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Kad jau atidarė savo burną, 
tai atidarė Brooklyno smetoni- 
ninkai. Man atrodo, kad tokią
keiksmininku Amerikos lietu
viu istorija nebuvo mačiusi. 
Pav., sausio 7 dienos Laido
je “Vienybė” mus komunistus 
jau vadina “raudonąja dvigal
ve šlykštybe.”

Mums gi nereikia ant tU 
žmonių pykti. Jie gina savo 
fašistinę vierą taip, kaip išma
no — išmano gi labai mažai ir 
prastai. Juo jie bjauriau ko- 
liojasi, tuo daugiau sveiko 
proto žmonės nuo jų šalinasi.

Ar žinote iš kur Tysliava 
pradėjo savo diplomatinę iš
mintį sefnti ? Ogi Connecticut 
valstijoje pas rusą baltagvar
dietį A. A. Vonsiackį, kuris 
tebegieda “dieve, apsaugok 
carą” ir tebesapnuoja apie 
vieną, didelę, nedalomą Rusiy 
ją. Vonsiackis tą ir tą sakęš 
apie Staliną ir tai Tysliava/! 
yra grynas pinigas. L-/

Da ve kaip žmonės kalba. 
Tysliava esąs labai piktas ant 
Trečioko. Trečiokas gi dabar 
yra visas “Vienybės” bosas, tai 
yra, biznio bosas. Pirmiau tuo 
bosu buvo Tysliavos “gražioji 
pusė.” Dabar Tysliava leidžiąs 
laikraštin visokius purvus ir 
pats purvinai rašąs, idant nuo 
“Vienybės” atbaidyti žmones 
ir tuomi įrodyti, kad ponas 
Trečiokas yra “bum” biznie
rius.

Buvęs New Yorko Tamma
ny Hali kandidatas į majorus 
ponas Mahoney išėjo viešai ir 
pareiškė, kad Tammany Hali 
turi būti amžinai palaidota. 
Mahoney siūlo demokratams 
susirasti naują vardą ir pasi- 
spardžius iš naujo veržtis mie
sto valdžion.

Mahoney patarimas gal ir 
geras, bet jis mažai ką tesu- 
vils. Ta nauja organizacija 
bus tiktai senasis vilkas nau
jame kailyje. O New Yorko 
žmonės jau pusėtinai išgudę, 
idant juos, būtų taip lengva 
apgauti.

Lietuvių Rymo Katalikų Su
sivienijimas Amerikoje įsikor- 
poravo ir Connecticut valsti
joje. Tai gražus organizacijai 
laimėjimas. Bėda su ta organi
zacija tik tame, kad nors jos 
devynios dešimtys penki nuo
šimčiai narių yra darbo žmo
nės, tačiau jai vadovauja sau- 
jalė klerikalų ir kunigų.

u

Tai jau tikrai Kanados 
“Liaudies Balsas” atsiunčia 
pas mus savo atstovą pasidar
buoti laikraščio naudai. Ge
rai, tegul draugas atvyksta. 
Jis ir Brooklyno apylinkėje ir 
Naujoje Anglijoje ras pas mū
sų draugus nuoširdaus pritari
mo. Tiesa, dabar pas mus vėl 
pradėjo darbai mažintis, ta
čiau tie, kurie dar išgalės, ka
nadiečio misiją parems.

Kai kur kolonijose draugai 
svečiui rengs masinius mitin
gus ir prakalbas, kitur tik 
šiaip susirinks ir pasikalbės 
“Liaudies Balso” reikalais.

Hans Amilie, brolį Wiscon- 
sino valstijos kongresmano 
Thomas Amlie, Ispanijon va
žiuoti paragino Socialistų Par
tijos draugai. Devynius mėne
sius jis išbuvo fronte ir buvo 
smarkiai sužeistas.

Dabar jis sugrįžo Amerikon 
ir nustebo perskaitęs “Socialist 
Call” tilpusius straipsnius Ba
rono, Oako ir kitų, kurie tei
sina Ispanijos trockistus ir ca- 
balleriečius — panašiai, kaip 
lietuviškos sklokos organas 
“Naujoji Gadynė.” Kapitonas 
Amlie parašė atvirą laišką 
Norman Thomasuj ir S. P. na- 
cionaliam komitetui. Savo laišr 
ke jis parodo, kad Baron, Oak 
ir “Socialist Call” labai pui
kiai patarnauja gen. Franco’ui 
ir fašizmui. Jų straipsnius Am
lie vadina pikta išdavyste 
prieš Ispanijos liaudį. Jis ra-
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Pasidavė 2,000 Fašistų 
Teruely ir 2 Kuopos 
Jų Kareivių Fronte

Kongreso Pažangieji 
Pliekia Sau valią 60ties 

I didžiųjų Kapitalistų 
----------------------------------------------------------0 _______

Barcelona, Ispanija. — 
Laudiečiai tikrai žmoniškai 
priėmė 2,000 pasidavusių fa
šistų, kurie buvo užsilikę 
Teruelyj tuneliuose po šv. 
Claros vienuolynu ir As
sumption ligoninėje. Juos iš 
ten išvedė pats karinis fa
šistų gubernatorius pulki
ninkas Fr. Rey d’Harcourt.

Pasidavusius fašistus, ka
riškius ir civilius, ištrošku
sius ir išbadėjusius, liaudie- 
čiai tuoj pagirdė ir paval
gydino; sužeistiem ir ser
gantiem tuoj davė daktariš
ką pagelbą. Ir jie nebus 
baudžiami.

Liaudiečiai atmetė tik 
vieną pasidavusių įgalioti
nių reikalavimą—leist jiem 
išvažiuot užsienin.

(United Press jau kelios 
dienos atgal pranešė, kad 
“visi” fašistų likučiai Teru
elyj pasidavę liaudiečiam. 
Tai buvo pergreitas prane
šimas. Sakoma, dar ir da
bar, po 2,000 pasidavimo, 
liekasi saujelė fašistų dide
lėse “surpaipėse” ir urvuo
se. Jie gal net nežiną, kad 
visi kiti jų buvę draugai 
jau pasidavė. Per kelioliką 
dienų apgulos mirė nuo ba
do ir troškulio bent 200 vy
rų, moterų ir vaikų, kurie 
buvo su fašistais kariais rū
siuose, urvuose ir kitose po
žeminėse užlandose.)
Pasidavė Dvi Kuopos Smar
kiausių Franco Kareivių
Teruel, Ispanija. — Liau

diečiai neatlaidžiai atakuo
ja fašistus La Muela kal
voj, už- penketo mylių nuo 
Teruelio. Laike vienos iš tų 
atakų, dvi kuopos fašistų 
kareivių, 230 vyrų, iškėlė 
baltas vėliavas ir pasidavė 
liaudiečiams. Tai buvo na- 
varriečiai, smarkiausi gene
rolo Franco kariai. Į liau- 
diečių pusę jie perėjo su vi
sais ginklais ir amunicija.

ATSIDARO CHRYSLER AU
TOMOBILIŲ FABRIKAI

Detroit, Mich. — Chrysler 
automob. korporacija pra
neša, kad nuo šio antradie
nio vėl pradės dirbt su 55,- 
000 darbininkų. Jinai buvo 
sustabdžius darbus nuo 
gruodžio 23 d.

Bet 15,000 iš tada paleis
tų korporacijos darbininkų 
dar negauna darbo.

Berlin.—Naziai uždraudė 
žydams naudotis miestinė
mis maudynėmis Berlyne ir 
Nuremberge.

gina ir prašo Norman Tho- 
masą ir S. P. nacionalį komite
tą suvaldyti “Socialist Call” 
štabą.

Beje, “N. G.” su pamėgimu 
beveik ištisai dėjo Barono ir 
Oako straipsnius. Dabar žiū
rėsime, ai’ ji įdės šį kapitono 
Amlie laišką.

Amerika Klausia SSRS, už ką 
Suimta “Robinsonienė”

Maskva. — Amerika per 
savo ambasadorių Maskvoj 
formaliai užklausė Sovietų, 
dėl ko areštuota Rutha M. 
Rubens, Jungtinių Valstijų 
pilietė. Jinai į Sovietus at
vyko su falšyvu pasportu 
kaip “Robinsonienė.” w

Dar nėra žinios, kokio 
krašto pilietis galėtų būt 
“D. L. Robinson;” tariamas 
jos vyras.

Atgaleiviai Senatoriai 
Su Negru Lynčiuotojais

Washington.—Atžagarei
vis demokratas senatorius
R. Reynolds, T. Connally ir 
kiti ir republikonas W. E. 
Borah su sėbrais per kelias 
dienas kėlė ermyderį sena
te, norėdami neprileist svar
styt Wagnerio-Van Nuys’o 
įnešimą, kuris reikalauja 
baustinai uždraust baltie
siem lynčiuot negrus. To 
sumanymo priešai sakė de
magogiškas, tuščias kalbas, 
statė įvairias priekabes, kad 
tik užmušt laiką, užrėkt ir 
vėl palaidot bilių prieš ne
grų lynčiavimą.

Bet atrodo, kad ši kon
greso sesija vis tiek išleis 
įstatymą pagal tą bilių.

Vis Daugiau Nazių ir Italu 
Prieš Ispaniją

Gibraltar. — Kasdien šim
tais plaukia nauji Italijos ir 
Vokietijos kareiviai per Ca- 
dizą ir Malagą talkon Ispa
nijos fašistams.

Pašto Nuostoliai iš Laikraš
čių Siuntinėjimo

Washington. — Paštu iš- 
siuntinėt laikraščius ir žur
nalus kaip “antros klasės” 
siuntinius Jungtinėse Vals
tijose per metus lėšuoja 
valdžiai $71,500,000, o ji už 
tai tegauna tik $18,250,000. 
Didelė dauguma tų laikraš
čių šaukia taupyt šalies iž
dą.

Prez. Rooseveltas sako: 
jeigu jie pilnai užsimokėtų 
siuntinėjimo lėšas, tai irgi 
taupytų iždą.

Japonai Apkūlė Prancūzą 
Koncesijos Policininką

Shanghai. — Francūzų 
Koncesijos policininkas gy
nė vieną chinietę, kurią ja
ponai pasiviję mušė. Supuo
lę japonai apdaužė francū
zų policininką. Vos neįvyko 
ginkluotas susikirtimas tarp 
francūzų ir japonų.

Francūzų vyriausybė pro
testuoja prieš japonų įsiver
žimą į Francūzų Koncesiją.

Prezidentas Rooseveltas sako prakalbą Jungtinių Val
stijų kongresui. Pabaigoje savo prakalbos jis pareiškė: 
“Aš nežadu žmones apleisti.”

PADĖKA LIETUVIAM AMERIKIEČIAM NUO
TARPTAUTINES BRIGADOS IŠ ISPANIJOS

Plaza del Altozano, 
Albacette, Ispanija

“Laisves” Redakcijai. 
Gerbiami Draugai!

Siunčiu jums amerikie
čiams širdingiausius linkėji
mus nuo mūsų Tarptautinės 
Brigados iš Ispanijos.

Už jūsų pagelbą ir už jū
sų nepamiršimą mes esame 
labai jums dėkingi.

Draugas Y-kas šiandien 
gavo tris siuntinius; ir kai 
atidarė juos, rado pyragai
čių, muilo, pieno (blekinu- 
kėse), saldainių, kavos, kny
gučių, kelis numerius “Lais
vės” “Tiesos” ir “Šviesos” 
ir tt. Tatai apžiūrėjęs, jis 
ir išdalino viską, ką gavo 
nuo jūsų, amerikiečių, ki
tiem mūsų draugam. Ne tik 
amerikiečiai Brigados na
riai gavo po biskį, ale ir mū
sų draugai ispanai. Tai bu
vo visiem mum linksma die
na, kad jūs neužmirštate 
mūsų Brigados.

Jūsų pagelba mums duo
da žinoti, kad jūs, amerikie
čiai, apie mus vis mislijate, 
ir jūsų paspirtis mūsų Tarp
tautinei Brigadai taipgi pri
sideda prie greitesnio baigi
mo karo prieš fašistus.

Draugai, jūs privalote 
darbuotis mūsų paramai vi
sados, kasdien, iki fašizmas 
susmuks Ispanijoj. Fašiz
mas turi žlugti greitai Is
panijoj, ir mes neturime 
leisti, kad tas plėšikas iš čia 
persimestų į kitus kaimy
niškus kraštus.

Mūsų Tarptautinės Bri
gados nariams daug ko 
trūksta. Jeigu ateina siun
tinys, ir draugas ką nors iš 
jo gauna, tai labai džiaugia
si; .o jeigu nieko negauna, 
tai mislija, kad jį visi už
miršo.

Drg. Y-kas jau yra sard- 
žentas (pa-oficieris) Briga
dos sargyboj (patrolėj); o 
tai svarbiausias iš visų ki
tų darbų Tarptautinėj Bri

gadoj. Mūsų sargyba ne tik 
turi veikti, bet sužiūrėti, ką 
ir kaip fašistai veikia ir ką 

į jie planuoja daryti, ir tt. 
Tai mūsų Brigada ir eina 
pirmyn su mažiausia sužeis
tų draugų.

Drg. Y-skas jau biskį mo
ka ispaniškai kalbėti, ir 
draugai ispanai myli su 
juom pasikalbėti.
Škotijos Lietuviai Eilėse 

Kovotojų prieš Ispanijos
Fašistus

Aš parašiau eilių, ir drg. 
Y-skas nori siųst jas jums 
į “Laisvę”. Taip pat manęs 
klausė kiti lietuviai, kodėl 
aš nerašau “Laisvei”. Tai
gi dabar aš jums ir rašysiu, 
tankiai; ir draugai iš Škoti
jos nori, kad rašyčiau “Lai
svei”. O kalbant apie lietu
vius iš Škotijos, turiu pa
sakyti, jog tie draugai tai 
buvę ‘Rankpelnio’ seni skai
tytojai. Ale “Rankpelnio” 
jau senai nebėra.

Lietuviai Škotijoj dabar 
neturi savo sąjungos. Visi 
komunistiniai draugai lietu
viai ten priklauso Škotijos 
Komunistų Partijai. . ’

Aš pats esu iš to miesto 
Bellshill, Škotijoj, kur buvo 
“Rankpelnio” namas. Mane 
ten visi lietuviai žino ir aš 
su jais tankiai 'susirašinė
ju.

