teismą už
drausti to mane klausti.

Pirm.: Ar čia paslaptis? Sakykit.
Klausimas paliko be atsakymo. Pirmo

jo Lai k. Komiteto prezidiumo sąstato ne
atsimena. Žino tik, kad p. Stašys buvęs.

Toliau parodymus davė D-ras Narke
vičius, Lietuvos dvarininkas, gen Želi
govskio armijos majoras, kuris drauge 
su kitais 1920 m. spalių 9 d. užėmęs Vil- 

’ nių. Jis labai palankią duoda p. Stašiui 
opiniją. P. Stašio padedamas nuvykęs 
Lietuvon gelbėti savo dvarelio. Ne tik 
dvarelio, bet ir lenkybės (“polski stan 
posiadania na Litwie”). Ne tik jis, bet 
ir daugelis Lietuvos dvarininkų esą p. 
Stašiui dėkingi. Kun. Čibiras, “Ryto” 
pirmininkas, pasakoja apie T. Komiteto 
Švietimo sekciją ir jo paties sumanytą 
bei parengtą anketą.- Kiti liudytojai 
(kun. Bieliauskas, kun. Taškūnas, p. J. 
Maceika,'p. Viščinis) kartoja tą patį, ką 
ir ankstyvesnieji. P. Razmukas patvir
tina, kad jis gavęs už padarytą dainų 
nuorašą 90 zl., bet pakvitavęs litais. D- 
ras Legeika pripažįsta, kad iš Vilniaus 
išvažiuodamas atnešdavęs pas Stašį savo 
taupmenis. P. Stašį pažįstąs iš prieškari
nių laikų, kaip turtingą žmogų. Kaltina
mojo žmona taip pat esanti iš turtingos 
šeimos. Jos tėvas buvęs žymus latvių 
veikėjas. Tuo baigėsi liudytojų klausinė
jimas.

Keliama Politinė Byla
Tai jau buvo pusiaunakčiai (12 vai.). 

Prok. Krzyszton prokuratūros- vardu 
įteikia teismui raštą, kad T. Komiteto 
nariams su p. Stasiu priešakyj keliama 
nauja politinio pobūdžio byla pagal B. 
K. 96 ir 98 pr. (valstybės išdavystė) ir 
Vaivadijos prisiųstą komunistų nelega- 
liškai leidžiamą “Czerwony Sztandar” 
numerį, kuriame ginamas p. Stašys ir 
vadinamas lietuvių liaudies išsivadavi
mo vadu.

Advokatai prašo Teismą šių dokumen
tų prie bylos nejungti. Teismas nutaria 
prijungti.

Teismas dabar paduoda laišką, kuriuo 
p. Stašys kviečiamas eiti juodojon bii;- 
žon ir parodo iš Lietuvos Lenkijon kny
gų kontrabandininkų sąrašą, apie, kurį 
buvo minėjęs ir p. Beuermanas ir išvar
dijęs net vieno jų pavardę.

P. Stašys balsiai skaito vokiečių kalba 
iš Rygos laišką. Salė ima juoktis.

—Matote—sako adv. Kowalski žiūrė
damas prokurorų pusėn—yra juodoji 
birža, bet Rygoje, ėjo juodojon biržon, 
bet ne p. Stašys, o jo švogrius, Latvijos 
pilietis.

Beskaitant anų kontrabandininkų są
rašą paaiškėjo, kad tai būtų knygne
šių, nešusių prieš 1904 m. iš Prūsijos 
Lietuvon knygas. Adv. Engiel prašo tei- > 
jus bylą atidėti ir pakviesti anuos knyg
nešius liudyti. Teismas su tuo nesutinka, 
nes tie knygnešiai ir tas jų sąrašas nie
ko neturi bendra su deviziniais p; Stašio 

. nusižengimais.
šalių Ginčai

Antrą dieną taip pat pilna salė žmonių. 
Dar daugiau advokatų, prokurorų, teisė
jų. šiandien ištisą dieną klausosi bylos 
Latvijos konsulas p. Donas.

Prok. Popbw
Jis remia visus kaltinamojo akto daro

mus priekaištus. P. Stašys dirbęs prieš
valstybinį darbų, kuriam remti gavęs iš 
VVS-gos ir valstybės iždo pinigus, ir tai 
dar daužydamas devizirius įstatymus. P. 
Stašys buvęs kontroliuojamas įvairių 
Lietuvos vyriausybės siųstų žmonių. Da- 

priekaištų,rydamas p. Stasiui etiškų 
prašo bausti kuosunkiaū.

(Tąsa bus)

Kalėdos
Jau kalėdiniais papuoštais 

išpuoštos krautuvės ir gatvės. 
Kiekvieno praeivio/^širdį vilioja 
krautuvių languose daugybės vi
sokių dalykų-dalykėlių. Bet, de
ja, nėra už ką perka.

O tų visokių aukų rinkėjų ga
lybės ir reklama ant reklamos. 
Bet, bepigu laižytis, o nėra kas 
nuryti. Bedarbis, bedarbis ir....

Susiramina
Tūli sako, aš nesibijau nieko, 

galiu kad ir kelis metus būti be 
darbo, man badas negręsia, bet 
ar daug tokių yra? Tai tik maža 
dalelė, o didžiuma net ir šian
dien neturi ką valgyt.

Jau ir Dievas Negeras
Vienas europietis mėgo saky

ti, kad dievas geras pasigaili, iš- 
1 klauso ir globoja. Deja, kol dirbo 
ir gaudavo algą, tai nešė į baž
nyčią, tuomet dievas globojo, o 
dabar, ilgokas laikas kaip ne
dirba. Sako, “pinigus pabaigiau, 
darbo nęturiu, meldžiuosi dar 
daugiau, negu bet kada, nes lai
ko turiu, o vis dievas neduoda, 
apart to, dar ir paskutinius po
rą dolerių pamečiau. Taigi da- 
bhl' matau, kad dievas tik geras 
tiems, kurie dirba ir su juo da
linasi, o kaip aš pinigų neturiu, 
tai jis mane visai pamiršo.”

Nei Namie, Nei Lauke
Labai daug jaunimo vaikščio

ja be darbo. Tai kas daryti jau
nimui, ir abelnai tiems, kurie 
nedirba? Išeitis, žinoma, yra to
kia, kad reik eiti daugiau savo 
draugų organizuoti ir dėtis prie 
unijos, kuri deda pastangų, kad 
visi dirbtų ir gautų tinkamą at
lyginimą. Jaunimui, vistiek, rei
kalinga kas veikti!

“Ispanija Kovotoja“
Daugelis prisimena nesenai 

pabaigtą “Laisvėj” vertimą “Is
panija Kovotoją.” Tai buvo vi
siems žingeidus vertimas. Būtų 
gerai, kad daugiau panašių raš
tų tilptų.

Kiek Ko?
Paėmus Waterburio visų me

tų progresyvės lietuviškos visuo
menės darbus, pamatysime, kad 
daug nuveikta darbininkų judė
jime. Kiek progresyviškų poki- 
lių, kiek piknikų, kiek kitokių 
parengimų, kiek prakalbų įvai
riais klausimais surengta? O 
kiek aukų surinkta? O gi “Lais
vės” vajus! Jeigu Žemaitienės ir 
Boko punktus sudėti krūvon, tai 
būtų matyt, kad gal Waterbu
ris 
tų, 
tą.

energingas ir sumanus vyras. 
Bravo, drauge Pranai, būk nepa
laužiamas !

“Sveikatos Kultūros Dr-ja“
i “S. Kul. Dr-ja” 28 lapkr. da

vė naudingas paskaitas “Nemu
no” svetainėj apie sveikatą. 
Klausytojų buvo, tiesa, neper- 
daugiausiai, nes lietus tą viską 
sutrukdė. Davė paragauti vi
siems kombinuoto maisto, pa
ruošto iš daržovių. Maistas pui
kus ir gerai sutaisytas, ypatin
gai šeimininkės pradėjo intere
suotis apie tai. Kalbėtojai reko
mendavo anglų kalboje knygą 
apie sveikatingumą ir gamini
mą valgių. Bet ar daug tokių ten 
šeimininkių buvo, kurios galėtų 
jau taip puikiai vartoti anglų 
kalbą?

Aš patarčiau, kad šeimininkės 
susiinteresuotų lietuvių kalboje 
išleista knyga “Virėja.” Tai tik
rai naudinga knyga ir verta ge
ro susidomėjimo kaip ir reko
mendacijos.

Visgi CIO
Water bury j 
ir jau pati organizacija rimtai 
stojosi prie darbo, čia rengiama 
masiniai mitingai, čia aiškinama 
apie viską, ko darbininkas nesu
pranta.

Reik žinoti, kad ateis momen
tas, kada visi petys petin stos ir 
į uniją prisidės.

žada Varyti
Lapkr. 26, 1937, “Amerikos 

Lietuvyj” “Liet. Kn. Kom.” pro
pagandos vedėjas paduoda visuo
menės žiniai, jog visas Water
burio lietuvių elementas sujudo, 
kad iš Waterburio išsidangintų 

' lenkomaniškas vargonininkas A.
Aleksis. “Liet. Kn. Kom.” Wa
terbury tvėrė lietuvišką mokyk
lą, komisijon buvo įėję keli ka
talikai ir tautininkai. A. Alek
sis, matydamas, kad be jo viskas 
daroma, apšaukė “bendru fron
tu”, “raudonu frontu” ir tt. Tas 
ne tik katalikams nepatiko, bet 
ir_ tautininkams. Ir, štai, vienas 
“tautietis” “A. Lietuvy”, kad va
noja, tai vanoja A. Aleksį ir jo 
visus juodus darbelius aikštėn iš
kelia. Ar nesusilauks tiktai A. 
Aleksis tokio likimo kaip Troc
kis ? Kampas nuo kampo....

Juozėlls. 4

Patogus Laikas !
“Pusseserė Salomėja” bus vai

dinama 12 gruodžio, 103 Grfeen 
gatvės. Toks veikalas jau senai 
buvo laukiamas. Tai komedija, 
kuri nenusibostų klausyti ir žiū
rėti visuomet. Kad daugiau pub
likos būtų, nutarta ši komedija 
perstatyt 12 gruodžio. Tai ad
vento laikas, nėra jokių pasi
linksminimų, visi liubsi, todėl 
publikai bus proga pasilinksmin
ti ir parengimas bus subalansuo
tas. Visiems proga pamatyti 
“Pusseserė Salomėja” ir aš ten 
pats būsiu.

Špagetai
Gi’uodžio 11 d. yra rengiama 

špagetų vakarienė, 774 Bank 
gat., dėl darbininkiškos naudos. 
Dalyvaus ir būrys jaunųjų.

103 Kliubas
. 103 Kliubas perrinkdinėjo 

valdybą 1938 metams, bet pasi
rodė, kad šioji valdyba buvo 
tinkama, tad liko išrinkta beveik 
ta pati.'

Reik pažymėti kaipo faktą, 
kad ilgametis pirmininkas p. 
Pranas Jokubonis vis stovi prie- 
kyj. Tai vyras, darbuotojas, ku
ris kliubą planuoja pastatyti 
dar ant stipresnių pamatų. Tai

Darbininkiškas Judėjimas Kie
tųjų Anglių Apylinkėj

Shenandoah-Minersvillės apy
linkėj gyventojai išimtinai pra
gyvenimą sau daro iš darbo an
glių kasyklose. Angliakasyklose 
darbai sunkūs ir sveikatai bei 
gyvasčiai pavojingi. Iš priežas
ties šiurkštaus gyvenimo, ar 
silpnesnės sveikatos, daugelis 
šią apylinkę apleidžia išvažiuo
dami apsigyventi į didesnius 
miestus. Nors miestuose 'darbo 
valandos, abelnai imant, yra il
gesnės, bet, naturalį orą kvėpuo
jant, sveikatai pakenčiamos. Iš 
progresyvių darbininkų tarpo 
Minersvillę apleido: Malerčikie-1 
nė, Pranaičiai, Kalinauskai, ži- ‘ 
lioniai, Rušinskai. Iš Shenan
doah : žemaičiai, Pacauskas, 
Reikauskas, Grabauskas, Ju- 
dzentavičiai ir mūsų mylimas 
dainininkas drg. Kuzmickas jąii 
sparnus kilnoja; Wilkes-Barre, 
Scranton—tas pats, šitokia va
dovaujančių asmenų išeivybė ne- 
niažai palietė darbininkišką ju
dėjimą šioje apylinkėje. Varpu
tis bei piktžolės pradėjo dygti: 
Wilkes Barre lovstoniečiai ir 
trockistai pradėjo savo bataliją 
kelti prieš Komunistų Partiją 
(Bondžinskaitės p r aka Ibose). 
Shenandoah kol kas ramu, net 
perdaug ramu: bedarbių organi
zacija išnyko, ALDLD susirinki
mai mažėja—nyksta. Minersvil
le je prieškomunistinė apatija 
kyla, atakuodama K. P. vadus.

Klasių Kova^ Nesustos
Nepaisant vadovų netekimo, 

nepaisant buržuazijos agentų de-
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moralizacijos mūsų eilėse, kla*- 
šių .kova nesustos! Taikos darb
davio su darbininku būti negali. 
Nepaisant saldžių obalsių apie 
tautą, dangaus rojų, meilę arti
mo, brolybę ar tam panašiai. 
Darbdavys-turčius puikioj maši
noj į hotelį važiuoja, o tu, dar
bininke, pusiau apiplyšęs, j šaltą 
lūšnelę kiūtini. Iš ryto, nevalgęs 
eini į darbą, jei jį turi? Tur
čius, išsimiegojęs su poniomis 
baliavoja, vyną-šampaną geria, 
o darbo žmogus mainose ištroš
kęs anglių dulkes į plaučius 
traukia.

Garbinga Komunistų Partijos 
Istorija

Komunistų Partija gražią is
toriją Minersviilėje sutvėrė: 
vadovavo mainierių ir nepri- 
gulmingų mainierių streikams, 
vedė alkanų maršavimą dėlei 
šalpos išreikalavimo bedarbiams, 
pagelbėjo iškovoti algas pašalpą 
imantiems darbininkams per 
streiką ir masinį pikietą, sustab
dė bedarbių rakandų išpardavi
mą per šerifą už negalėjimą 
laiku randos užsimokėti ir tt. 
Komunistų Partija yra vargdie
nių vadovė į geresnį gyveni
mą. Į K. P. Minersvillėj tik vie
nu mėnesiu įsirašė 8 nauji na
riai įvairių tautų. Lietuviai yra 
pirmutiniai darbininkiško judė
jimo pionieriai Šioje apylinkėje, 
o tik šešis narius Minersvillėj 
K. P. teturi. Kad mūsų organiza
cijos bujotų, kad mūsų unijos 
stiprėtų, kad demokratines šios 
šalies teises palaikyti, kad fašiz
mo ir karo išvengti, kad geresnį 
ir linksmesnį gyvenimą sau su
tverti—reikalinga stoti į Komu
nistų Partiją.