Taigi čia Ispanijoj yra ir 
Škotijos lietuvių, kariau
jančių prieš fašistus: keli iš 
Bellshill, kiti iš Glasgow ir 
kitų miestų. Ir mūsų Škoti
jos lietuviai sako: “Šalin 
fašistus! Mūsų ginklai lau
kia padėt jus, kur jūsų nie
kas nesuras! Šalin jus iš 
darbininkų pasaulio!”

Lai gyvuoja darbininkų 
dienraštis “Laisvė”!

Lai gyvuoja Ispanijos 
Liaudies Frontas!

Pasveikinimas visiem 
draugam,

Jimmie MacLean.

Japonai Sušaudė 20,000 
Suimtą Chiną Kareivių

Shanghai. — Kada japo
nai užkariavo Nankingą, jie 

(masiniai sušaudė 20,000 su
imtų nelaisvėn chinų karei
vių; išžudė ir daug tūkstan
čių nekariškių chinų.

SSRS Statysis Didelių 
Karinių Laivų

Sovietų vyriausybė perka 
iš Anglijos mašineriją, rei
kalingą statyt didiem kari
niam laivam.

CIO Traukia Tieson Jer
sey City Caruką Majorą

I - -

Newark, N. J.—Industri
nių Unijų Organizavimo 
Komitetas (CIO) atsikreipė 
į federalį apskričio teismą, 
kad išduotų indžionkšiną 
(drausmę) prieš Jersey Ci
ty majorą Franką Hague. 
Reikalauja užgint tam ca- 
rukui ir jo policijai perse
kiot, areštuot ir tremt uni- 
jistus, kurie organizuoja 
darbininkus į CIO industri
nes unijas.

CIO savo skunde prieš 
Hague reikalauja, kad fede- 
ralis teismas išspręstų, ar 
tas ponas turi teisę pagal 
šalies konstituciją ir Nacio
nalį Darbo Santikių Įstaty
mą naudot tokį smurtą 
prieš CIO šalininkus.

Šią savaitę CIO unijistai 
užvesią 30 iki 40 bylų prieš 
majorą Hague ir jo polici
ninkus; reikalausią atlygi
nimo už neteisėtus areštus, 
mušimus ir trėmimus iš 
miesto.

Vyskūpas Paliudija Liaudie- 
čią Žmoniškumą

Barcelona, Ispanija.—Te
ruelyj pasidavė liaudiečiam 
apie 6,000 kariškių ir civilių 
fašistų. Tarp pasidavusių 
yra vyskūpas A. P. Fonseca, 
3 pulkininkai, 58 oficieriai 
ir 2,000 fašistų kareivių. 
Vyskūpas raštu liudija, kad 
liaudiečiai labai mandagiai 
apsieina su juom ir kitais 
imtiniais.

JAPONAI PLĖŠIA AME
RIKIEČIŲ NAMUS

Hankow, Chinija. — Po 
to, kai japonai užėmė Nan
kingą, jie apiplėšė visus ten 
amerikiečių namus ir nužu
dė vieną Amerikos atstovy
bės sekretorių D. Jenkinsą, 
kad jis pasipriešino jo namo 
plėšikam.

Berlin.—Hitlerio ūkio mi
nisterija įsakė siūt trumpes
nius vyram marškinius, tau
pyt audeklą.

ORAS
Šiandien būsią giedra.—N. Y. 

Oro Biuras.

Washington. — Pažangus 
atstovai Jungtinių Valstijų 
kongrese: J. M. Coffee, J. 
T. Bernard, H. J. Voorhis 
ir kiti savo kalbose smerkė 
sau vai iškurną 60 stambiau
sių kapitalistų šeimynų Am
erikoj. Tai jos per trejetą 
paskutinių mėnesių veda sė
dėjimo streikus prieš Nau
jąją Dalybą.

Kongresmanas Coffee plie
kė planus Šalies Fabrikan
tų Susivienijimo, pareikš
damas: • <w

“Vadinama jų pramonės 
programa 1938 metam tik
rai nėra programa naudai 
130,000,000 žmonių Ameri
koje; ji nėra net visos pra
monės programa, o tiktai 
programa 60 šeimynų” (di
džiausių kapitalistų).

Prieš tą išnaudotojų pro
gramą pažangieji kongreso 
atstovai stato sekamą savo 
programą:

Kiekvienam amerikiečiui 
turi būt užtikrinta teise 
dirbti. . ,'Lj
- Nacionalis Darbo Santi
kių Įstatymas turi būt iš
laikytas ir sustiprintas.

Turi būt išleistas įstaty
mas, kuris sutrumpintų 
darbo savaitę ir nustatytų, 
kiek samdytojai būtinai tu
ri mokėt algos savo darbi
ninkams.

Milionai bedarbių turi būt 
aprūpinti tinkamomis pašal
pomis. •

Turi būt išleista j:r tat) 
mas pagelbėti farmeruuns.

“Mes smerkiame stambių
jų fabrikantų programą 
1938 metams,” sakė kongre
smanas Coffee, “nes ta ;įų 
programa yra užpuolimas, 
daromas prieš demokratinę 
valdžią ir prieš Amerilios 
žmones. Daugelis mūsų pa
kartoja ir patvirtina prezi- 
'dento Roosevelto padarytą 
prižadą mūsų vardu, —kad 
“mes neapleisime žmonių, 
nesuvilsime jųjų”.

Tokia prasme sakė kalbas 
kongrese Bernard ir kiti 
progresyviai kongresmanai.

DIDŽIAUSIA ITALIJOS 
KARO LAIVU STATYBA

Roma.—Mussolinio valdžia 
šiemet pradėjo statyt tiek 
daug naujų karinių laivų, 
kaip dar niekad pirmiau 
Italijos istorijoj, būtent: dv. 
karo didlaiviu po 35,000 .to
nų įtalpos, dvylika naikih-V 
tuvų po 2,000 tonų įtalpos 
ir daugį submarinų, kuHų j 
skaičių slepia.

Užbaigus šią statybą, Ita
lija turėsianti didžiailšią 
skaičių sumarinų pasaulyj, 
“gal tik apart Rusijos”, 
kaip rašo fašištinis kores
pondentas A. Cortesi.

Jau pernai Italija nuleido 
vandenyn du naujus karo 
didlaivius po 35,000 tonų 
įtalpos. •
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Kauno Laikrasis apie Pasaulio 
Taikos Problemas

Lietuvos liaudininkų organas “Lietu
vos-Žinios” nenusimena dėlei fašistinių 

. valstybių pabėgimo iš Tautų Lygos. Jos 
* tebepasitiki Tautų Lyga ir tebemano, 
kad T. L. galėtų taiką pasaulyje palaiky
ti ir karinius agresorius suvaldyti. Laik- 
rasŲs išvedžioja sekamai:

• “Tuo tarpu neabejotina gi, kad tiek 
moralė, tiek materiale jėga yra antro
sios, Tautų sąjunginės stovyklos pusėj.

’ Šiandien neprasminga kalbėti apie 
Tautų s-gos krizę, nes ji prasidėjo

* drauge su T. s-gos atsiradimu. Juo ma
žiau tenka kalbėti apie susilpnėjimą, 
nės negi galima vadinti neigiamu pasi- 
fėiškimu, jeigu iš ratų pašalinamas 
tfhkdęs jų sukimąsi baslys. Atvirkščiai: 
Tautų s-ga dabar gauna laisvesnio, tai 
ir darnesnio veikimo sąlygas. Iš jos 
išėjo trukdytojai. Reiktų tik likusiems 
geriau susiglausti, bendromis sutarti
nėmis jėgomis veikti,—ir sėkmingu
mas užtikrintas.
~.Deja, didžiosios did. karo nugalėto
jas yra pasyvinėj padėtyj. Jos tiktai 
šiaip taip stengiasi gintis. Jos negirdi 
kraujuose paplūdusių tautų pagelbos 
šauksmo; jos dreba del savo likimo ir, 
ko gero, kaikurios jų mielai'kištų au- 

' kas agresijai į nasrus, kad tiktai ga
lėtų pačios apsiginti.
""Agresija šiandien siautėja, o rimto 

| pasipriešinimo nesutinka. Ir jeigu ir 
tbliau nesutiks, tai netrukus susilauk- 

I Šime dar kokių naujų avantiūrų, kaip 
p Libijos, Indokinų, Palestinos ir tt.

Ir vis dėlto kol kas taika dar Tautų 
s^gos valstybių stovyklos rankose. Jei
gu ji bus paremta kolektyvumu, ji lai
mės.

’I A,’Tiesa, Italijos pasitraukimas iš Tau- 
tų s-gos ir nauji Vokietijos pareiški- 
įo parodo, kad Berlyno meškerė, iš
traukusi Halifaksą į Berlyną ir Berch- 
tesgadeną, nedavė “ašies” lauktųjų 
vaisių, deja, iš kitos pusės, įvykiai To
limuose rytuose, Ispanijoj ir k. nerodo 
nieko gera.
"Žinoma, kad Delboso aplankytoji 

| Mažoji antantė buvo ir bus taikos ir 
Tautų s-gos bloke—del šito netenka 
abejoti,—bet tai ne visa, tai dar ir ne 
visa Tautų s-ga. Tik likusi,—nors ji 

. $ąr kiek sumažėtų,—Tautų s-ga galėtų 
sudaryti kolektyvinį saugumą ir len- 
gyai palaužti bet kurią agresiją.
-'Kitaip—bus milžiniška katastrofa.”

| -o Amerikos Žmonių Alkiu 
Negalima Lošti

Prezidentas Rooseveltas labai teisingai 
ir karštai kalbėjo prieš tuos, kurie no
rėtų, kad Amerikos žmonės badautų, ir 
tylėtų. Tokiais elementais yra stambieji 
kapitalistai, didžiosios pramoninės kor
poracijos ir finansiniai kapitonai.

Deja, pats Rooseveltas jiems daro nu- 
įsileidimą po nusileidimo. O kas blogiau- 
sia/kad tuos nusileidimus jis daro alka
nųjų kaštais. Štai ir dabar jis įteikė 
kongresui budžeto programą, kur bedar- 

ibiiį^reikalam skiriama visa puse biliono 
dol;.mažiau, kaip buvo išleista pereitais 
in^tais. Tas gi reiškia, kad WPA darbai 
buft. siaurinami, federalė pagelba bedar- 
biųf,šelpimui bus mažinama, į f

| Tai yra lošimas Amerikos žmonių al- 
kitt.'jr pamojimas ranka į tai, už ką tie 
žnftfnės 1936 metais balsavo. Juk šiemet 
darbai nepagerėjo, priešingai, dar labai

.i i .1 ■ I.>■! j'Įigjae 

pablogėjo. Valdžia pati pripažįsta, kad 
bedarbių armija paaugo mažiausia po
ra milionų. Vadinasi, bedarbių reika
lams valdžios išlaidos irgi turėtų tokiam 
pat laipsnyje padidėti, tačiau jos dar 
mažinamos.

Pats Rooseveltas pripažįsta, kad stam
bieji kapitalistai, kurie labai puikiai iš

tesėtų padengti bedarbių šelpimo kaštus, 
išsisukinėja, išlandžioja pro visokias įs
tatymų skyles. Jis sako, kad tokių tur
čių taksai turėjo valdžiai duoti $82,000,- 
000 dolerių, o tedavė viso labo $5,000,000! 
Bet vietoj tuos kapitalistus imti už 
sprando, Rooseveltas atima iš bedarbių 
pusę biliono dolerių.

Iš kitos pusės, Rooseveltas nesigaili 
iždo pinigų militarizmo reikalams. Tam 
tikslui jis reikalauja viso biliono dolerių. 
Tai nusileidimas šovinistams ir amunici
jos karaliams.

Workers Alliance, bedarbių organizaci
ja, apskaito, kad reikėtų dar trijų milio
nų WPA darbų, jei norime išvengti ka
tastrofiškos bedarbių padėties per šią 
žiemą.

Kongresan yra įneštas labai puikus 
sumanymas, kuris vadinasi “Shwellen- 
bach-Allen Rezoliucija.” Du kongresma- 
nai, pasitarę su Workers Alliance žmo
nėmis, siūlo kongresui, kad jis nutartų, 
jog nei vienas WPA darbininkas nepri
valo būti atleistas iš darbo, kol valdžia 
negali užtikrinti jam darbo privatinėje 
industrijoje esama tuolaikine alga. Taip 
pat neturi būti nuimtas nei vienas be
darbis nuo pašalpos, kol jam neužtikri
namas darbas. Ta rezoliucija laukia ma
sinės paramos.

Kaip kitais pažangos klausimais, taip 
šiuo reikalu C.I.O. (Komitetas dėl Indus
trinio Organizavimosi) užėmė labai tei
singą poziciją. Leydsas sakė, kad reikia 
kovoti už teisę dirbti kiekvienam darbi
ninkui. Taip C.I.O. ir kovos. Komitetas 
remia tą Shwellenbach-Allen Rezoliuciją 
ir reikalauja, kad federalė valdžia ap
rūpintų WPA darbu kiekvieną iš darbo 
išmestą darbininką. Jei privatinė pramo
nė nebeduoda darbininkams darbo, tai 
valdžia turi taksuoti tą pramonę ir duoti 
darbo. Darbininkas turi turėti teisę dirb
ti, nes darbas yra vienintelis šaltinis jo 
gyvenimo.

Fordo Tvirtovė Tebesilaiko
Nacionalė Darbo Santikių Taryba su

rado Fordą kaltu sulaužyme Wagner Act 
įstatymo. Ji pareikalavo, arba įsakė, kad 
jis sugrąžintų prašalintus 29 darbininkus 
ir liautųsi persekiojęs tuos, kurie įsto
ja į United Automobile Workers Uniją. 
Bet Fordas atsisako pildyti Tarybos įsa
kymą. Su jokiais įstatymais jisai nesis
kaito.