Pergyvenus 67 Metus Amžiaus
Gruodžio • 9-ta, tai yra ma- 

no gimimo diena. Tą dieną 
pirmu kartu aš atėjau į šį pa
saulį, ir pradėjau kvėpuoti šios 
mūsų žemelės tyru oru. Ir jau 
sukako 67 metai nuo tos die
nos, kuomet pasireiškė many
je tikroji gyvybė, žinau, kad 
pergyvenau 67 metus, bet 
kuomet manyje toji gyvybė 
užgęs, to nežinau. Bet aš gerai 
žinau, kad ta mano gyvybė 
kada nors turės užgęsti, eiti į 
amžinastį ir atiduoti skolą 
gamtai.

Su džiaugsmu švenčiu ir pa
gerbiu tą mano 67-tą gimimo 
dieną, ir ta proga prisimenu 
pasakytus žodžius: “Atleiskite 
nusikaltimus artimui savo, jei
gu norite, kad tau būtų atleis
ta.” Aš atleidžiu visiems, kurie 
mane yra nuskriaudę be atly
ginimo, taipgi užmirštu jų pra
sikaltimus ir kartu prašau, 
kad man atleistų tie, jeigu 
kuriems aš prasikaltau.

J. M. Lukauskas.

Rašykite Mašinėle
Naujausios mados rašomas 
mašinėles galite įsigyti per 
“Laisvę.” Savo skaitytojams 

“Laisvė” duoda gražią 
nuolaidą.

Kad dalykai kliudanti stojimą 
į Komunistų Partiją viešai iš
siaiškintų, lietuvių K. P. frakci
ja rengia debatus, diskusijas ir 
prakalbas temoje: “Dėlko reikia 
lietuviams darbininkams rašytis 
į Komunistų Partiją.” Įvyks 
gruodžio 12 d., 7 vai. vak. Darbi
ninkų svetainėje, Minersville, 
Pa. Pirmininkaus V. čiudinas, 
debatuos: K. Arminas—pozity
viai, S. Pečiulis — negatyviai; 
diskusuos visi. Kalbės D. M. 
šolomskas, “Laisvės” redakto
rius iš Brooklyn, N. Y.

Draugai iš visos apylinkės 
kviečiami dalyvauti šiose disku
sijose, kad 'užkirtus kelią ne
lemtos demoralizacijos skleidi- 
muisi. Joks asmuo ar grupė kla
sių kovos nesustabdys, bet lai
kinai pakenkti gali, o rezultatas 
bus toksc daugiau vargo, dau-l 
giau skurdo, daugiau ašarų, 
daugiau aštresnių kovų.

K. Arminas.

Naujausio išdirbimo, vėliausio iš
tobulinimo Remington Rand 

rašomoji mašinėlė.
KAINA $64.50

Jų yra skirtingų kainų. Nau
jos mašinukės parsiduoda 

nuo
$39.50 iki $79.50

Kainų skirtumas eina sulig dydžio 
mašinėlės ir sulig tobulumo

Jų yra tokio išdirbimo, ku
rios dirbant neišduoda gar
so, vadinamos Noiseless. Jos 
yra penkiais doleriais bran

gesnės už paprastas.
Per “Laisvę” rašomas maši
nėles galite gauti su lietu

viškais akcentais.
Puikiausia Kalėdų dovana, tai ra
šomoji mašinėlė. Kol dar yra lai
ko iki Kalėdų kreipkitės į “Lais
vę” dėl platesnių informacijų rei

kale kalbamų mašinėlių.
“Laisvė” parduoda tas mašinėles 

ant labai lengvų išmokesėių.

427 Lorimer Street
Brooklyn, N. Y.

“Laisve” išdirba sieninius kalendorius. Turi gražų pa
sirinkimą gamtinių atvaizdų ir kitokių paveikslų. Pa
daro su lietuviškais kalendoriais, kur rodoma Lietuvos 
oficialės šventės. Taipgi daro ir su amerikoniškais ka
lendoriais.

DYDŽIO 15X20, KAINA 20c
DYDŽIO 12X16, KAINA 15c

Jūsų gimines, Lietuvoje laukia jūsų pasveikinimo 
naujuose metuose su gražiu kalendorių. Dabar jau lai
kas siųsti, kad gautų prieš naujus metus. Tuojau rašy
kite prašydami prisiųsti sieninių'kalendorių.

Kartu su užsakymais' pfisiųskite ir mokestį. Kuriem 
neparanku siųsti čekį ar money-orderį, tai prisiųskite 
pašto ženkleliais.

■ Reikalaudami, kalendorių rašykite:

“LAISVI”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

FLATBUSti OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 2lrd 8t.

“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.

’ Jen- 
“Kelei- 
lapkri-

Dr. Herman Mendlowitz
«S METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

«

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 3,7 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 12-tą, 6 v. v. 
L. U. K; Svet. Visi nariai kviečiami 
pribūti šiame susirinkime. — Kom.

(289-290)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO 

’ Gruodžio 10-tą, įvyks Komunistų 
Partijos Konvencija, Slavų Audito
rium, 6417 St. Clair Ave., 7:30' v. v. 
Prie atidarymo Konvencijos bus žy
miausi Komunistų Partijos kalbėto
jai. Taip pat bus ir muzikalė pro- j dovana prie įžangos tikieto. šokiams 
grama. įžanga visiems veltui. 
A. V.'- (289-200)

Darbininkai kreipėsi pas Kau
no apyg. darbo inspektorių, ku
ris pataręs uždarbio j ieškoti 
per teismą.

OFISO VALANDOS
nuo 1—B dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Darbininkų Nusiskundimai
Kažkurie darbininkai — tinko- 

riai, dirbą prie Petro Bruneikos 
namų statybos (Michalinavoje, 
Jurbarko g. 3), nusiskundžia,

BAYONNE, N. J.
Šį ketvirtadienį, gruodžio 

Town Hall įvyks labai svarbus
9-tą, 
susi

rinkimas Chinijos klausimu. Kalbės 
chinas ir japonas. Chinas įrodys, kad 
žmonija privalo boikotuot Japoniją, 
kaipo užpuolikę ant nekaltos šalies. 
Japonas gins Japoniją. Kaip matot, 

i bus žingeidus susirinkimas, nepamirš
kite ateiti. Pradžia 8 vai. vak., 72 W. 
25th St. — Rengėjai. (288-289)

sime ir koncertinę programą, taip pat 
gera orkestrą grieš šokiams iki vėlai 
nakties. Bus įvairių gėrimų ir valgių. 
Prašome visų atsilankyti' kuo skait
lingiausiai. Kviečia Namo Direkto
riai. (289-291)

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y

vaukite skaitlingai visi ir visos. Pa
simatysime’ visi gruodžio U-tą va
karienėje.

Širdingiausiai užkviečia 
munistų Partijos Vietinis

(288-289)

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

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

dalyvauti susirinkime ir užsimokėti 
užvilktas duokles už 1937 m. Taipgi 
reikia atąivest ir naujų narių. — S.
Kuzmickas. (289-290)

I

• Nėra valandų sekmadieniais, 
ik

Fašistas C. C. Jenkins Statosi 
“Dideliu Diplomatu”; Rašo “Ke
leiviui” : “Nutrauksiu Ryšius, 
Jei Mano Raštų Netalpinsite”

Fašistinės “Vienybės” nume
ryje 261, tilpo korespondencija 
antgalviu: “Komunistai Siekia 
Siuvėjų Iždo”. Tai bjauriausia 
ir purviniausia korespondenci
ja, kokią kada aš kur esu ma
tęs, kurioje kurstoma darbinin
kai prieš darbininkus. Todėl ne
galėjau praleist, neparodžius 
pažangesniems darbi ninkams. 
Iškopijavau ją žodis žodin, ir 
prašau “Laisvės”, kad patalpin
tų. Ji skamba sekamai:

“ACW of America 218 sky
rius gruodžio 1 d. nominuos val
dybą 1938 metams, o gruodžio 
15 d. įvyks rinkimai. Skyriaus 
nariai turėtų susirūpinti tuo ir 
išanksto rengtis, kad į valdybą 
būtų išrinkti tinkami nariai.

“Aš ir daugelis kitų žino, kad
komunistai jau senai rengiasi i paįmat, net be skyriaus žinios, 
tiems rinkimams. Jie trokšta 
paimti valdybos vadeles į savo 
rankas, kaip jau pasisakė “Ke- 
leivyj“ ir “Laisvėje.“ Jie žino, 
kad skyriuje nėra vietos jų rau
donąja! politikai. Bet jie, kaip 
katinas apie lašinius laižosi į 
turtingą skyriaus iždą, kurį jie 
trokšta sunaudoti Maskvos agen
tų penėjimui.

“Komunistams niekad nerū
pėjo ir nerūpi darbininkų ge
rovė. Tai visa aiškiai rodo jų 
elgesys skyriaus susirinkimuose. 
Jie nekalba apie darbus, darbi
ninkus, unijos tvarką, tik šneka 
apie “fruntus,” darbininkų sker
dynes. Tai yra kasdieninis jų už
davinys. Bolševikai (atsipra
šant, kaip kokį vidurių palaidu
mą gavę) visur bėgioja, šmeižia, 
juodina visus ir viską, kas yra 
lietuviška ir tikrai darbininkiš
ka. Jie siuntinėja visokius rau
donos spalvos ubagus į skyrių dai bažnyčią? Ar jau pirštai nu- 
gauti pinigų. Bet skyrius juos sišėrė, ir jau ženklų ant jų ne
palieka už durų. Tuomet sky- (siihato? Bet ką gi galima nuo to- i 
riaus susirinkimas komunistams 
pasidaro svetimas ir jie ima kel
ti didžiausią trukšmą. Betgi 
sveiko proto lietuviai siuvėjai 
uždarė jų armonikas. Jei bolše
vikai turėtų visišką laisvę sky
riuje, kas tada būtų? Atsaky
mas visai aiškus: tuomet iš 218 
lietuvių 
liktų nė

“Tad 
siuvėjai

skerdynes.” kur ir kada fašisti- griebiasi. Jenkins gązdina darbi
nė “Vienybė 
biai matė ar girdėjo, kad komu
nistai skerstų darbininkus? Kas 
Ispanijos darbininkus žudo?— 
Ar ne fašistai!!! Kas Lietuvoj 
Suvalkijos valstiečius žudė?—Ar 
ne Lietuvos fašistai! Kas Chi- 
ilijos darbininkus, jų moteris ir 
vaikučius žudo?—Ar ne Japoni
jos sufašistėję imperialistai. Na, 
ir dar fašistas rašo: “Komunis
tai siuntinėja visokius raudo
nos spalvos ubagus į skyrių 
gauti pinigų, bet skyrius palie
ka juos už durų.” žinoma, ko
munistai dirba sunkiai, nepai
sant savo sveikatos, dėl viso pa
saulio darbininkų labo, tai yra, 
remia Ispanijos .kovotojus, ren
ka aukas Lietuvos politiniams 
kaliniams, ir taipgi remia de- 
sėtkus ir šimtus kitų reikalų, kas 
pagelbsti d a r b ininkų kovas 
vesti su pasiutusiu juoduoju fa
šizmu.

Na, o jūs, fašistai, ar neuba- 
gaujat pinigų? Ne. Jums .nerei
kia ubagauti. Jūs patys iš iždo

’’ ir jos bendradar-; ninkus “raudonų baubu,“ taip 
lygiai, kaip visi reakcionieriai 
gązdino darbininkus, laike pre
zidentinių rinkimų, būk Roose- 
veltas yra “raudonas.“ Laike 
New Yorko miesto majoro rin
kimų, reakcionieriai rėkė, kad 
LaGuardia yra “raudonas.“

Bet, ar reakcijai pasisekė 
darbininkus apgauti ? žinoma, 

,kad ne! Todėl ir fašistinė “Vie
nybė“ ir jos pakalikas Jenkins, 
neturi Baltimorės siuvėjus ap
gauti. Visi darbininkai, nežiū
rint pažvalgų ir įsitikinimų, bal
suokite už susipratusius darbi
ninkus į 218 skyriaus valdybą, 
kurie už visų darbininkų reika
lus lygiai kovoja. Jūs matėt, 
kaip buvo fašistų smurtas pa
darytas, kuomet buvo pakeltas 
korespondencijų klausimas, tai 
pirm, tą klausimą užgniaužė, 
o “Keleivis,” kaipo 218 skyr. 
organas, nebuvo atneštas į šusi- 
rinkimą. Nes fašistinė valdyba 
žinojo, kas “Keleivyje” buvo pa
rašyta. Fašistas Jenkins, perša 
fašistinę “Vienybę” už organą 
218 sk. Tokis laikraštis, kai 
“Vienybė”, neturi būt įleistas į, 
darbininkų tarpą. Darbininkai! 
ir toliau turi pasirinkti “Lais-1

Mažu sakysit, kad ne? 0 kas iš
kėlė Jankauskui bankietą? Už 
keno pinigus tas balius buvo iš
keltas? Ar ne iš skyriaus iždo! 
O ar jūs, fašistai, klausėt pas 
eilinius narius, kad tiek pinigų 
turėsit išimt? žinoma, kad ne. 
Tai, va, kodėl fašistai nenori, 
kad komunistai paimtų valdybos 
vadeles, nes fašistams būtų sun
kiau sauvaliaut.

Bet, tai dar ne viskas. Kiek 
jūs iš iždo išeikvojote pinigų 
perkėlimui “headquarters” į 
naują vietą, kur buvo iškeltas 
didžiausias bankietas?

Toliaus fašistų pakalikas ra
šo: “Jeigu bolševikai paimtų 
iždą, kurį jie trokšta sunaudoti 
Maskvos agentų penėjimui....” 
Ar jau ponas C. C. Jenkins, pa
miršot vyčių egzistavimą ir 
jiems sekretoriavimą? Ar jau 
pamiršai priežastį, kodėl aplei-

ESISVĘ Puslapis Penatas

PATERSON, N. J.
Nepaprastai didelės prakalbos 

įvyks 11 d. gruodžio (Dec.), Svet., 
62 Lafayette St. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Rengia Am. Lietuvių Kongresas 
su pagelba vietos keturių organizaci
jų. Kalbės St. Michelsonas, “Kelei
vio” • Redaktorius, iš So. Bostono ir 
R. Mizara, “Laisvės” redaktorius, iš 
Brooklyno. Įžanga veltui. Prašome 
vietinius ii’ iš apylinkės skaitlingai 
dalyvauti šiose prakalbose. — Rengė
jai. (289-290)

WORCESTER, MASS.
Gruodžio 12-tą, Lietuvių Svet., 29 

Endicott St. įvyks masinis mitingas 
ir prakalbos paminėjimui mirties Ju
lijono Baublio ir Francis Daly, wor- 
cesteriečiai, kurie mirė, kovodavi Is
panijoj prieš fašistus už laisvę ir 
demokratiją. Nepamirškite atsilanky
ti ii* savo draugus atsiveskite. Pra
kalbas rengia Lincoln© Brigados 
Draugai. — Komisijos Narys.

(289-291)

ELIZABETH, N. J.
šeštadienį, gruodžio 11 d., 8 vai. 

vak. Elizabetho Lietuvių Draugijų 
Sąryšis rengia šokių vakarą, LDP 
Kliube, 408 Court St. Visas pelnas 
nuo šio vakarėlio yra skiriamas 
Eliz. Lietuvių Draugijų Sąryšio vei
kimui. Visus kviečiame atsilankyti ir 

i paremti šią organizaciją. Įžanga 25c. 
Muzika A. Gorskio. — Kviečia Ren
gėjai. (289-290)

SHENANDOAH, PA.
Sekmadienį, gruodžio 12 d., 2 vai. 

po piet. Sweet’s Hall, įvyksta APLA 
4-tos kp. ir LDS kp. bendras susi
rinkimas, dėlei Susivienijimo abiejų 
kuopų ir išrinkimo bendros valdybos, 

kad baigę tinkavimo darbus, ne- Tad abiejų kuopų nariai kviečiame 
t , ___ ’ zlnl ei, ni i 1i r/Ol 1Y1 nlzni 1gavę atlyginimo per 200 lt. Tas 

atlyginimas priklausąs trims 
tinkoriams.