Darbo Santikių Taryba dabar kreipia
si į teismą ir prašo priversti Fordą skai
tytis su Tarybos patvarkymu. Gerai, jei
gu pataikys į tokį teisėją, kuris Tarybos 
žygiams pritaria. O jei ne, tai Fordas 
ir pasiliks laisvas žmogus, nusispjovęs 
ant Tarybos reikalavimų ir Wagner Act 
įstatymo. Kas kita būtų, jei darbo žmo
gus šitaip nesiskaitytų su valdžios or
ganais. Jis kaip beregint atsidurtų šal
tojoj. .

Dolerio Galybė Prieš Tiesą
Broooklyno teisėjas McCrate atsisakė 

suteikti Komunistų Partijai ir draugui 
Cacchione teisę perskaityti miesto tary
bos balsavimus, nors dalį balsų perskai
čius buvo surasta draugui Cacchione ne- 
priskaityta per du šimtu balsų, o repub- 
likonui Surpless perdėta per septynias
dešimt balsų. Teisėjas pasakė, kad šitie 
“keli” balsai galėję nuklysti per klaidą, 
o ne per skaitytojų suktybę. Betgi jie pa
taikė nuklysti nuo Cacchione pas Surp
less, arba pas kitus buržuazinius kandi
datus, o nei vienas iš anų neatklydo pas 
komunistų kandidatą. Tikri stebuklai!.

Kur dabar kreiptis ir ką daryti, idant 
surasti tiesą? Well, Komunistų Partija 
turėtų užvesti didelį teismą prieš Rinki
mų Tarybą. Bet tai kaštuotų (kaucija ir 
kiti dalykai) apie $150,000. Gi tiek pini
gų komunistai neturi.

Visi mato, kad komunistų/pusėj e tei
sybė, bet jos pasiekti neprileidžia pus
antro šimto tūkstančių dolerių siena.

Taip ir bus palikta, Komunistų Parti-
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Bosų ir Šnipų Veiklos 
Metodos

Baugina “Raudonaisiais” reikia kurti savo uniją, nes ki-

Žvalgybos Darbai Suomijoje, Kaip Ji 
Organizavo Opoziciją Griovimui 

Komunistų Partijos
Visokių priemonių šnipai grie

biasi prieš darbininkus. Sena
torius LaFolIette iškėlė, kad 
daugelyj atsitikimų šnipai atkal
binėjo darbininkus nuo organi
zacijų, nuo unijų baugindami 
raudonaisiais, būk juos organi
zuoją “raudonieji” ir tt. Tame 
prisipažino tūlas gaivalas Dan 
G. Ross ir daugelis kitų.

Vietomis šnipai patys dirbda
vo dirbtuvėj. Jie bandė įgauti 
darbininkų pritarimą ir visaip 
kliudė unijų organizavimui. 
Kada pas darbininkus atsiran
da noras tverti uniją, tai šnipai 
apšaukia ją “komunistų,” “rau
donųjų” ir vieton jos siūlo 
tverti kompaničną uniją, o 
tankiausiai tik sudaryti šapos 
komitetą, kuris, neturėdamas ry
šių su kitų fabrikų darbinin
kais, yra bespėkis prieš išnau
dotojus.

Jeigu šnipai mato, kad tūli 
darbininkai vis vien pasiryžę 
tverti uniją, tai tokius įskun- 
džia bosui ir išmeta ‘iš darbo. 
Taip buvo daug darbininkų iš
mesta Tubize Chatilon Co. fa
brike, Hopewell, Va., ir kitur, 
kur veikė Burns šnipų agentūros 
gaujos.

Sugriovė Darbo Uniją
Kada 1934 metais General 

Motors fabrikuose, Flint, 
Mich., 20,000 darbininkų pra
dėjo organizuotis, tai kompani
jos prieš darbininkus naudojo 
net 14-kos skirtingų agentūrų 
šnipus. Vienas buvo net į uni
jos organizavimo komiteto pir
mininkus įlindęs. Vienas, vardu 
Richard Alden, buvo net dele
gatu į konvenciją 1936 m., ku
ri įvyko So. Bend, Ind.

Ten pat darbininkų uniją 
griovė Pinkertono visa gauja 
šnipų, kurie terorizavo unijis- 
tus darbininkus, ypatingai sve- 
turgimius—lenkus. Unijos lo-
kalas, kuris turėio 26,000 na
rių, buvo tiek nupuldytas, kad 
liko tik 122 duokles, mokanti 
nariai.

Atvykęs naujas organizato
rius Robert Travis sakė, kad 
darbininkai buvo labai įbauginti, 
kad tik stubose buvo galima lai
kyti susirinkimus, kad jie bijo
jo eiti į svetaines. Bėgyj vie
nos savaitės atlaikė 19 susirin
kimų stubose ir tik tada unija 
vėl pasijuto stipresnė , ir išėjo 
viešumon.

Nesulaikys Darbininką 
Organizavimą

Mes čia atžymėjome tik kele
tą svarbesnių davinių apie šni
pų veikimą darbo unijose. Iš 
Senato Komisijos raporto aišku, 
kad' išnaudotojai savo apmoka
mais šnipais, pasamdytais įvai
riose šnipų agentūrose mūšeiko- 
mis, kaip kokis milžiniškas vo
ras, apsupa tinklu darbininkų
organizacijas, šnipų gaujos pa
daro daug žalos darbo žmonių 
organizacijoms rr vienybei. Įsi
gavo šnipai suardo organizacijas 
ir paskui jas sunku vėl at- 
steigti. Ypatingai šnipai daro 
viską, kad tarpe darbininkų 
paskleidus nepasitikėjimą orga
nizacija ir jos teisingais va
dais. Jeigu jiems kartą pavy
ko apgauti darbininkus, tai jau 
paskui ilgai tenka sunkiai dirb
ti ištikimiausiems ir geriau-
siems organizatoriams.
• Bet vis tiek šnipai negalėjo 
ir negalės sulaikyti darbininkus 
nuo organizavimosi. Atydus 
budėjimas, vieni kitų pažini
mas darbe ir gyvenimo kaimy
nystėj suveda darbo žmones ar
čiau, atveda prie supratimo, kad

taip nebus galima atsispirti nei 
prieš išnaudotoją, nei prieš jo 
nusamdytus šnipus.

j Mes žinome, kaip per daugelį 
metų automobilių, plieno, gu
mos ir daugelio kitų industrijų 

i išnaudotojai teroro ir šnipų pa- 
1 gelba sulaikė darbininkus nuo 
organizacijų. Kada ten ir ne
buvo unijų, vis vien buvo šni
pų. šnipai rūpinosi neprileisti 
darbininkų prie organizacijos. 
Bet kada dabar tų industrijų 
darbininkai vadovybėj Komiteto 
dėl Industrinio Organizavimosi 
(CIO) stojo ir suorganizavo sa
vo unijas, tai šnipai ir kapita
listai pasidarė kui’ kas silpnes
ni. Jeigu pirma darbininkas 
priklausė nuo šnipo ir boso va
lios—kada tik norėjo, tada ga
lėjo jį išmesti iš darbo, tai da
bar to nėra. Dabar darbinin
kai organizuoti, jie susijungė, o 
vienybėj yra galybė. Dabar
bosas savo valia negali nukapo
ti darbininkų algas ir kada tik 
nori juos išmesti laukan. Dabar 

,jįs priverstas skaitytis su uni
ja.

žinoma, išnaudotojai stengiasi 
kenkti darbininkų unijoms, 
siunčia į jas savo šnipus, kad iš 
vidaus griovus unijas, kad sėjus

Imperialistinio karo metu vo
kiečiai turėjo pas save suomių 
egerių batalioną, kurį jie sudarė 
iš suomių, gyvenusių Vokietijoj 
ir vokiečių okupuotose Pabaltės 
šalyse? Jie sudarė tą batalioną 
tam, kad ifžkariavus Rusiją 
(o tokį tikslą vokiečiai turėjo) 
to bataliono dalyvius pastatyti 
Suomijoj į vadovaujamas vie
tas. Daugelis jų buvo panau
dota ir diversiniam darbui. 
Tame egerių batalione buvo pus- 
karininkas K. Tą K., pažįstantį 
šiaurę, vokiečių žvalgyba pa
siuntė į Murmanską, davusi už
davinį susprogdinti Murmansko 
uostą. Jis susprogdino keletą 
sandėlių Murmansko uoste, kur 
buvo sudėta ginklų atsargos, at
vežtos iš užsienio Rusijos armi
jai.
I Po imperialistinio karo K. pa
siuntė provokaciniam darbui į 
Suomijos Kompartiją, žvalgy
bai pavedus, jis pralindo į Suo
mijos Kompartiją. Įsistiprinęs 
ten jis liko vienu iš taip vadi
namos suomių “mauzeriškos” 
opozicijos vadų. Suomių “mau- 
zerišką” opoziciją organizavo 
suomių žvalgyba. 1920 m. suo- 

! mių žvalgyba pavedė “mauze-
darbininkų tarpe nepasitikėji
mą. Bet kaip bosų ir šnipų sau- 
valiai padarytas galas dirbtuvė
se, taip dar greičiau jų agentų 
veiklai bus padarytas galas uni
jose. šnipai dirbtuvėj galėjo 
jaustis saugūs, nes už jų nuga
ros stovėjo kapitalistas-bosas, 
kuris bile valandą ir bile skaičių 
darbininkų galėjo išmesti iš 
darbo.

Unijoj visai kita padėtis. Uni
joj šnipai yra priversti slėptis, 
veidmainiauti, bet kaip tik jie
sugaunami, taip greitai išguja- dalis, 
mi laukan. Darbininkai tą su
pranta. Jie darosi budresni, at
sargesni, aky vešu i ir geriau se
ka savo unijos veiklą ir jos vir-

riškai” opozicijai rengti teroris
tinius aktus prieš Suomijos 
Kompartijos CK narius, neva 
kaip prieš opozicionierius. Ta
da rodėsi, .kad tai tik viduipar- 
tinė kova, pasiekusi aštriausių 
formų. Vėliau paaiškėjo, kad 
tai buvo Suomijos žvalgybos 
darbas, kuriai vadovavo Vokie
tijos žvalgyba. Suomijos Kom
partija buvo gilioj palėpėj. Į 
palėpę prasiskverbė provokato
riai iš taip vadinamos “opozi
cijos,” t. y. suomių žvalgybos 

Jie šnipinėjo, provokavo,
kad vieną ar kitą žvalgybininką, 
pralindusį į palėpę, neva perse
kioja policija, kad jiems neva 
gręsia pavojus, slėpė juos ir pa-

kyklą, mokėsi, ir paskui buvo 
siunčiami į karelų brigadą. Ka
relų egerių brigada, suomių 
žvalgybos nuomone, turėjo likti 
pirma ginkluota jėga karo me
tu ir užkirsti kelią Raudonąjai 
Armijai į šiaurę tuo tikslu, kad 
atkirsti Kolo pusiausalį ir Kare
liją ir, sudarius teritoriją oku
pacinei armijai, paralyžiuoti Ki- 
rovo geležinkelį (Leningradas- 
Murmanskas) ir išstoti prieš 
Sovietų valdžią. Be to, iš kontr
revoliuciniai nusistačiusių ele
mentų buvo sudaryta keletas na
cionalistinių grupių, kurios lik
tų rezervu karo paskelbimo me
tu.

Kitais žodžiais, karo atveju, 
jau pirmomis mobilizacijos die
nomis, jeigu karelų egerių bri
gadoj būtų pasilikę provokato
riai žvalgybininkai, jie pridary
tų nemaža bėdos. Šitą darbą suo
mių žvalgyba vedė nurodžius 
Vokietijos generaliniam štabui. 
Tačiau sovietinė žvalgyba nu- 
kaukavo tai ir sudaužė tą vaps
vų šnipų lizdą karelų egerių 
brigadoj.

Ne paslaptis, kad Suomijai vi
sai nereikalinga tiek aerodromų, 
kiek jų ten pristatyta, nes Suo- 

' mijoj niekuomet nebuvo tokio 
i didelio orlaivių skaičiaus. Suo- 
i mijai nereikalinga taip pat tiek 
daug strateginių plentų, kiek jų 
ten statoma. Visa tai statoma 
vadovaujant Vokietijos genera
liniam štabui. A. Ramutis.

ŠYPSENOS

šininkus. Kiekvienas sąžiniškas 
ir ištikimas unijos veikėjas ne
sibijo narių budrumo ir akyvu- 
mo." Jis tik ..džiaugtis gali iš 
to. Kiekvienas niekšas, šnipas 
anksčiau ar vėliau prilipa liep
to galą!

Kapitalistų troškimas pasėti 
tarpe darbininkų nepasitikėjimą 
jų pačių organizacija neatsieks 
savo tikslo. Kapitalistų nu
samdyti šnipai daugelyj unijų 
jau susekti ir išgrūsti laukan, 
o kur dar jų randasi, tai bus 
išgrūsti. Š.

t

ŠAKIAI
Iš Sniego Dirba Vandenį

šiemet visoj pietų Lietuvoj bu
vo tikras vandens “badas,” ku
ris vis dar tebejaučiamas. Da
bar žmonės sniegą tirpdo puo
duose ir tuo būdu gaminasi van
dens.

tylomis permesdavo juos į SSRS 
teritoriją.

Pas mus SSRS šitam darbui 
vadovavo komunistas R. Gali
mas dalykas, kad R., pats to ne
suprasdamas, buvo žaislu suo
mių žvalgybos rankose. Suo
mių žvalgyba ir “opozicija,” ku
ri vedė kovą prieš Kominterno 
suomių sekciją, buvo tampriau
siai susirišusios. Ši taip vadina
moji Kominterno suomių sekci
jos “opozicija” turėjo dideles ga
limybes. Suomių komunistai, 
buvusieji Karelijoj sovietiniam 
darbe, sudarė karelišką egerių 
brigadą. Dėl budrumo stokos 
tos brigados vadovybėn pateko 
taip vadinami “politemigrantai” 
iš Suomijos. Suomių žvalgyba 
dirbtinai sudarė tokią padėtį, 
būk tuos “komunistus” perse
kioja, ir permesdavo juos per 
rubežių. Kažkurie jų pateko į 
pėstininkų Sklianskio vardo mo-

Klausimai ir Atsakymai
Kame dalykas, kad mes 

dažnai per kelias dienas 
“Laisvės” visai negauname, 
o paskui gauname kelių die
nų ant sykio? Kas kaltas ir 
kas reikia daryti ?