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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin

kamai ir už prieinamą kainą
PnrBamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

skyriaus bematant ne
dulkės!
ir šiuo atveju, broliai 
ir siuvėjos gausiai da

lyvaukite gruodžio 1 d. nomina
cijose ir “gruodžio 15 d. rinki
muose. Rinkite sveiko proto lie
tuvius, tinkamus kandidatus, ku
rie visur jus tinkamai atstovau
ja ir jūsų iždą saugoja nuo ne
lemto gaivalo rankų!

“Taip pat visi nutarkite, kad 
“Vienybė“ liktų 218 lietuvių^sky- 
riaus oficialiu organu, kuris ligi 
šiol nuoširdžiai rūpinosi jūsų 
darbo, kultūriniais ir 
reikalais.

Perskaičius tokią 
denciją, reikia duoti kreditą ne 
vien tik fašistui C. C. Jenkins, 
bet su padėkavone reikia prisi
dėti ir fašistinei “Vienybei” už 
parašymą tokios purvinos ir 
šmeižiančios k o r espondencijos, 
kuri tamsina darbininkų akis, 
ardo jų darbininkišką vienybę.

Tas vyčių generolas rašo: 
“Komunistai trokšta paimti val
dybos vadeles į savo rankas, ir 
tada nukniaukt 218 skyriaus iž
dą.” Ar fašistų korespondentas 
ir pati “Vienybės” redakcija gali 
įrodytu kur ir kada komunistai 
nukniaukė kokios Organizacijos 
iždą? O komunistų rankose iž
dų gana daug yra. Toliaus vyčių 
generolas rašo:' “Komunistams 
niekad nerūpėjo ir nerūpi darbi
ninkų gerovė.“ Į šitą klausimą 
man nėra reikalo atsakyt, tegul 
atsako viso pasaulio darbinin
kai, kurie jau naudojasi komu
nistų gerove.

Toliaus, 218 skyriaus korės-, 
pondentas rašo: “Komunistai, 
nekalba apie darbus, unijas, jie 
šneka apie frontus, darbininkų

kio žmogaus daugiau ir tikėtis? | 
Jenkins gauna, jei neklystu, $12 
į metus, tai visgi turėjo ką nors 
rašyti, o jei ko pats negalėjo pa
jėgti, tai turėjo šauktis “Vieny
bės” į pagelbą. Kągi žmogus tu
ri daryti, nes “Keleivis1 
kinso raštus atmetė, štai 
vio“ pastaba, kuri tilpo 
čio 24 d., “Keleivyje.“

“Redakcijos pastaba: 
Jenkinso korespondenciją turė
jome sutrumpinti daugiau da ne
gu pereitą. Dedame tik tą dalį,' 
kuri lygiai reikalinga visiems 
skyriaus nariams. Gi visus p. 
Jenkinso" asmeniškumus, kurie 
kiršina vienus organizacijos na
rius prieš kitus, išbraukiame. 
Mums rodos, kad 218 skyrius tu
rėtų paskirti kitą koresponden
tą, kuris galėtų tarnauti unijai 
bešališkai. Ponas Jenkins negali. 
Fašistus jis visuomet užtaria, 
o kitokio įsitikinimo narius kan
džioja.

“Pavyzdžiui, šioj korespon
dencijoj jis vartoja prieš pažan
giuosius narius tokius'šlykščius 
žodžius, kad paštas galėtų ir 
laikraštį sustabdyti, jeigu mes 
juos išspausdintume. Ir kada 
mes tokį purvą ia jo korespon
dencijų išleidžiant, tai jis rašinė
ja mums grąsinančius “atvirus 
laiškus” ir sako: “Aš kalbu var
de A. C. W. of America 218 Lie
tuvių Skyriaus!“ /Negana to, jis 
per fašistų laikraščius vadina 
mus “niekšais“ (žiūrėk “Vieny
bės“ 250 numerio 3-čią puslapį), 
o paskui rašo mums laiškus ge
sindamas “nutraukti ryšius,“ 
jeigu mes jo šmeižtų netalpinsi
me. Mes norėtume žinoti, ar 
Baltimorės lietuvių siuvėjų 218 
skyrius ištikrųjų yra įgaliojęs 
p. Jenkinsą šitokius dalykus 
viso skyriaus vardu kalbėti, ar 
jis tą “teisę“ pats sau pasisavi
no?” /

“Keleivio“ pastaba yra teisin
ga ir vietoj. Toki koresponden
tai turėtų" būt išmesti ne tik iš 
korespondentystūs, bet ir.-iš. uni
jos. Fašistas Jenkins, griebiasi 
to, ko visi kiti, reakcionieriai.

Jie Nupjovė 39 Arklių 
Uodegas

'l Vilkaviškio apylinkės teismas 
| Pilviškiuose paskutinę sesijos 
dieną, lapkričio 12 d., posėdžia
vo tik pustrečios valandos, o per 
tą laiką paskirtų bausmių suma 
sudaro apie 100 mėn. kalėjimo.

Du jauni vaikinai: Liorentas 
17 metų ir Baltūsis 18 metų su
manė pasipelnyti — ėmė pjaus
tyti arklių uodegas, neaplenkda
mi nė savo giminaičių arklių. Iš
aiškinta, kad jie nupjovė 39 ar
klių Uodegas. Teismas juos nu
baudė po 6 mėn. kalėjimo.

•
Kitam jaunam žmogui, Ma

čiui, bvo iškeltos 4 bylos: 2 už 
vagystę, 1 už pabėgimą iš po
licijos ir ketvirtą už pabėgimą iš 
Pilviškių areštinės. Paskutinioji 
įdomi tuo, kad M. nakties metu 
sugebėjo išgriauti areštinės się- 
ną ir išbėgti, nors tame pačiame 
name gyvena savivaldybės sar
gas. Už tuos “žygius“ jis nu
baustas viena sudėtine bausme 

metais kalėjimo.

Lietuvos Meno Savaitė 
Maskvoj ,

Esąs kilęs sumanymas įvykdy
ti Maskvoj Lietuvos meno savai
tę: suruošti Lietuvos dailininkų 
darbų parodą ir lietuviškos mu
zikos koncertą.
t...................  ■■ ■ * ..................... .. —-—-

CLEVELAND^ OHIO
Lyros ' Choras rengia E J... 

vakaruškas, 11 d. gruodžio, 8 vai. va
kare, 920 E. 79th St. Visi, kurie my
lite pasišokti, tai malonėkite daly
vauti šiame parengime ir tuo pačiu 
kartu paremsite finansiniai Lyros 
Chorą. Įžanga 20c. (289-290)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir D. D. priešmeti- 

nis susirinkimas įvyks 9 d. gruodžio, 
Laisvės Choro Svet., 57 Park St. 
7:30 vai. vak. Bus renkama nauja 
valdyba 1938 metams. Visi nariai da
lyvaukite, kurie nedalyvaus, turės pa- 
simokėti bausmę. — Rašt. J. Kaz
lauskas.

Penktadienį, 10 d. gruodžio bus 
svarbus susirinkimas. Visi darbinin
kiškų organizacijų nariai, “Laisvės” 
ir “Vilnies” rėmėjai būkite šiame su
sirinkime, nes yra daufc svarbių da
lykų aptarti. Įvyks. Laisvės Choro 
Svet., 7:30 vai. vak. Dalyvaus ir drg. 
J. Bondžinskaitė.—L. Kom. Frakcija, 

(288-290)

NEW BRITAIN, CONN.
Drg; Bondžinskaitė Kalbės

Po Mass, ir Main valstijas Bon- 
džinskaitės prakalbos buvo sėkmin
gos, jos turės būt sėkmingos ir Conn, 
valstijos miestuose.

New Britaine kalbės gruod. 9 d. 
Darbininkų Svet., 53 Church St., 8 
vai. vakare. Įžanga veltui. Kviečiame 
visus lietuvius išgirsti viešnią kalbant 
apie Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
skirtingą darbininkų gyvenimą. — 
V-tis. (288-289)

BINGHAMTON, N. Y.
Spaghetti Vakariene

Kadangi Komunistų Partijos vieti
nis skyrius, dar nesukėlė savo pasi
skirtos kvotos $350, o yra pasiryžęs 
sukelti, tai tam-tikslui ir yra ren
giama ši vakarienė, kad dabaįgus 
pasiekti savo tikslą ir sukelti trūku
mus, kurie siekia apie $80. Tad, dar 
sykį Komunistų Partijos nariai šir
dingiausiai prašo vietos plačią lietu
vių visuomenę skaitlingai atsilankyti 
į šią pramogą ir savo atsilankymu 
paremsite šį svarbų darbą.

Minėta vakarienė įvyks šeštadienį, 
gruodžio U-tą dieną, Lietuvių Sve
tainėje 315 Clinton St., durys bus at
daros ę:30, o vakarienė prasidės 
7:30. Įėjimas į svetainę dėl pasilink
sminimo dykai, o vakarienei tikietas 

; 35 centai ypatai. Prie to, dar bus ir 
i uuvaiiu pne likiulu. oumaiurf

T. I grieš gera muzika, prie kurios kiek
vienas galėsite smagiai pasišokti.

Tad nepraleiskite progos ir daly-

lietuviškas rX

DETROIT, MICH. I
Tarpt, Darb. Namo bazaras > įvyks 

11 ir 12 dd. gruodžio. Bažaro ren
gime dalyvauja organizacijos, kaip 
tai rusų, lenkų ir lietuvių. Kiekviena 
tauta turės atskiras būdukes. Bus i
3014 Yemup St., Hąi^traihck. Ture-

Telefonas: Humboldt 2-7964

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
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.

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

Rūgšti ruginė, sartH ruginė, Cielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėkšij-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street. Brooklyn, N- Y

ir pavieniu.

Valgykite Medų

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Skalius 
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Carbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytų Koplyčių 
Ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai ySliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVBN, L. I., N. Y.
- * X.

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum,

DR. J. J. KASKIAUC1US
/

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

Odos-Kraujo-Nervy Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Siutimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 

,n VYS, HEMORROIDAI ar kitos MĖŠLAŽARNftS
Ligos/NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ ’Ligos, INKSTŲ'Sugedimą! ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kolų 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

^-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI 
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tarp Union Sq. ir irving pi. NeW York 

_ Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 1 P. M,



Puslapis šeštas

New Yorko Apielinkes Žinios

st.,

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Brooklyn,417 Lorimer St., Laisvės” Name

R

be-

AIDED 1 Kuopos Nariams

MASPETH, N. Y.

Nušovė Policistą

Siuntinių Apdrauda MYKOLAS PLEPYS,

Maspeth, L. L, N. Y.

Maspeth, N. Y
(De-

Girti Vairuotojai
OPEN DAY AND NIGHT

s

5

Policijos komisionierius Va
lentine atleido 46 policistus, 
kuriem suėjo virš 63 metai.

savo nu
kalba iš-

•l

Išgelbėjęs iš gaisrinių slastų 
du negrų kūdikius, Harleme, 

jieškodamas išgelbėt dau
giau, sudegė William Camp
bell, baltas ti’oko vairuotojas.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

Mrs. Sol Solkind, N. Y. ligon- 
butyj, pagimdė vienu kartu tre
jetą kūdikių, tačiau visgi neda- 
sivijo kanadietės Dionne.

va- 
kad 
bent

Kir- 
apie 
kad 
žino 
Kir-

rū-
pa-

negrė 
angelaitė” Verinda Brown. Pa- 

kad “dievas”,

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

m. 
mirė

Managed by
RHEA TEITELBAUM

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T>2. Triangle 1-3621 

Brooklyn, N. Y.

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

/--------------------------------------—

Sveikino Vilko Saliutu

So. 
“Keleivio” redakto-

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

jęs nebepaisyt jos 
ypatybių, patraukė jį 
atgavimui turto.

Ar “dievui” pavyks 
duotąja “šventablyva”
manievruoti teisme, pamatysi
me sekamą antradienį, kada 
vėl prasidės jo perklausinėji- 
mas. N. D.

PAJIEŠKOJAMI
Pajieškau savo brolio Juozo 

vaičio. Kada gyveno Brooklyne 
Coney Island apylinkę. Prašau, 
jis pats atsišauktų arba kas 
apie jį, lai praneša man. Ona
vaite (Levikiene), 43 W. Porter St., 
Waterbury, Conn. (288-291)

(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-431*

kontroliuojama -Rinkimų Ta- i^° sPkuhka, kaip žiuikės, 
ryba kol kas to nedaleido. žmonių akių.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

s

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

BROOKLYN LABOR LYCEUM
I ' f

DARBININKŲ ĮSTAIGA

PI10NE PULASKI 5-1090

Ketvirtad., Gruodžio 9, 1937

MOTERŲ PARADAS
»

Iš Didžiojo New Yorko 
Draugijų Sąryšio

Lapkričio 24 vakarą susi
rinko Draugijų Sąryšio atsto
vai išklausyti raportų iš perei
tų parengimų ir apsvarstyti to
lesnį veikimą.

Pirmiausia išklausė praneši
mą, kurį davė atstovas nuo 
lietuvių komunistų frakcijos. 
Atstovo patarimus dalinai pri
ėmė, bet Sąryšio atstovai pa- 

, geidavo, kad ir komunistų 
frakcija prisidėtų prie Sąryšio 
atsiųsdama atstovą, kuris pa
dėtų veikti Sąryšiui.

Paskiau sekė raportas iš 
paskutinio parengimo, kuris 
įvyko Labor Lyceum, kur bu
vo suvaidinta komedija “Išdy
kusi Pati,” parašyta drg. J. 
Juškos. Nuo šio parengimo Są
ryšiui liko pelno $136.59. Taigi 
su Ateities žiedo iždu dabar 
Sąryšis turi $138.29 pinigų, 
ti po $5 kiekvienai draugijai, 
kurios turi įdėjusios po $5, o 
kurios prisidėjusios po $3, tos 
gaus tik po tris. Kitus pinigus 
atstovai nutarė pasilaikyti iž
de, kad reikale neprisięitų 
gioti ir skolintis.

Išrinkta komisija, kuri 
pinsis svetaine kitų metų 
rengimui.

Vaikų Mokyklėlės komisija 
pranešė, kad jie planuoja pir
kti krutamu paveikslų mašiną 
mokyklėlei. Sąryšio atstovai 
sutiko, darinkdami komisiją 
apžiūrėjimui mašinos.

Jaunuolis drg. Emst C. Du
ben apsiėmė parašyti veikaliu- 
ką vaikam mokintis lošti.

Taipgi nutarta, kad draugi
jos paragintų savo atstovus 
lankyti Sąryšio susirinkimus. 
O kurie nelankys jo susirinki
mų apie tris sykius, tai apie 
juos bus raportuojama jų 
draugijai ir jinai raginama iš- 

- rinkti geresnius, kurie rūpinsis 
Sąryšio gerove.