Mažo Miesto Skaitytojas.
Atsakymas:

“Laisvė” kasdien išeina 
beveik tuo pačiu laiku ir be
veik visada tuo pačiu trau
kiniu esti išvežama iš 3ro°- 
klyno. Jeigu jūs jos regu
liariai negaunate, tai kaltas
yra jūsų miesto pastas. La-

bai dažnai laiškanešiai tin
gi kasdien laikraščius išne
šioti po stubas, tai surenka 
kelių dienų ir sykiu visus 
išnešioja.

Taigi, ten reikia ir jieš- 
koti pagelbos. Kreipkitės į 
vietinį paštų ir skųskitės, 
kad negaunate laikraščio 
reguliariai. Iš Brooklyno tos 
padėties negalime pataisyti.

Šį klausimą atsakome vie
šai todėl, kad panašių nusi
skundimų girdime daug ir 
labai dažnai.

UTENOS DAINA
Gražu ir gera mūs Utenoje, 
Ypač pažvelgus šventės dienoje. 
Vaikščioja panos ir kavalieriai,

1 Girtų piliečių pilni traktieriai.
Garsios valgyklos ir arbatinės, 
Nes visur galima gauti degtinės. 
Prašai arbatos pas šeimininką, 
O jis skaidriosios pakiša bonką.
Jeigu užeisi į restoraną, 
Tuojau turėsi sau gražią paną. 
Bet jei nespėsi dar susiprasti, 
Gali kišenėj nieko nerasti.
Už garsaus kino-teatro sienos 
Prašmatniai kliubas gyvuoja 

vienas.
Iš jo dainelės linksmų piliečių 
Dažnai ton-filmą ragan suriečia.
Šiaip Utenoje nėra naujienų, 
Viskas čia kvepia pieninės pienu. 
Mat, joje bobos iš viso miesto 
Pešas dėl pieno, vandeniu 

skiesto.
Išskyrus pliažą ir miesto pirtį, 
Nieko čia nėra peikti nei gii’ti. 
Jie savo grožiu, menu ir vieta 
Yra aštuntas stebuklas svieto.
šiaip gi pagedus čia atmosfera, 
Nes pas kiekvieną litukų nėra. 
Vekseliais sninga, vekseliais 

lyja—
Tokios naujienos mūsų šalyje.

Šią daįnelę dainuojantieji dai
nuoja “drulia” gaida, o nedai
nuojantieji — visai nedainuoja. 

šiūpelis Lopeta.
(“Kuntaplis”)

Hankow. — Chinų lėktu
vai subombardavo ir pas
kandino du Japonijos kari
nius laivukus Yangtze upėj.

ja jos nei nebejieškos. ji bandė, bet ne^ 
pavyko. Ji linksma tame, kad už jos kan
didatą keturios dešimtys vienas tūkstan
tis Brooklyno piliečių balsavo ir tuomi 
išreiškė savo pasitikėjimą mūsų partija

ir jos programa. Ateis kiti rinkimai. Jei 
ne tas pats drg. Cacchione, tai kiti Ko
munistų Partijos atstovai gaus dar di
desnį Brooklyno darbo žmonių pritari
mą.

O kai japonai iš oro užpuo
lė Hankową, chinai nukirto 
šešis priešų lėktuvus.

Teruel, Ispanija.—Sušalo 
100 fašistų kareivių.
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Kalėdos Lietuvoje
(Lyg Ir Feljetonas)

Kūčių dienos povakaris. Vos 
man parėjus iš darbo, įeinu į 
savo butą, po tuom pat stogu 
gyvenąs senukas, Jonas ūsaitis, 
pusėtinai karštas katalikas, pM- 
nas ūpo, kaip ir visuomet sulau
kęs metinės šventės, dėdamas 
ant stalo mano dienraštį “Lais
vę,” kurią jisai kasdien perskai
to, pareiškė:

—Linkiu jums laimingų kū
čių, o dar laimingesnių kalėdų, 
štai jūsų laikraštis; aš jau per
skaičiau visą.

—Ačiū už komplimentus. O 
kaip tau patinka dienraštis?— 
paklausiau senuko.

—Ot, vaikine, kaip čia tau vi- 
rožniau pasakius, viršutinės ži
nios geros; tokių žinių mūsų ka
talikiški laikraščiai neduoda! 
Bet, vaikine, tavo laikraščio vi
duryje raštai man, katalikui 
žmogui, daug kas nesupranta
ma. Ot, vaikine, kad jūs, mo
kantieji raštą, parašytumėt, 
kaip mes jaunystės laikais, bū
dami Lietuvoje, švęsdavom kalė
das, Velykas, didžiuosius atpus- 
kus, na, ir veselijas, pakasynas, 
gužynes . . . tai, vaikine, bent 
būtų ir senam, ir jaunam, nors 
retkarčiais, pasiskaityt. Vieną 
rozą tavo laikraštyje užtikau 
pasaką apie šidlavos atpuskus, 
apie ubagų balius . . . tai, vaiki
ne, net tris rozus visu balsu, 
kad ir mano boba girdėtų, skai
čiau; nes man, katalikui žmo
gui, tokie raštai patinka! Ot ir 
tu pats galėtum parašyti, bet 
tingi,—pridūrė senukas, lyg su
bardamas mane.

—Tingėti netingiu, bet trūks
ta atsiminimo ir . . .

—Gana jau, gana, vaikine, aš 
jau pasenęs, jau sulaukiau še
šiasdešimtas kalėdas, bet, vaiki
ne, iš jaunystės laikų viską kaip 
ant delno atsimenu, o labiausia 
kalėdas. Tik tu klausyk!

Būdavo, mano tėvelis su ma
myte labai stropiai prisiruošda- 
vo sutikti kalėdų šventes; būda-

:kus, viskas paaiškėjo, kad ne 
'mirusių, o gyvos dūšios tą viską 
sunaudojo.

Buvo taip: Artimai mūsų gy
veno labai biednas žmogelis, 
turintis daug vaikučių; bet ne
turintis kalėdoms ką geresnio 

'ant stalo padėti. Tai jis sumanė, 
o gal susitarė kartu su dūšioms, 
atėjęs įlindo pro langą, viską 
nuo stalo į maišą ir, vaikine, tu
rėjo kalėdas . . . Nors kartą į 
metus skaniai pavalgė! Bet 
žmogelis jautėsi, kad sunkiai nu
sidėjo prieš poną dievą, kad pa
pildė smertelną grieką, ir priė
jęs velykinės išpažinties pasisa
kė kunigui—ir negavo išrišimo! 
Kunigas žmogeliui prisakė ūki
ninką perprašyt; o ūkininkas, 
teismu grasindamas, žmogelį j 
privertė, be jokio jam atlygini-1 

laukų

bile viena davatkėlė sužinojusi 
per išpažintį praneša kunigui, 
tasai žandarui... Na, ir rengė
jai į kalėjimą!. . .

Ot, vaikine, nors aš jau ir 
senas ir geras katalikas, bet jau 

kad Lietuvos 
bjauri, pago
tu matei, kad 
šventes ir už 
reikia taksus

| pilnai suprantu, 
Smetonos valdžia 
niška! Nes kurgi 
jau ir už kalėdų 
pasilinksminimą 
mokėti.

Mes, amerikiečiai, visi—ir ka
talikai ir bedieviai turime pro- 
testuot prieš Lietuvos prarūgu
sią Smetoną...

Bet tu, vaikine, netingėk, 
parašyk, ką aš tau pasakojau. 
Na, tuom syk, sudie. Laimingų 
Naujų Metų,—-pareiškė išeida
mas Ūsaitis.

vertęs sanguliauti. Išduotas 
gydytojo liudijimas rodo, kad 
mergaitė netekusi nekaltybės. 
Kadangi teisme paaiškėjo 

| prievartavimas, tai byla perkel
ta į apygardos teismą.

Ko Amerikos Darbininky Klasė Laukia?

Senas Pijus.

LIETUVOS ŽINIOS

mo, visą vasarą dirbti 
darbus!

kūčiųc

ir vi
nes

Kalėdų ryte, būdavo, 
šieną nuimam nuo stalo 
siems gyvuliams sušertam, 
ir kunigai ir seneliai sakydavo,
kad tai geriausia gyvuliams “lie- 
karsta” nuo pavietrės ir apsau
ga nuo vagių—“šventas” kūčių 
šienas.

Gyvulius aptriūsus, visi kas 
gyvas, būdavo,T einam, pūkš- 
čiam per giliausius sniegus, per 
didžiausius pusnynus į bažnyčią, 
kad ščyrai pasimelsti, pasiklo- 
niot tą dieną gimusiam Kristui, 
atiduot jam gausią auką ir . . .

—Bet, palauk, Jonai! Aš no
riu paklaust tavęs: Ar tavo tė- 

'vai, tu pats ir visi tie, kurie ka- 
, ledas švenčia, plotkas valgo, ščy
rai meldžiasi, “dievui” . . . dole
rius aukoja, žino kam tas vis
kas reikalinga, kas iš to naudą 
turi? Ar tu žinai, kad anų die
nų krikščionių, o ypatingai ka

talikų, dvasiški vadai per ketu
ris šimtus metų, po jų dievo gi
mimo, tarp savęs barėsi, argu- 
mentavosi, bet niekaip nesurado, 
kada jų dievas Kristus gimė?! O 
kuomet jiems jau atsibodo bar- 
tis-rietis, iš ko jie jokio biznio 
neturėjo, tai susitarė ir savo pa- 

vo, tėvas su bernu kūčių vakare' sekėjams, kurie buvo su kan- 
prineša į grįčią šieno, prikloja'čium, kardu ir ugnim priversti 
ant stalo; o motina su slūgine 
prigamina valgių, priverda ki
sieliaus, kopūstų su žirniais;
prikepa sausainių su aguonpie- 
niu ir dar ko . . . Paskui pir
miausiai ant stalo, šienu apklo
to, su dideliu atsargumu pade
da plotkas, kaipo paties dievo 
kūną, paskui kisielių ir kitus 
valgius. O kuomet viską priren- • ko, Oziriso ir kitų dievų-išgany- 
gia, tai motina-gaspadinė 
kviečia 
slūginę, ir net piemenis — prie 
vieno stalo; ar tai žertas. Pas
kui gaspadinė paima plotką, at
sargiai sulaužo į tiek dalių, kiek |
randasi prie stalo asabų, ir pa- ūsaitis.— Aš tau pasakoju apie 
dalina visiem po šmotelį, o pas- kalėdas Lietuvoje, o tu . . . Bet 
kui po čielą plotką ir visi kartu 
sukalba tam tikrą maldą; gas
padorius pabagaslovina, pasako, 
kad plotką suvalgius apturi tūks
tantį dienų nuo paties dievo at-j nors jau ir pasenęs, ale, vaiki- 
laidų.

Kūčių vakarienę pavalgius, 
kas lieka, viską palieka ant sta
lo ir dar daugiau prideda, nes 
tikrai “žino,” kad kūčių naktį 
dūšios susirenka ir, bent sykį į 
metus, sočiai pasidrūtina, pasi
vaišina.

Vieną kartą, vaikine, piemuo, 
turbūt buvo be galo išalkęs, ne
laukdamas plotkų prarijo kelis 
šaukštus kisieliaus. Na, ir už 
to grieko papildymą piemenukas 
skaudžiai nukentėjo — gaspado
rius išvijo jį į kamarą, nedavė 
kūčių vakarienės, nei kalėdų 
pusryčių!

Beje. Vieną kartą kūčių nak
tį, kad dūšelės turėtų ką geres> 
nio uživoti, gaspadinė padėjo 
ant stalo kepalą duonos, puody
nę kugelio, riestinę dešros, kum
pį ir dar ką, kas jau buvo ka
lėdoms pagaminta. Na, ir kalė
dų ryte, vaikine, visi nustebom, 
nes ant stalo, apart šieno, nieko 
įielikę — nei puodynės, kurioj 
kugelis buvo — “dūšios” viską 
sutaščevojo. Bet velykų sulau-

pa-
visus — ir berną, ir

MARIJAMPOLE
600 Bedarbiu Laukia 

Viešųjų Darbų
Paskutiniu laiku Marijampolė

je priskait'oma daugiau, kaip 
600 bedarbių, neturinčių mini- 
malinių galimumų išsiversti per 
žiemą. Cukraus fabrikas kam
paniją baigs kalėdų metu ir ta
da bedarbių skaičius padidės iki 
1,000. Dalis šitų žmonių išėję 
skaldyti ir tašyti akmenų, dalis 
ieško darbo prie miško medžia
gos ruošimo, bet dauguma ne
kantriai laukia prasidedant vie
šųjų darbų, kurie dar vis kaip 
nors padeda žmonėms išsiversti, 

j Viešieji darbai platesniu mastu 
būsią pradėti tiktai po švenčių.

šiemet laukiama, kad nedar
bas ir skurdas dar bus didesni 
Marijampolėje, kaip pernai.

jų dievui tikėt, paskelbė, /kad 
Kristus gimė gruodžio dvidešimt 
penktą naktį, tūlo žmogelio gy
vulių tvarte. Bet, nabagėliai, 
neapsižiūrėjo, kad toji diena — 
Kalėdos — ne jų išganytojui 
priklauso, bet tai yra “gimta
dienis” pagoniškojo tikėjimo 
dievų—Mitros, Adoniso, Mardu-

tojų, ką anų dienų pagonys per 
tūkstančius metų šventė, kaip 
kad vakarykščių dienų lietuviai 
savo dievą Perkūną garbino! 
Bet . . .

—Sustok, palauk,— perkirto

tu, vaikine, ne taip šneki, kaip 
kad kunigai mums išvirožina ir 
liepia tikėt, kaip jie sako, o ne
daryt, kaip jie daro... Bet aš,

nesutin- 
prie to,

tarpka-

ne, su kunigų politika 
ku! . . Bet gryškime 
apie ką pradėjome.

Ot, vaikine, būdavo,
lėdį Lietuvoje ne tik gaspadorai- 
tis, bet ir bernas ir slūginaitė, 
ir net piemenukas, šiek-tiek me
tinės algos atsiėmę, turėdavo ke
lis rublius kišenėje, tai, Naikinę, 
būdavo ir gužynių ir linksmu
mo ... O kiek gi būdavo su
gertuvių, magaryčių, kuomet 
gaspadorius pasisamdo visiems 
metams tarnaitę, berną, slūginę 
ar piemenuką. Bet dabar, vai
kine, rodosi, viskas ragožium 
apsivertė Lietuvoj! Vaikine, 
kad tu žinotum, aną dieną gavau 
iš Lietuvos nuo savo brolio 
žento, pačios sūnaus laišką, ku
riame rašo: “Dėduk, pas mus 
ir šiemet kalėdos bus liūdnos— 
litų nėra! O jeigu ir norėtum 
surengti kokį pasilinksminimą, 
tai būtinai reikia už tai valdžiai 
mokėti taksus ir gauti leidimą; 
be to niekas nevalia rengti! O 
jeigu slaptai jaunimas ir suren- 
giam kokį pasilinksminimą, tai

prie-

ZARASAI
Degtinės Auka

Gruodžio 11 d. Zarasų 
miėstyje buvo rastas ant sniego
sustingęs žmogus, kuris buvo at
gabentas. į Zarasų apskričio li
goninę. Pasirodė, kad tai P. 
Jodka iš Barčiūnų kaimo, De
gučių valsč. Gruodžio 10 d. jis

paaiškėjo ir kaltininkas, kuriuo 
prisipažino žuvusio senelio sū
naus žmona Apolonija Braz
džionienė.

Brazdžionienės paaiškinimu, 
gaisras kilęs vidunaktį, bet pir
mas liepsnas ji su tarnaite už
gesinusi, bet kai antrą kartą 
liepsna apėmė visus namus, tar
naitė tespėjusi iš namų išnešti 
tris mažamečius jos vaikus. Se
nelį liepsnos buvo aplaižiusios 
taip, kad pastarasis jokiu būdu 
negalima buvę išgelbėti. Senelis 
buvęs tiek silpnas, kad visą lai
ką vaikščiojęs lazdos ramsčio 
padedamas.

Panevėžio apygardos teismas 
ją nubaudė 1 m. ir 6 mėn. 
kiųjų darbų kalėjimo.

Tėvai Nenori, kad Jų Vai
kus Vienuolės Mokytų
KRAKĖS. — Prieš keletą me

tų Krakėse pastatyti gražūs 6 
komplektų pradžios mokyklos 

.mūro rūmai, kuriuose šiuo me
tu veikia penki komplektai. Prie 
pat miestelio šv. Kotrinos vie
nuolyne yra vieno komplekto 
konfesinė mokykla ir ten suda
rytas vien tik trečias skyrius. 
Pagal veikiančius įstatymus 
konfesinės mokyklos lankymas 
neprivalomas, todėl į ten siųsti' 
vaikus prieš tėvų valią yra pa
sisavinimas tėvų teisių. Būtų 
gal suprantama, jei valdžios mo
kykloje nebūtų vietos, bet kai 
dvi ar trys klasės stovi tuščios, 
čia kažkas neaišku. Dabar vie- i 
nos šeimos du vaikai, vienas lan
ko valdžios mokyklą, o antras 
konfesinę. Tėvai tuo labai pa
sipiktinę, nes jie nenori, kad jų 
vaikai lankytų konfesinę moky
klą.

Slenka dienos, savaitės ir mė
nesiai, fabrikai vienas po kitam 
užsidarinėja. O jeigu kur ir dir
bama, tai po dvi-tris dienas į sa
vaitę.

Tie, žinoma, ką dirba, nors ir 
trumpą laika, vis laukia atei
nant geresnių laikų, ramina sa-Į 
ve.
bininkų vaikščioja nuo dirbtuvės

sun-

Atpigo Arkliai
Zarasuose dabar labai atpigo 

arkliai. Vasarą kaštavę 100 li
tų, dabar kaštuoja 20-30 litų. Į 
turgų privedama labai daug ark
lių, bet nėra kam jų pirkti. Ark
liai atpigo dėl to, kad žymiai pa
brango pašaras.

Radio Klausytojų 216
Zarasų pašte yra užregistrub-

Zarasuose per dieną girtavo ir ta radio abonementų apie 216 
būdamas girtas kaž kaip pateko klausytojų. .
j Petruniškes, kur per visą naktį 
išgulėjo ant sniego. P. Jodkai 
nušalo kojos ir rankos. Mažam 
ūkyj liko žmona su mažais vai
kais vargti be darbininko.

Vargas su Malimu
Zarasų miestas turi vieną ma

lūną ir tas dažnai dėl stokos 
vandens beveik 
malūne žmonės 
keletą savaičių, 
vienos girnos, o 
stovi.

stovi. Zarasų 
laukia eilės po( kių 
nes dirba tik 

kiti įrengimai

Kaip Marti Atsikratė 
Uošviu

1937 m. sausio 8 d. apie 24 vai. 
Žadeikių vienkiemyj, Pasvalio 
valsčiuj, sudegė Balio Brazdžio
nio gyvenamas namas.

Pradėjus tyrinėti gaisro prie
žastis, buvo išaiškinta ir vie
nas šiurpus nusikaltimas: degė
sių krūvoje atrastas senelio Juo
zo Brazdžionio lavonas.

Kadangi gaisras kilo vidunak
tį, žuvęs senelis tuo laiku mie
gojo. Kiti šeimos nariai, kurie 
prieš gaisrą taip pat miegojo, 
gaisro liko nepaliesti. Kilo įta
rimas. Pradėjus vesti kvotą,

Kauno Batsiuviai Steigia 
Savo Kooperatyvą

Esant sunkiai batsiuvių bū
klei, būrelis Kauno batsiuvių 
parengė įstatus ir steigia ko- 
operatyvinę avalinės ir odos 
išdirbinių gamintojų bendrovę, 
kurios tikslas bus padėti savo 
nariams, organizuojant amatui 
reikalingos medžiagos, įran- 

narių pagamintos avali
nės ir kitokių odos išdirbinių 
parduotuves. Be to, b-vė nu
mato rengti nariams paskaitas, 
kursus, konkursus ir t. t.

Prie bendrovės taip pat or
ganizuojama savišalpos kasa. 
Prieš Kalėdas išeina propa
gandinis šios bendrovės leidi
nys “Yla”, kuriame bus daug 
rašyta apie batsiuvių būklę.

Ūkininkas Kaltinamas už 
Sanguliavimą su 'Mažamete 

Mergaite
Rokiškis. — Lapkričio 30 d. 

apyl. teisme buvo sprendžia
ma byla, kurioj ūk. V. buvo 
kaltinamas sanguliavęs su pas 
jį tarnaujančia mažamete pie
menėle. Piemenėlė, neištarna
vus viso laiko, iš V. pabėgo 
nakčia. Tėvams klausinėjant, 
mergaitė paaiškino, kad V. ją

Nušauti Trys Vilkai
ZARASAI.—Pastaruoju laiku 

Zarasų miškuose buvo pastebėta 
vilkų. Lapkričio 27 ir 28 d. Za
rasų miškų urėdija surengė jų 
medžioklę. Pirmąją medžiok
lės dieną nieko nepešę, antrą 
dieną Užvinčių miškuose, Meš- 
kauskio girininkijoje, medžioto
jai nušovė iš karto tris vilkus. 
Vilkų būta užtikta daugiau, tik 
mažai buvo medžiotojų.

Be to, Zarasų giriose apsigy
veno šernų. Kadangi jie daro 
ūkininkams daug nuostolių, tai 
Miškų Departmentas prašomas 
leisti juos išnaikinti.

Ūkininkus Gąsdina ir Jiems 
nuostolius Daro Vilkai *

MARIJAMPOLĖ.—Paskuti
niu laiku įvairiose vietose ūki
ninkai nusiskundžia, kad jiem 
vilkai neduoda ramybės, nuolat 
puldami ir pjaudami gyvulius. 
Nesenai net kelių Pabališkių 
kaimo ūkininkų vilkai papjovė 
ir miškan nusinešė šunis, vieno 
ūkininko kieme vilkas bandė pa
grobti žąsį, bet, ūkininko užpul
tas,'pabėgo per tvorą, šiomis 
dienomis Jūrės miškuose buvo 
surengta vilkų medžioklė, kurio
je trys vilkai buvo užmušti ir 
vienas sužeistas, ūkininkai iš 
medžiotojų draugijos laukia pa
ramos ir tikisi, kad pastarieji 
bent laikinai nustos medžioti 
kiškius, o pradės medžioti vil
kus.

Šąla Paukščiai ir Stirnos
Gruodžio 10 d. Girulių gele

žinkelio stoties tarnautojai neto
li bėgių rado apšalusią, bet

sit palaiminti ir turėsit gerą vie
tą ten aukštai, danguje.” Ran
dasi grupė fašistinių tautininkų, 
nepaisant kokios tautos jie bū* * 
tų, vėl šaukia kitą dalį tų dar-

, bininkų, kad apgintų “savo tau
tą,” tėvynę ir šliaužiotų savo iš- 
|naudotojam po kojų; visaip nie- 

Bet minios bedarbiu dar-|k’na tuos žmones, kurie tikrai, 
.......... , atsidavusiai kovoja už jų būvio 

vartų prie kitos, išbalę, išbadėję. Pa&er inimQ- Arba dar blogiau. 
Tokių tikrai apskaitliuojama po ' 
visą turtingą šalį apie 12 mili
onų. Pasakyti 12 milionų la
bai lengva ir labai mažas daly-

1 kas, jeigu nesvarstai apie tai. 
■ Tačiau kuomet matytume tuos 
bedarbių būrius suvargusius, iš
alkusius prie dirbtuvės vartų 
per dienų dienas; jeigu pamaty
tum 12 milionų milžinišką ar
miją bedarbių,—tai būtų bai
sus vaizdas, toks vaizdas, kad 
ir didžiausį beširdį ar bukapro
tį. priverstų pamąstyti ir daryti 
kokių nors išvadų iš to.

Prezidentas Rooseveltas jau 
po kelis lygiai kartus savo kal
boj pakartojo, kad jo didžiausiu' 
troškimu yra nulaužyt ar bent 
aplaužyt ragus didžiojo kapita
lo magnatams; kad visos šalies 
piliečiai, anot jo, yra lygūs ir 
turėtų teisę naudotis šios šalies 
gerybėmis. Bet ar nuo tų pre-' sau padarius tinkamą pragyve- 
zidento nuoširdžių kalbų ir net nimą ir palaikius tokią išnaudo- 
kongreso tarimų, taikomų page-, jimo sistemą ant toliaus, kokioje 
rint darbininkų klasės būvį, da- mes šiandien gyvename, tai tub»! 
lykai pagerės? Atrodo, kad mi taip svarbiu klausimu, rb-. 
nieko panašaus arba labai ma- dos, turėtų daugiau susirūpinti' 
žai. Teisybė, prezidentas Roo
seveltas nesipriešino darbinin
kams organizuotis į unijas ir 
reikalauti didesnio atlyginimo 
nuo kompanijų už savo darbą 

. streikavimo metodais. Tačiaus 
prezidentas ir jo administracija 

. nepajėgė sukontroliuot kainų ki
limo ant produktų, kas suteikė 
progą produktų vertelgoms api
plėšt ir tuos darbininkus neu- 
nijistus, kurie dirba už labai 
mažą atlyginimą.

Kaip atrodo iš visko, tai pre
zidentas Rooseveltas pažadais 
darbininkų būvio nepagerins, 
kad jis ir kažin kaip norėtų, 
nes ne jis, nė jam pritariantis 
kongresas neturi pilnos kontro-' vienas kitą kokios nors išeities, 
lės ant šios šalies didžiųjų pra
monės magnatų. Teisybė, dau
gelis bedarbių gavo tam tikrus 
darbus ir pašelpą, bet tai tik 
ubagiškos almužnos numetimas, 
iš kurios žmogus negali tinka
mai pragyventi — ypatingai su 
šeimyna. Vadinasi, prezidento 
Roosevelto pažadai pagerinti 
šios šalies darbininkų būvį ne
išsipildė, ir ta sunki problema 
išrišti pasilieka patiems darbi
ninkams.

Kada pagvildeni įvairius 
klausimus apie darbininkų kla
sės nedateklius ir skurdą; kada 
pagvildeni, kiek per metus kas

dar gyvą, stirną, kurią pristatė gap pagerinti darbininko žmo- 
vietos girininkui. O Pedagogi-1 
nio instituto studentės, eidamos 
į stotį, dažnai randa pusgyviai 
sušalusių paukštelių, kuriuos 
įteikia stoties pareigūnams.

Draugai Stalinas, Molotovas ir Vorošilovas meta j baksą nubalsuotus balotus. 
Sovietą rinkimai buvo slapti.

i įvyko kokis darbininkiškoj orga
nizacijoj nesusipratimas ginčų T. 
formoje. Susibarė keli lyderiai, 
pastatė savo “aš” ir, žiūrėk, jau 
atsidarė savo kromelį, skelbda- 
miesi, kad tik jie svietą gali 
mokyti ir pagerinti jų būvį. 
Bet tų visų “izmų” skelbėjų ir 
neva darbininkų užtarytojų yra, 
veik visų vienodas tikslas—da
ryti sau pragyvenimą iš tų iš
naudojamų darbininkų, nepada
rant jiems nė mažiausios naudos.'

Todėl tų visų paminėtų ir day- .. 
gelio kitų srovių palaikytoją^ 
nėra niekas daugiau, kaip tik
tai darbininkų klasės apgavikai.