Atstovė E. V.

Lietuvos Padėties Aiškinimui Prakalbos 
Įvyks Rytoj, Grand Paradise Salėj

Norintieji išgirst įdomių 
faktų apie Lietuvos vidujinę ir 
išlaukinę padėtį, pribūkite į 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno ir Apylinkės Sky
riaus-rengiamas prakalbas šį 
penktadienį, 10 gruodžio, 7:30 
vakaro, didžiojoj Grand Para
dise Salėj, 318 Grand 
Brooklyne. Įžanga veltui.

Prakalbas sakys:
ST. MICHELSONAS iš 

Bostono, 
rius.

R. MIZARA, “Laisvės” re
daktorius.

šį mėnesį sukanka lygiai 11 
metų nuo fašistinio perversmo 
Lietuvoje. Atėję į prakalbas 
išgirsite, ką fašizmas davė 
Lietuvai per tą 11 metų. Atei
kite išgirsti apie tai, kas vei
kiama dabar Lietuvoj ir Ame-

rikoj atsteigimui demokratinės 
santvarkos mūsų gimtinėj Lie
tuvoj.

Ne tik vidujiniai Lietuvos 
priešai engia Lietuvos liaudį. 
Lietuvos nepriklausomybei 
gręsia pavojus iš Hitlerio Vo
kietijos pusės. Prakalbose iš
girsite apie Hitlerio planus už
grobti bent dalį Lietuvos.

Nepraleiskite šios progos, 
ateikite išgirsti tuos žymius 
Amerikos lietuvių laikraštinin
kus kalbėtojus apie šiuos svar
bius dalykus.

Liet. Kongreso brooklyniš- 
kis skyrius prašo visus Lietu
vos liaudies draugus pastaro
siomis dviem dienomis pasi
darbuoti už tų prakalbų sėk
mingumą. šapose, susirinki
muose ir visur pakalbinkite sa
vo pažįstamus dalyvaut šiose 
prakalbose.

Protestui prieš japoniškas 
prekes demonstracija įvyks 
šeštadienį, 11 gruodžio, 11:30 
ryto, Lexington Ave. ir 30th 
St., New Yorke. Maršuos iki į 
57th St. ir 8th Ave., aukštuti- 
nėn dalin miesto, kur daugiau
sia pardavinėja importuotų iš 
Japonijos brangių šilkų.

Gaunami už pfekes pinigai 
Japonijos sunaudojami pirki
mui žudymo įrankių, kurie 
vartojami prieš ramius Chini- 
jos gyventojus.

Japoniško šilko 85 nuošim
čiai, atvežama į Jungtines Val
stijas. Visi Amerikos pančia- 
kų fabrikai gamina pančiakas 
iš japoniško šilko. Japonai į 
metus gauna virš šimtą milio- 
nų Amerikos dolerių už šilką. 
Negaudami tokių įplaukų, ne
galėtų kariauti prieš Chiniją.

Gelbėkime Chiniją nuo Ja
ponijos fašistų ! Nepirkime Ja
ponijos šilko ir kitų importuo- 

kurių Japonija daro bilionus tų dirbinių!

Prašo Lietuvius Padėt
Pikietuoti

Williamsburgo Komunistų 
Partijos 6-tos Sekcijos 1 kuo
pa, kurioje randasi didžiuma 
lietuvių, vėl pikietuos Wool
worth dešimtukinę krautuvę, 
kampas Broadway ir Marcy 
Ave., Brooklyne.

Pikietas bus šį ketvirtadie
nį, 9 gruodžio, nuo 7 iki 9 va
karo. Kuopa prašo visus sim- 
patikus ateiti talkon ir sudary
ti tikrai įspūdingą pikietą, 
•kad pagelbėti Japonijos fašis
tų užpultiems chiniečiams.

Komunistų Partija reikalau
ja, kad šį krautuvė, kaip ir 
daugelis kitų, prašalintų iš 
krautuvės Japonijos prekes, iš

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

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

Harlemo “Dievas” -- 
Problema Teisme

Antradienį prasidėjęs Harle
mo negrų “dievo” Divine teis
mas tapo atidėtas, nes gudrus 
“dievas” atsakinėjo į teisėjo 
klausimus lyg klejodamas ar 

Jis klausinėta

pelno ir jį panaudoja žudymui 
chiniečių, o apsidirbus su Chi- 
nija atsiųs savo žudeikas ir į 
mūsų šalį Pacifiko pakrašty
je. Su Japonijos prekėmis yra 
dar ir ta blogybė, kad jos pa
daromos nelinijinėse, vergiško
se sąlygose, beveik uždyką, 
tad jomis užverčiama Ameri
kos prekyvietės ir tuomi. ati- 
mama darbai organizuotiems 
Amerikos darbininkams. K.

Parade dalyvaus chinietės 
moterys ir merginos su tautiš
kais kostiumais. Lietuvės taip
gi kviečiamos dalyvauti tarp
iau t i n ė j d e m onstraci j o j.

Kaimietis.

Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 12-tą, įvyks artistės Mari
jonos Rakauskaitės koncertas, 
kurį jai rengia grupė brookly- 
niečių.

Dainininkė Rakauskaitė yra 1 sapnuodamas.
gimus ir augus,' taipgi moks- apie $4,500, kuriuos, sakoma, jo 
lūs ėjusi, Chicagoj. Gi pasta-' globon pavedus taipgi 
raišiais 14 metų gyveno Lietu
voj ir dainavo-vaidino Lietu- .staroji supykus, kad “dievas”, 
vos Valstybės Operoj. Ameri- p0 išgavimo iš jos turto, pradė- 

angeliškų 
teisman

k on atvyko pereitą vasarą ir 
paviešėjusi pas saviškius grįš 
vėl Lietuvon. Jos viešėjimo lai
kotarpiu jai suruošta eilė kon
certų žymesnėse lietuvių kolo
nijose. Šis jau būsiąs paskuti
nis prieš jos išvykimą.

Artistei akompanuos pianis
tas T. Sadlauskas.

Koncertas bus Labor Ly
ceum Salėj, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyne. Pradžia 7 v. 
vakaro. Bilietų kainos 50c, 75c 
ir $1. x Rep.

Am. Lietuvių Darb. Litera
tūros Draugijos 1-mos kuopos 
susirinkimas Įvyks šį ketvirta
dienį, gruodžio 9 d., 8 vai. va
karo, “Laisvės” Svetainėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne.

Gerbiami draugai: Prašome 
visus atsilankyti į šį susirinki
mą, nes turėsime rinkimus 
naujos valdybos ateinantiems 
metams ir daug kitų reikalų. 
Dar nepriklausanti draugai 
malonėkite ateiti ir prisirašyti. 
Metinė mokestis tik $1.50, o 
už tai gausit kelis syk vertės 
knygų ir žurnalą “šviesa.”

Kp. Org. G. W.

Atsidaro Nauja
Lietuviška Barbernė

kurios savininku yra

Stanislovas Kunevičius
Gerai patyręs barberys, pui
kiai, įruošta vieta tinkamam 

patarnavimui. Antrašas:

55-62 — 64th Si.
Vienas blokas nuo lietuvių bažnyčios

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

VIEŠA PADĖKA
• Varde Lietuvių Liaudies Te
atro vaidintojų ir režisieriaus, Svečias Kalbės Per Radio 
Jono Juškos, kurie buvome at
vykę pereitą nedėldienį New 
Havene vaidinti komediją “Iš
dykusi Pati”, ačiuojame nuo
širdžiai newhaveniečiams už 
jų suruoštą tokią puikią vaka
rienę ir mandagų draugišką 
atsinešimą linkui mūsų brook- 
liniečių.