Kada mes matom figūruojanti 
tiek daug priešų tarpe pačių, 
darbininkų, kurie visais gali
mais būdais stengiasi palaikyti 
savo intako j nesusipratusius ir, 
jau išnaudotus darbininkus, kad

netik komunistai, bet ir Komu
nistų Partijos simpatikai! Nėra- 
jokia paslaptis dėl susipratusių 
darbininkų, kad užėjus bedar
bės kriziui unijinis darbininkų 
judėjimas pradeda apirti, silpnė
ti. Daug darbininkų su šeimy
nomis likę be darbo negali ilgą| 
gyventi, jei jie neturi sutaupų 
iš pirmiau. Pradeda jieškoti
darbo vienur ir kitur dėl palai* 
kymo savo šeimynos, nors ir 
pusbadžiai. žodžiu, didžiuma^
šios šalies bedarbių—ąr jie bū
tų katalikai, tautininkai ar kito
kį—nepaspėjo atsigaut nuo pra
eitos bedarbės, o jau įpuola į pa
niką ir jieško, klausinėja suėję

gaus skurdų gyvenimą, pada
rant jį laimingesnių,—tai pri
eini prie aiškios ir nesvyruojan
čios išvados, kad niekas, o nie
kas negali pagerinti darbininkų 
klasės būvio, kaip tiktai patys 
darbininkai, susijungę tvirtai į 
darbo unijas ir politinę partiją, 
kuri nuolatos, atsidavusiai ir ti
krai gina darbininkų klasės rei
kalus!

žinoma, sujungimui, suorga
nizavimui darbininkų į vieną 
tvirtą ir galingą judėjimą ko
vai už savo teises, už pagerini
mą visos darbininkų klasės bū
vio yra begaliniai daug visokių 
kliūčių pavidale visokių prie- 
plakų, apgavikų darbininkų tar
pe, kurie pasiryžę daryt sau pra
gyvenimą iš kapitalistinės siste
mos išnaudojamų vergų, skaldy

dami juos į įvairiausias atskiras 
dalis ir “izmus.” Dėl pavyz
džio, paimkim bažnyčias, kur 

: susirenka daugiau nemokyti, ne- 
j susipratę darbininkai, kurie at
lieka sunkiausius darbus už 
mažiausią atlyginimą, čia ku
nigas šaukia: “Būkit paklus
nūs, duokit afieras ant bažny-

Taigi dabar yra geriausia pro
ga Komunistų Partijai, kuri už
ima teisingiausią liniją gynime 
darbininkų klasės reikalų, pa
vartot kuo lanksčiausią veikimo 
taktiką; prie kiekvienos progos* 
su padvigubinta energija, kad 
prieiti su gyvu žodžiu ir spauda 
prie tų atskirų' srovių darbini^ 
kų, kurie randasi po intaka vii 
šokių apgavikų, ši padėtis 
teikia progos supažindinti tu0S 
nesusipratusius, suvedžiotas 
darbininkus, kas yra jų išnaudo
tojai ir kas tikri, -nuoširdūs jų 
reikalų gynėjai. Dabar yra ne* 
tik Kompartijos nariams, bet įr 
jos šimtams tūkstančių simpą- 
tikų, geriausia proga nesėdėt 
rankas susidėjus ir tik žodžiais 
pritart tam judėjimui, bet rea- 
liai padirbėt, pradėt varyt tą 
šventą ir prakilnų darbą pir
myn su didžiausiu tempu, nes 
dabartinė kapitalistinė išnaudo
jimo sistema, dabartinis bedar
bės krizis paliečia nevien ko
munistus, bet ir jų simpatikus, 
o taip pat ir visą darbininkų 
klasę, už kurią mes kovojame.

A. H. Beker. ,,

Fašistų Kareivių Bėgimai; •-
Gibraltar. — Pabėgo vie- 

nas Ispanijos fašistų paofD 
ei e ris ir trys kareiviai iš La1' 
Linejos į Gibraltarą ir tapo 
anglų suimti už sienos pe.r^ 
ėjimą be leidimo.

Pabėgėliai sako, 
bent šimtas daugiau karei
vių iš tos pačios kazermek -• 
norėtų pabėgt. Viena, tai • 
fašistai prastai maitina ka
reivius ir blogai su jais elr 
giasi; antra, tų kareivių ; 
dauguma pritaria respubli-

nurodo’S

>■

kad

čios, nepriklausykit bolševi- kos valdžiai, kaip nuro 
kiškom organizacijom, tai bū- keturi minimi pabėgėliai.
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buržuazi- 
draugijų : 
America, 

Society ir

5
nušliaužė džiaugsmo prošvaistėlė. Tuo 
tarpu Džiakis atsigėrė 6 vandenio ir vėl

ga ir 
laika, 
tėme 
turėti 
me. Bet dabar jau mes turime
tą mums taip reikalingą lais
vamanių draugiją, ir apie tai 
aš čia kalbėsiu.

Praeitų metų gruodžio 4 ir 
5 dienom, Chicago, Ill., įvyko 
Lietuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos suvažiavi
mas, kuris buvo skaitlingas ir 
pasekmingas. Jame buvo pri
imti draugijai tinkami įstatai; 
daug gerų nutarimų ir išrinkta 
centro valdyba, žodžiu sakant, 
jau yra padėtas tinkamas pa
grindas, ant kurio bus budavo- 
jama Amerikos lietuvių lais
vamanių draugija. %

Kodėl Žlugo Pirmesnės

PETRELIS-KUPRELIS
............- SENAS VINCAS -- -------- ■ ■=

Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo

• Puslapis Ketvirtas Pirmadienis, Sausio 10,1938

Lietuvių Laisvamanių Nauja Draugija
Ir Jos Reikalas •

(Tąsa)

“Anė” nusirangė nuo bačkutės, o Pe
trelis susirangė į ušėtką. Džiakis pa
griebė šalto vandens kibirą ir suvertė ant 
Petrelio galvos. Petrelis aiktelėjo, pu
blika nusikvatojo, o Džiakis vėl ramino:

“Tai niekis- Prie visko turi priprasti. 
Lepumas tai išdavystė; kietumas-perga- 
lė ir laisvė. Jeigu matai, kad tavo lais
vei gręsia pavojus, šok nors į leduotą jū
rą, kad tik išliktum laisvas!”

“Anė,” sudeginus viską, ką tik Petre
lis, atsinešė, pastatė šilto vandens kibirą, 
padėjo rankšluostį ir nukreipęs savo rie
bius kumpius prie dėžės pradėjo raustis 
po sudėtas joje drapanas, ši “Anė,” išti- 
krųjų, buvo daugiau panaši į mergaitę, 
negu į berniuką. Jo veidas buvo švelnus 
ir giedras, švelni, raudonų lūpų šypsena, 
didelės mėlynos akys, mažiukė, truputį 
lenkta nosytė—tai buvo devyniasdešimts- 
penki nuošimčiai mergaitės išvaizdos, o 
tik penki nuošimčiai berniuko. Tik tas 
jo meškiškas nerangumas bei riebumas 
nieko bendro neturėjo su mergaitės fi
gūra. Tiesioginiais žodžiais tariant, tai 
į kerėpliškai nerangios būtybės kakla- 
vietę buvo įkišta gražios mergaitės gal
va—siaubas buvo prarijęs gražuolę.

Kada Petrelis apsivilko švariais skal
biniais bei šiokiais - tokiais drabužiais ir 
apsiavė padėvėtais batukais, Džiakis 
plekštelėjo jam per petį taip smarkiai, 
kad šis vos nepargriuvo ir šūktelėjo: “Po 
šimts velnių! Dabar atrodai kaip vyras, 
o ne koks vėpla!”

Tai pasakęs, pradėjo Petrelį baksnoti 
savo kietomis kumščiomis. Petrelis ban
dė prieš jį laikytis, bet, ant nelaimės, jo 
kojos neatmindamos, kada buvo batuo
se ir dabar pakliuvusios į batų nelaisvę, 
kažkaip susipynė ir jis pargriuvo augš- 
tielninkas.

Džiakis pakėlė Petrelį ir apžiūrėjęs 
ar nesusižeidė, pasodino jį prie stalo, ku
rį buvo apsėdę ir kiti draugai. Pats at
sisėdo priešais jį ir pradėjo:

“Dabar, naujasai mūsų drauge, o se
nas praeities kvailiuk, aš noriu supa
žindinti tave su mūsų tvarka. Klausyk 
gerai ir įsitėmyk kiekvieną mano žodį.

“Pirmiausia pasižiūrėk į tą, ten ant 
sienos kabančią guminę paipa... Tai 
mūsų respublikos tvarka ir disciplina., 
Čia turi būt teisingas kaip veidrodis ir 
tyras kaip ašara. Už kiekvieną pavog
tą nuo draugo centą vienas paipos kil
tys į sėdynę; už kiekvieną melą—penki 
kirčiai. Bet nepadaryk klaidos. Šis pat
varkymas liečia tik mus, čia gyvenan
čius. Išėjęs į gatvę, juo geriau mokėsi 
pavogti, o dar geriau pakavoti, juo būsi 
didesnis melagis, juo vikresnis muštukas, 
tuo geriau visų savo draugų būsi ger
biamas ir didesnį autoritetą įsigysi pa
čioj respublikoj.

“Mes už šį skiepą mokame, po tris do
lerius randos už savaitę ir vieną dolerį 
Anei už ruošą. Ji išverda valgį, apvalo 
kambarį, išgaudo utėles ir apskalbia 
patalines. Marškinius pats turi išskalb- 
ti ir už kiekvieną utėlę, rastą pas tave, 
vienas paipos kirtys į sėdynę.

“Už kambarį ir Anei algą visi sude
dame po lygią dalį. Mūsų bendra iždinė 
kas savaitė po lygią dalį atpildoma, ši
taip atsiteisęs su savo įstaiga narys, at
likusius pinigus gali dėti, kur tik jisai 
nori: gali pirkti automobilį, namą, lai
vą ir išdalinti pavargėliams.”

Petrelis, nesuvokdamas šito juoko, net 
akis išplėtė iš nusistebėjimo. Bet kuo
met kiti draugai pradėjo iš jo juoktis, 
tai ir jis, supratęs juoką, nors ir nurau
dęs, bet visgi šyptelėjo.

“Dabar”, vėl pradėjo Džiakis. “Val- 
gpme vis iš vieno ir iki soties, jei turi- 

. me ką valgyti. Bet jeigu neturime val
gio, visi lygįąi badaujame. Čia negali būt 
Išmetinėjimo, kad, va, aš tiek ir tiek 
parnešiau, o jis nieko arba visai mažai. 
Visi turime stengtis, kad kuodaugiau su- 

x ‘'lupus, o čiupti,privalai viską, kas tik 
duodasi nučiupti. Nereikalingus daiktus 
mes parduodam ir tie pinigai eina į 
bendrą iždą. Tik grynas nučiuptas pini
gas palieka tavo kišenių j e ir jei nučiu
psi milioną, tapsi milionierium.”

Čia visi net patrynė rankas iš džiaugs- 
1 mo, kas davė suprasti, kad visi geidė bū- 
r ti milionieriais. Net ir per Petrelio veidą

“Darbas pas mus toks: rytą, kaip tik 
Anė pašauks, šok iš migio, apsirenk, už
kąsk kas bus ant stalo, griebk pundą lai
kraščių ir bėk į gatves visa gerkle šauk
damas kokią ųebūk naujieną apie karą. 
Nėra reikalo, kad tokia žinia būtų laik
raštyj. Tu gali išgalvoti kokią tik nori 
žinią ir jei ta žinia užintersuoja publiką 
—rėk dar smarkiau. Bet jeigu ne, galvok 
kitą naujieną.

“Laikraščius aš pats tvarkau. Imu juos 
nuo mūsų šeimininkės, vieną centą už ko
piją grąžinu jai, o kitas centas lieka 
pardavėjui. Čia irgi neapsieisi be vikru
mo ir sugabumo. Juo būsi vikresnis, mo
kėsi išgalvoti žinių antraštes, daugiau 
parduosi, daugiau ir uždirbsi. Už dyką, 
vaikine, tik vienintelį daiktą gali gauti, 
tai padu į sėdynę!

“Apsidirbę su laikraščiais, pavalgome 
pietus, pasilsime, paskui einame ant už
darbio, kad ką pačiupus. Į krautuvę ne
kišk savo prakeiktos nosies, kada nėra 
ten kostumerių, nes gausi bato galą į sė
dynę, kad per tris dienas negalėsi pri
sėsti. Eik tada, kada krautuvė pilna bo
bų ir nesigailėsi ten įėjęs.”

Baigęs savo prelekcijos dalį, prelegen
tas Džiakis išsitraukė revolverį iš kiše- 
niaus, padėjo ant stalo ir dūręs rūsčiu 
žvilgsniu Petreliui į veidą, paklausė: “Ar 
pažįsti šitą instrumentą?”

“Taip”, atsakė sumišęs Petrelis ir da- 
dėjo: “Tai revolveris”.

“O kartu ir mirtis! Ta guminė paipa 
baudžia už vagystę ir melą, o šitas in
strumentas ištaškys tavo prakeiktas 
smagenis už pasakymą teisybės, kuri 
baigtųsi išdavyste savo draugų! Sučiup
tas, meluok susirietęs, meluok verkda
mas, raitykis mele, kaip vijūnas ant ug
nies, bet neišduok savo draugų, kad ir 
tau gyvam skūrą luptų!

“O dabar atsistok, uždėk kairiąją ran
ką ant revolverio, dešinę saū prie krū
tinės ir kartok mano žodžius—prisiekiu 
savo gyvastim, kad prie žiauriausių kvo
timų ir skaudžiausiai kankinamas, ne
pasisakysiu kas esu, kur gyvenu, kuom 
užsiimdinėju ir neišduosiu savo draugų, 
—amen.”

Baigus prisiegą, pirmiausia pats Džia
kis, o paskui ir kiti draugai, karštai pa
sveikino Petrelį. Po tam Džiakis vėl pa
reiškė: “O dabar mes turėsime prak
tikas. Babi, tu būsi policistas, suimsi 
Kastį už pavogimą duonos ir atvesi pas 
mane. O tu, Petrai, privalai gerai įsitė- 
myti, kaip reik meluoti.”

Džiakis pasitaisė savo vietoj. Babis 
užsimovė policisto kepurę, kuri jam bu
vo labai didelė, ir atrodė kaip ant tvo
ros stulpelio užmauta; prisikabino prie 
krūtinės blekinės viršelį, nusikabino nuo 
sienos guminės paipos galą ir atitempė 
prie “teisėjo” susitraukusį, su duonos 
bulkele po pažastim Kastį. Džiakis išdi
džiai pažvelgė į prasikaltėlį ir klausian
čiai dėbtelėjo į Babį. Šis sumušė kojo
mis, pridėjo ranką prie kaktos ir tarė:

“Suėmiau vagį, sar.”
“A... O ką jis pavogė?”
“Štai, šitą duoną, sar.”
Džiakis paniekinančiai dėbtelėjo į pra

sikaltėlį ir riktelėjo: “Arčiau prie teis
mo !”

Prasikaltėlis pažengė porą trumpų 
žingsnių, o Džiakis vėl kreipėsi prie jo: 
“Kaip vadiniesi?”

“Kastis,” atsakė verkdamas prasikal
tėlis.

“Pavardė?”
“Nežinau, sar”.
“Kur gyveni?”
“Niekur, sar.”
“Kur nakvoji?”
“Kur tik įlendu, sar.”
“Ar turi tėvus?”
“Tur būt ne, sar.”
“Kiek turi metų?”
“Nežinau, sar.”
“Turi draugų?”
“Nepažįstu nei vieno, sar.”
“Kuom užsiimi?”
“Laikraščius pardavinėju, sar.”
“Tai kodėl vogei duoną?”

(Bus daugiau):

Iki šioliai pas mus, Ameri
kos pažangius lietuvius, dau
giausiai užmirštas, apleistas 
klausimas buvo, tai laisvama- 
nybės klausimas. Per pasta
ruosius 15 metų laisvamaniš
kos agitacijos, organizacijos 
ir apšvietos reikalais nieko ne
buvo daroma ir dėlto nemažai 
nukentėjo ta idėja. Gal ne
perdėsiu pasakydamas, kad 
pas mus Amerikoj pusė visų 
lietuvių nepriklauso prie pa
rapijų ir nelanko bažnyčių. 
Nekurie iš jų jau laisvama
niai, bet dauguma jų tai stovi 
ant vietos, pusiaukelėj tarpe 
laisvamąnybės ir bažnyčios, ir 
nežino kur eiti, čia laisvama
niška agitacija ir apšvieta 
daug šitų žmonių išbudintų ir 
įtrauktų juos į mūsų draugijas, 
į veikimą.

Ir jeigu mes sutinkame su 
obalsiu, "Kur vienybė, ten ga
lybė,” ir jeigu visiems kitiems 
draugijos yra reikalingos, tai 
ta draugija turi būti reikalin- 

laisvamaniams. Per ilgą 
nekurie iš mūsų nema- 
reikalo laisvamaniams 

draugiją ir jos neturėjo-

Šitas buvo pirmas ir istori
nis Amerikos lietuvių laisva
manių suvažiavimas, kuriame 
buvo svarstomi-tariam! vien 
tik laisvamanybės reikalai. 
Nors suvažiavimas pirmas, bet 
iš praeities žinome, kad pas 
mus, Amerikoje, jau yra gyva
vę trys skirtingais vardais lai
svamanių draugijos. Tais lai
kais, taip lygiai šiandien, laisva
maniams draugija reikalinga. 
O tas reiškia, kad draugijos 
turėjo plačią dirvą, o vienok 
negavo pritarimo net iš pačių 
laisvamanių ir iškriko, taip 
kaip ir nepalikę jokių pėdsa
kų. Tam turėjo būti priežas
tys, ^kurios privedė tas draugi
jas prie tokio likimo.

Viena iš svarbiausių priežas
čių buvo ta, tai pirmos lais
vamanių draugijos buvo kopi
jos ame rikoniškų 
nių laisvamanių 
Truth Seekers of 
Illinois Rationalist
kitų. Pati laisvamanybė yra 
prieš-buržuazinė, ir buržuazi
ja išleidžia didžiausias sumas 
pinigų kovai prieš laisvamany- 
bę. Bet tarpe buržujų randa
si laisvamanių ir net jie turi 
savo draugijas. Tos jų drau
gijos daugiausiai susideda jau 
iš profesijų ir biznių pasitrau
kusių senių, kurie turi užtekti
nai pinigų ir laikę ir jau nebi
jo kunigų boikoto, tai be bai
mės dedasi į draugijas.

Jų visas tikslas, tai kritikuo
ti bibliją ir Rymo Katalikų ti
kybą. Protestoniškų religinių 
sektų jie tankiausiai neliečia.

Be senių, amerikonų laisva
manių draugijose da užtinka
me aukštesnių mokyklų stu
dentų, kurių gyvenimą aprūpi
na jų tėvai, tai ir jie\ nebijo 
kunigų boikoto ir dėl žingei
dumo dedasi prie laisvamanių. 
Bet kada šitie studentėliai iš
eina iš mokyklų ir patys turi 
pasidaryti pragyvenimą, tai su 
didžiausia panieka kalba apie 
laisVamanybę: daro išpažintį 
ir grįžta prie "šventos vieros.” 
Šitos rūšies "laisvamanių” ir 
mes lietuviai esame turėję.
. Abelnai, Amerikoj yra ko 
plačiausia dirva laisvamaniš
koms draugijoms, o esančios 
draugijos (nekurios iš jų jau 
yra virš 50 metų senos) turi 
tik keliuose miestuose neskait
lingas kuopeles, apie kurias

tik jie žino. Jie visai nebando 
plačiaus organizuoti laisvama
nių, nes jie bijosi tos idėjos ir 
ją skaito tik savo privatine.

Artimai buvo panašios ir 
mūsų buvę pirmesnės laisva
manių draugijos. Tokios siau
ros (daugiausiai dėl.žaidimo) 
laisvamanių draugijos negalė
jo užinteresuot lietuvių darbi
ninkų ir dėlto jos mirė. Gi mes, 
pasimokinę iš.praeities klaidų, 
dabar jau galėsime jų išvengti.
Dabartiniai Tikslai ir Darbai

Dabartinė Lietuvių Laisva
maniu Etinės Kultūros Drau
gija netik vardu, bet ir tiks
lais skirtinga nuo pirmesnių ir 
ji pilnai atsako lietuvių lais
vamanių reikalams. Tuo vardu 
draugija Lietuvoje jau gyvuo
ja nuo 1924 metų, kurios už
manytoj ais ir vadais yra Dr. 
J. šliupas, Dr. J. Kairukštis ir 
daug’ kitų, - šiandien draugija 
jau turi arti 200 skyrių ir at
lieka labai svarbų apšvietos ir 
kultūros darbą Lietuvoje. Gi 
mūsų draugija nors turi tą pa
tį vardą, bet yra savistovė 
draugija, pritaikyta prie mūsų 
sąlygų ir šalies įstatymų, ir 
ji darbuojasi sutartinai su 
mūsų vienminčiais Lietuvoje. 
Pati draugija yra bepartyvė, 
bet ji visados palaikys broliš
kus santikius su pažangių 
Amerikos lietuvių darbininkų 
judėjimu. Draugijos svarbiau
sias tikslas tai kova su religi
niais prietarais, su melais, o 
geriausias būdas kovoti su 
prietarais, tai laisvamaniška 
apšvieta.

Todėl draugija rengs pra
kalbas, paskaitas, prelekcijas, 
diskusijas ir kitaip teiks žmo
nijai tikrą žinojimą. Tas reiš
kia, šita draugija dirbs tą dar
bą, kurio iki šiol niekas nedir
bo ir kuris pas mus buvo labai 
užmirštas. Kaip jau sakiau, 
kad L. L. E. K. Draugija yra1 
bepartyvė, todėl šitoj draugi-! 
joj yra vietos ir darbo dėl vi-1 
sų, be partijų skirtumo, lais-1 
vamanių. Visų lietuvių koloni
jų laisvamaniai turėtų nieko 
daugiau nelaukti, o tuojaus 
imtis už darbo ir suorganizuoti 
savo mieste L. L. E. K. Drau
gijos kuopą. I

Bent kokių informacijų.

klauskite pas draugijos Cent
ro sekretorių, antrašu:

J. J. Pranckus, 10413 So. 
Michigan Ave., Chicago, Ill.

Draugai laisvamaniai! Jau 
ir taip mes perilgai miegojo
me: jau laikas išbusti ir rim
tai stoti į darbą, žmonių tam- 
sytojams turi būti pastotas ke
lias, o tą mes galėsime pada
ryti tik būdami organizuoti.

A. M. Metelionis.

boj apšaukė CIO vadus “ko
munistais” ir pakartojo, 
kad “raudoniesiems” ir to
liau neduosiąs vietos Jersey 
City. Panašiai prieš CIO 
unijas ir “radikalus” dekla
mavo' naujai išrinktas New 
Jersey gubernatorius A. H. 
Moore ir kiti politikieriai. 
Dauguma kalbėtojų buvo iš 
paties Prekybos Rūmo.

Samdytojų Lokautas prieš 
1,500 Laivakroviu

Seattle, Wash.—Samdyto
ją pradėjo lokautą prieš 
unijinius laivakrovius, už
darė darbus penkiolikai 
šimtų darbininkų. Tai to
dėl, kad laivakroviai atsisa
kė perkraustyti krovinius iš 
vieno laivo stačiai į kitą, vi
sai neiškraunant jų ant 
kranto, kaip iki šiol buvo.

Su tokia gudrybe samdy
tojai nori atimt du trečda
lius viso darbo laivakro- 
viams ant kranto, kaip sako 
Harry Bridges, pirminin
kas Tarptautinės Laivakro
viu ir Sandėlių Darbininkų 
Unijos.

Jersey City ir Toliau Nebūsią 
Vietos “Raudoniem”

Jersey City, N. J.—Mies
to Prekybos Rūmas ir dik
tatoriška majoro Hague’o 
valdyba sutraukė bei suva
rė 15,000 asmenų į kazermę 
išklausyt, kaip majoras, ka
pitalistai ir atžagareiviai 
valdininkai keiks ir plūs 
CIO darbininkų unijas ir 
komunistus.

Majoras Hague savo kal-

Hendaye. — Ispanijos fa
šistai giriasi, būk Teruelio 
fronte jie suėmę nelaisvėn 
“20,000 liaudiečių.” Bet kas 
tuom tikės?

GARSINKITĖS SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ "LAISVĖJE”

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligą. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir Žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRUDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na* 
turopathy’os gydytojai savo pacien
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tųojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY URDĘR, o mes 
jums per paštą 
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip:
JOHN W.

1375 E. 18 St., Brooklyn, N. Y.
REIKALINGA AGENTŲ

prisųsime NATU- 
TEA. z

THOMSON

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

BUS DIDELEJE SALĖJE

Knickerbocker Avenue, ir kampas Flushing Avenue, Brookyn, N. Y.

Puikus steičius, salėje telpa apie 2,000 žmonių

BAZARAS BUS

11,12 ar 13 
Vasario-February

Kiekvieną vakarą bus puiki dailės 
programa, gera orkestrą šokiams.

Laukiame Bazarui Dovanu!



) /Pirmadienis, Sausio 10,1938 r e sis y ® Puslapis Penktas
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Laisvės svetainėj. Lauksime 
i visi!

Areštuotas už Vagystę
Sausio 5 dieną John Fordo sa- 

liūne, apie 5 vai. iš ryto, tapo 
pagautas per policistus John Ra- 
dzawitz, 35 metų amžiaus, ku
ris gyvena po 139 Clark PI., su 
keturiom bonkom snapso jo ki- 
šeniuje ir $17.67 pinigais.

Philadelphia, Pa.
Vieša Draugams Padėka.
Labai daug ačiuoju drau

gams, kurie pranešė per dien
raštį “Laisvę” net kelis kartus 
apie mano nelaimę, kas davė 
progos sužinoti ir kitiems ma
no idėjos draugams, kurie ma
ne labai skaitlingai aplankė ir
nelaimės valandoj suramino, j Kitą rytą John Radzawitz ta- 
Nėra turbūt smagesnės valan
dos, praleidimui laiko, kuomet 
tave ligoje ir nusiminime ap
lanko tavo idėjos draugai, ir 
tariasi apie būsimą veikimą, 
apgailestaudami, kad tu ne
gali su jais kartu dalyvauti. 
Ačiuoju ir draugams iš esamos 
opozicijos, kurie pranešė per

> “N. G.” apie mano nelaimę (tik 
jau nevadina draugu) ir aplan
kė mane pora nuoširdžių drau
gų. Kiti iš opozicijos draugai, 
kiek teko sužinot, pasityčiojo iš 
mano nelaimės, sakydami, kad 
nebūtų nuėjęs pas “bimbinius,”

>tai ir mes jo gailėtumės. Well, 
mano supratimu, draugai iš opo
zicijos labai klysta taip manyda
mi; todėl, kad aš pasitraukda
mas nuo opozicijos nenuskriau
džiau tų savo buvusių draugų 
nė ypaciškai, nė organizaciniai. 
Viso labo, ką aš padariau, tai 
išpildžiau, ką sakiau. Aš sa 
kiau, kai opozicijos kuopą or
ganizavom Philadelphijoj, kad! 
nuo komunistinio judėjimo nė 
žingsnio. Iškilo vienybės klau
simas, kalbėjau už vienybę ir 
veik vienbalsiai buvom nutarę 
vienytis. Teisingi žmonės sa- i 
ko: “žmogaus teisingo žodis [
yra brangesnis už pinigą.” Bet 
kaip ten nebūtų, dar kartą ačiū 
tiems draugams ir draugėms, 
kurie mane aplankė ir atjautė 
nelaimėje. O tų, ką pasityčiojo 
iš mano nelaimės, visai nepai- ■ 
sau. Aš jaučiuosi daug geriau 
ir pradedu ateiti į normalį svei- i 
katos stovį, kas reiškia ir atliki-: 
nėti savo darbą. J. Bender.

Lawrence, Mass.
Svarbus Pranešimas

Wood & Ayer Mill darbi
ninkai ir darbininkės! Jūs visi 
ir visos privalote lankytis į 
specialius unijos susirinkimus, 
kurie prasidėjo su 3-čia d. šio 
men. ir tęsis iki 15-tai. Mitin
gai įvyksta kas dieną, išski
riant' sekmadienius, 
darbininkai sueina 
čiais, o dieniniai — 
Susirinkimai laikomi 
department© atskirai. Vieta— 
Columbus Hall, 117 Essex St.

Lietuviai darbininkai turėtų 
žėdnas lankytis ir sekti visą 
ką, kas tik darosi unijoje. At
skiras vien tik lietuvių susirin
kimas bus sušauktas vėliau. 
Bus pranešta kada. Tėmykit!