Vaidintojai jaukiai jaučiasi 
dar ir todėl, kad tiek apsčiai 
atsilankė lietuvių tenykščių 
(newhaveniečių) ir suvažiavo 
iš kitų miestu pamatyti virš 
minėtą komediją.

Liet. Liaudies Teatro Sekr.,
P. Baranauskas.

Ketvirtadienio vakarą, gruo
džio 9, LDS turės trečią radio 
programą p. Matusevičiaus ve
damu laiku. LDS. programoj 
kalbės Jonas Gasiūnas, svečias 
kalbėtojas ir veikėjas iš Pitts- 
burgho. Dainuos Al. Velička. 
Užstatykite ’savo radio ant sto
ties WMBQ, 8:30 vakaro, ir iš
girsit įdomią programą.

Jonas Zubavičius, 71 
amž., 147 Starr St., 
gruodžio 6 d. Kūnas pašarvo
tas pas seserį, p. Dudonienę. 
Taipgi paliko brolį Stanislovą 
Zubavičių. Bus palaidotas 9 
gruodžio, Alyvų kalnelio kapi
nėse.

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

New Yorko Valstijos 
.Žiuotės įstatymai nusako, 
kiekvienas vairavimas 
kokio motorinio vežimo bū
nant girtu yra prasižengimu. 
Atkartojantieji tą praktiką, po 
nuteisimo, bus skaitomi krimi- 
nališkai prasikaltusiais. Toks 
prasikaltimas baudžiamas ne 
mažiau 60 dienų ir iki dviejų 

x metų kalėjimo ir pinigine bau
da nemažiau dviejų šimtu ir 
iki dviejų tūkstančių dolerių.

Trafiko Stotis “L”

Brooklyno pašto viršininkas 
Francis J. Sinnott perspėja 
siuntėjus dovanų, kad už ne
apdraustus siuntinius paštas 
neatsako, jei kartais jie pra
žūtų ar būtų sugadinti laike 
persiuntimo, kuomet už ap
draustus siuntinius paštas 
išmoka sulyg jų įvertinimo.

Apdraudos kainos yrax se
kamos : nuo cento iki 5 dolerių 
— 5 centai, $5.01 iki $25 — 
10c, ir aukštyn už didesnes 
sumas. Nuo $150.01 iki $200 
apdrauda yra 35c, taipgi už 
priėmimo liūdymo sugrąžini
mą siuntėjui mokasi 3 centai.

___<_______ >-- i--
Cacchione Gal Iškovos 

Perskaitliavimą

Prie pat savo namų, s 3250 
Fenton Ave., Bronx, antradienio• 
vakarą mirtinai pašautas poli- 
cistas Edward Lynch, šovikas 
prasilaužė pro tvorą ir pabėgo 
į netoliese esamus krūmus. Už 
valandos laiko žūdeiką gaudyt 
išsiųsta 50 detektyvų, vėliau pėd
sakais paleista šunes, bet žudei- 
kos tą vakarą nesugavo.

Policistas su savo 16 metų 
dukterim išėjęs kieman. Duktė 
ūmai išgirdus tėvą šaukiant: 

i “Stok!” Paskiau mačius neži
nomąjį bėgant ir tėvą vejantis, 
' tada pasigirdę šūviai ir tėvas 

miręs lapkr. 24 d., palaidotas kritęs. Pas jį greit atbėgo pas 
lapkr. 29 d. Alyvų Kapinėse, susiedus buvus policisto žmona, 

Maspeth, L. L, N. Y. .taipgi duktė ir susiedai, bet jis 
mirė dar nepribuvus ligonveži- 
miui.

.’M;
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Ketvirtadienį, gruodžio 
cember) 9, 8 vai. vakaro, Zabels- 
kio svetainėje, įvyks ALDLD 
138 kuopos metinis susirinkimas.

Visi nariai malonėkite daly
vauti šiame susirinkime, nes 
turėsite išsirinkti ateinantiems 
metams valdybą ir reiks kiti 
svarbūs klausimai apsvarstyti 
būtinai šiame susirinkime.

Kuopos Sėlcr.

Areštuoti jaunuoliai, Andrew 
• Moleąe, 198 S. 1st St., Frank 

Janecki, 248 S. 2nd St., ir Eugen 
Brinn, 802 Driggs Ave. Jie kal- 

, tinami užpuolime, plėšime ir va- 
; V gystėj.
v-■ i Ui I 

L

Peter V. Cacchione, komu
nistų kandidatas į “councilma- 
nus,” padarė žingsnį pirmyn 
kovoje už perskaitliavimą tūlų 
jo balotų. Aukščiausio Teismo 
teisėjas John MacCrate išdavė 
įsakymą, kad Rinkimų Taryba 
įrodytų, dėlko ji neleidžia tuo
jau perskaitliuoti Cacchione 
balsus.

Kaip žinia, Cacchione buvo 
paskelbtas pralaimėjusiu rin
kimus 245 balsais ir jis tuo
jau pareikalavo perskaitliavi- 
mo tūlų balotų, bet Tammanės

Pribuvęs New Yorkan nazių 
valdžios “neoficialis” agentas 
Fritz Wiedemann ,buvo pasitik
tas priešfašistų demonstracijos. 
Laivui prisiartinus prieplaukon, 
Wiedemann, lydimas būrio de
tektyvų, prekiniu keltuvu nusi
leido žemyn ir laukiančioj taksėj 
paspruko pro minią; kurios 
griausmingas “bū” buvo girdi
mas blokus aplink.

Engdami Vokietijos liaudį tie 
parazitai fašistai užsipelnė viso 
pasaulio liaudies panieką ii’ dėl- 

nuo

Flushing Maudynės
Netoli Flushing ir Graham 

Avenues, 29 Morrell St., Wil- 
liamsburge, per pastaruosius 
28 metus užlaikoma rusiško- 
turkiško stiliaus pirtis, kurioj, 
apart išsiprausimo, dieną ir 
naktį galima rasti patyrusius 
masažuotojus jieškantiems pa- 
gelbos nuo reumatizmo ir kitų 
panašių skausmų, kuriem gel
bsti masažas. Atskiri kamba
riai skirtingų rūšių pirtims.

Čia pat randasi plaukiojimo 
prūdas, kuris kasdien naujai 
pripildomas iš Artesian šalti
nio.

Flushing Rusiškos-Turkiškos 
Maudynės atdaros moterims 
pirmadieniais ir antradieniais 
nuo 12 dieną iki pusiaunakčio. 
Po pusiaunakčio ii’ visą dieną 
trečiadienį, taipgi likusias sa
vaitės dienas ir sekmadienį at
dara vyrams. Privažiuojama 
BMTJki Flushing Ave. Stoties. 
Užsi^akyt vietas ir susitart dėl 
kainų galima telefonu: Pulas
ki 5-1090. Sk.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Penktadienį, 10 d. gruodžio įvyks 
prakalbos, rengiamos Am. Liet. Kon
greso Vietinio Skyriaus, Grand Para
dise Saloje, 318 Grund St., didžio
joj Svetainėj, 7:30 vai. vak. Kalbės Į 
St. Michelsonas, “Keleivio” redakto- Į 
rius iš So. Bostono ir R. Mizara, 
“Laisvės” redaktorius, iš Brooklyno. 
Tema: 11 Metų Fašizmo Lietuvoje ir I 
Ką Fašizmas Atnešė Lietuvos Liau- 1 
džiai? įžanga veltui. Kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvauti.

(288-290)

Stephen Aromiskis j
(Armakauskas) B

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefoną*: EVergreen 7-KM51

JOHN vaLEN
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiąi įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės 

321 Grand Street Brooklyn, N.
Kampas Havemeyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

SPECIAL RATES

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m.~~After 11 p. m. for gents.

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and

Sun. all day and night. ♦