Naktiniai 
priešpie- 
vakarais. 
kiekvieno

Liet. Ūk. Kliubas turėjo pa
rengimą baigiant senus ir pa
sitinkant naujus metus, žmo
nių buvo daug, ypač jaunimo. 
Visi buvo patenkinti ir links
mai šoko iki 2 v. ryto. Pelno 
rengėjams liks keli desėtkai.

izabeth, N. J

po sulaikytas per teisėją James 
T. Kirk iki “grand jury” teismo.

Tai reiškia, Joneliui neprisieis 
matyti nei pinigų, nei bonkos su 
šnapseliu per ilgą-ilgą laiką.

Netikėta Mirtis
Sausio 5 dieną tūla Anna Ta

rutis, 53 metų amžiaus, gyve
nusi Newarke, viešėjo pas savo 
pažįstamus bei gimines Eliza- 
bethporte. Grįždama namo pa
sijuto prastai ir užėjo pasilsė
ti restoranan po 705 Elizabeth 
Avė., kuriame tapo smarkiai su
imta konvulsijų ir nuvežta į Ge
neral Hospital neteko gyvybės.

Politikierių Nesutikimai
Tarpe dviejų miesto tarybos 

narių (City Council) James J. 
Davis ir Thomas A. Ford eina 
smarkios peštynės už kontrolę 
miesto tarybos pirmininko vie-

i tos.
Thomas A. Ford išvedžioja, 

kad sulyg New Jersey alkoholio 
komisionieriaus Fred. D. Bur
nett patvarkymo, bile asmuo, 
surištas su bile alaus bei alko
holio išdirbyste, neturi teisės 
užimti bile valdišką vietą.

O kadangi J. Davis kaip tik 
užima miesto tarybos pirminin
ko vietą ir tuo pat sykiu yra su
rištas su vietine Peter Breidt 
Brewery, tai Fordo manymu Da- 

. vis turi prasišalinti nuo miesto 
j valdžios darbo arba nuo alaus 
, išdirbimo.

Thomas A. Ford šią savo kal
tinimo apeliaciją pridavė D. F. 
Burnett ir mano, kad laimės mū
šį išvarydamas J. Davis ne tik 
iš miesto tarybos pirmininko 
vietos, bet ir\iš pačįios tarybos.

O šiame atvejyje mano įkišti 
į miesto tarybos pirmininko vie
tą savo sėbrą, Arthur O. Kitzler.

“L.” Reporteris.

Po d. Ormano atsilankymo 
Lawrence, grupė jaunuolių 
sudarė tam tikrą komitetą ga
vimui skaitytojų jaunuolių 
mėn. žurnalui “The Voice of 
Lithuanian Americans.” Jie 
gerai darbuojasi. Jau turėjo 
vieną savo susirinkimą. Patir
ta, kad jau gauta 10 tam žur
nalui skaitytojų. Į komitetą 
įeina pora suaugusių, kurie 
taip pat kruta. Komitetan įei
na ir gerai darbuojasi šie: J. 
Kizuliūtė, Olga Večkiūtė, L. 
Čiūlada, V. Rudis ir V. Kor- 
nilia.

Sekantis komiteto susirinki
mas įvyks sausio 23 d., 2 vai. 
po pietų, Liet. ūk. Kliubo 
kambariuose. Nepamirškit!’

L. K. Biuras.

Athol, Mass

nuskyręs 4 savo veikėjus strei
ko vedimui.

šis streikas paliečia 170 
darbininkų. Pereitų metų bir
želio mėn. buvo išsiveržės 
spontaniškas streikas, kuris tę
sėsi 6 savaites. Darbininkai 
laimėjo 13%% pakėlimo algų 
ir sutrumpinimo valandų nuo 
50 iki 40 savaitėje.

Dabartinės algos labai že
mos ir darbininkai gauna dirb
ti tik dieną kitą į savaitę. Pa
vyzdžiui, vienas darbininkas 
bėgyje dviejų savaičių išdirbo 
10 valandų, tai gavo vokelį su 
$1.73; kitas į dvi savaites ga
vo padirbėti 16 valandų, gau
damas $3.35; dar kitas dirbo 
tik 7J/a vai., gaudamas 1.02; 
vienam pasisekė į porą savai
čių išdirbti 40 vai., tai uždirbo 
$12.24. Tai tokie uždarbiai. 
Tokių, ką dirbtų pilną laiką 
visai nėra.

Savo
Silk Co. atkėlę iš ! 
setts 1933 metais, nes ten mat 
darbininkai buvo išsikovoję 
didesnį užmokestį. O čia lupa 
darbininkus kiek tik gali. Ne 
tik algos pasakiškai mažos, o 
ir darbo sąlygos nežmoniškai 
blogos. Jeigu audėjas porą 
sykių padarys kokią klaidą, 
tai kompanija tokį nubaudžia 
paleidimu tūlam laikui nuo 
darbo; o jeigu dar trečiu kar
tu tas pats darbininkas kaip 
nors suklups—išvaro iš darbo, 
nežiūrint, kad klaida įvyktų iš 
kompanijos priežasties.

Kiek teko nugirsti piketuo
jančius darbininkus kalbant, 
tai jie labai pasipiktinę kom
panijos tyroniškumu ir supran
ta, kad tik vieningai kovojant 
jie galės savo būklę pagerinti.

Streikierių organizatorius 
Joseph Opilla kreipėsi į U. M. 
W. of A. Sonman lokalą, pra
šydamas Allegheny Silk Co. 
streikuojantiems darbininkams 
pagelbos, kovoj prieš plėšikiš
ką kompaniją ir Altoona mies
to reakcinę valdžią. M. S.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

BINGHAMTON, N. Y.
Kanadietis drg. Matas Guoba at

vyksta su prakalbomis i Binghamto- 
ną. Prakalbos įvyks 13 d. sausio, 
7:30 vai. vak. Lietuvių Svet., 315 
Clinton St., įėjimas per šonines du
ris. Drg. Guoba kalbės apie Lietu
vos ir Kanados Lietuvių reikalus, 
Chinijos ir Ispanijos karų h' svar
besnius pasaulio įvykius. Todėl kvie
čiame visus, vietos ir apylinkės lie
tuvius dalyvauti minėtose prakalbose. 
— ALDLD 20 kp. (7-8)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro susirinkimas įvyks 

pirmadienį, sausio 10 d., 8 vai. vak. 
St. George Svet., 180 New York Avė. 
Draugės ir Draugai, šis susirinkimas 
yra svarbus, todėl visi būtinai daly
vaukite, bus renkama nauja valdy
ba. —• Org. K. Žukauskienė.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks tre

čiadienį, sausio 12 d. LDP Kliube, 
408 Court St., 8 vai. vak. Draugės ir 
Draugai, būtinai dalyvaukite susirin-

’ kime, nes bus daug svarbių dalykų 
dėl apkalbėjimo. Taipgi atsiveskite 

dirbtuvę Allegheny naujų narių prirašyti prie kuopos.— 
Massachu- I Sheralis, Sekr. (7-8) 

rur* 4-nr !__ _ ____ ____ _ . _ —. _ ___ ____ _ __“LIAUDIES BALSAS” IR AP
SKRIČIŲ VALDYBOM 

PRANEŠIMAS
New Britain, Conn.

Ateinantį mėnesį susideda keletas 
dalykų sykiu. Kanados draugai ats- 
siunčia atstovą į Conn, valstiją pa
kalbėti apie jų laikraščio “Liaudies 
Balso” reikalus, o čia mūs ALDLD 
naujų narių vajus irgi supuola tuo) 
pačiu sykiu, tai bus labai gerai pra
joti vajus.

Paskirta sekamos dienos dėl pen
kių miestų dėl surengimo svečiui pra
kalbų ir parinkimų “L. B.” prenume
ratų.

Vasario mėn.
7 ir 8 dd., Bridgeport.
9 d., New Haven.

ir 11 dd. Waterbury.
visą dieną Harford.
d. po piet New Britaine, 
prakalbos Hartforde.

10
12
13 

kare
Kolonijų draugai turi rengti pas

kirtose dienose, nes, taip geriausiai 
išeina.

APSKRIČIŲ VALDYBOM.

ALDLD., LDS., LMS ir CP. Liet- 
frakcijos valdybų bendras posėdis 
šaukiamas 30 d. sausio, 11 vai. dieną, 
53 Church St., New Britaine.

Visų apskričių valdybų nariai pri
valo įsitėmyti šį pranešimą ir daly
vauti posėdyje. Vikutis. ,

(6-7)

o va-

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

Rūgšti .ruginė, s n r d i ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vieiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-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 svorį ir kainas.

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

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

Jauna Lietuvaitė-Advokate
Athol’io istorijoj dar pirma 

moteris advokatė, p-lė Lucy 
Yokimaičiutė, dar tik 22 me
tų, o jau baigė advokato moks
lą su pagyrimais.

Štai jos trumputė istorija:
Pradinę ir aukštesnę moky

klą baigė Athol, Mass.
Per du metu lankė Portia 

College ir keturis metus teisių 
mokslą Portia Law School.

Lapkričio 3 d. buvo pašauk
ta 15 merginų prie Massachu
setts valstijos kvotimų, ir tik 
viena lietuvaitė p-lė L. Yoki- 
maičiūtė išlaikė kvotimus ir 

'laiką Lyros Choro mokytoju ir gavo pilną teisę teismuose prie 
baro.

Mokykloj būnant jau buvo 
išrinkta savos klasės kasierium 
ir Lincoln Law Kliube — sek
retorium ir kasierium. Tame 
kliube gali prigulėt tik tie mo
kiniai, kurie gauna aukštus 
pažymėjimus.

Dabar p-lė L. Yokimaičiutė 
(Yokem) atidarė teisių ofisą 
Greenfield, Mass, ir veda viso
kias bylas.

Gero giliukio jai!
Bazmenas.

L Bangiečių Veikla
Bangos Choras Naujų Metų 

dienoj turėjo surengęs gražų po- 
kilį-baliuką, kuriame dalyvavo 
skaitlingas būrys bangiečių ir 
jų rėmėjų.

Buvo gana daug jaunimo. At
silaikė ir mūsų buvusi nuoširdi 
ir gabi choro mokytoja S. Pocių- dangi J. Bulauka buvo per ilgą 
naitė su savo gražiu vyru, su
pažindindama jį su visais cho- 
riečiais. Reiškia, ji pasiliko ir 
ant toliaus choro nuoširdi rėmė
ja. Labai gražus pasielgimas iš 
jaunavedžių pusės.

Pereitoj choro praktikoj mie
lai priimta pakvietimas išpildyti 
dalį programos Kom. Partijos 
parengime, Lenino mirties pa
minėjime, sausio 30 dieną, rusų 
svetainėj.

Rengimo komisijai tapo paves
ta užkviesti Brooklyno Liau- 

sulošimui veikalo 
vasario mėnesį.

Philadelphia, Pa.
Rodos, 31 dieną gruodžio, 1937 

metų, laisvai apsivedė Jonas 
Bulauka su panele Putryte. Ka-

dabar yra, o jo gyvenimo drau
gė irgi yra choro narė, todėl lin
kėtina jaunavedžiams netik lai
mingo gyvenimo, bet ir darbuo
tis ant toliau Lyros Chorv, kuris 
patarnauja progresyviam darbi
ninkų judėjimui.

Garbė draugam Bulaukam už 
tai, kad išaugino savo sūnų 
laisvai. Reporteris.

Minersville, Pa.
Sausio 5 d. Liet. Moterų Ap- 

švietos Kliubas laikė susirinki
mą. Gauta viena narė į kliubą.

Šiuo laiku Bangos Choras mo- Dabar kliubas turi 20 narių.

dies Teatrą 
“m? Meilės” Altoona, Pa.

eilę naujų, gražių

164

of

BEER, WINE, LIQUOR
| NOTICE is hereby jxiven that License No. 
I GB 10898 has been issued tp the undersigned 

to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 164 
Park Pl., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

MAX SCHECHTMAN 
The Navarre Dairy Co.

Park Pl., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10986 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 132 
High lawn Ave.. Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

FRIEDRICH SCHUMACKER
132 Highlawn Ave., Brooklyn, N. Y.
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Draugai, atsiimkite naują knygą, 
“Kelias į Naują Gyvenimą,” išleista 
ALDLD, parašyta A. Bimbos. ALD 
LD 28 kp. narių susirinkimas įvyks 
sausio 11 d., 774 Bank St. Minima 
knyga bus mitinge ir visi nariai, pa- 
simokeję už 1937 m. gaus ją dykai. 
Taipgi kuopa turi parsitraukus 
“Vilnies” išleistą metraštį kalendorių, 
pasipurkite. — Sekr. J. Ž. (7-8)

WORCESTER, MASS.
Suvienytų Lietuvių Draugijų Namo 

(Lietuvių Svetainės) visų dalininkų 
metinis susirinkimas įvyks sausio 20 
d., ketvirtadienio vakare, ; 29 Endi
cott St. Draugijų atstovai ir pavie
niai dalininkai nepamirškite dalyvau
ti. Komiteto ir Direktorių ekstra su
sirinkimas įvyks sausio 13 d., visų 
kom. ir direktorių pareiga dalyvauti 
laiku. — S. L. D. Sekr.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOR1US 
660 Grand Street, Brooklyn,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

(6-7)

WORCESTER, MASS.
Veikiantis Komitetas ruošia Beano 

Party, sausio 11 d. Pradžia 7:30 v. 
v., 29 Endicott St. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti. — Kom.

(6-8)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. ir TDA 48 kp. ben

dras susirinkimas įvyks pirmadienį, . 
10 d. sausio, Kasmočių Svet., 8 vai. 
vak. Tai bus metinis susirinkimas, 
už tai svarbu, kad abiejų organizaci
jų nariai visi dalyvauti, nes ALDLD 
nariai gaus naują knygą “Kelias į 
Gyvenimą.” Taipgi bus renkama nau
jos kuopų valdybos ir bus išduodami 
metiniai raportai iš mūsų veiklos. — 
Org. F. K. ir F. L. (6-7)
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Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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Valgykite Medų
“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvestant.

<♦>

>

kinasi visą 
liaudies ir revoliucinio pobūdžio 
dainų.
Kas Girdėtis Pas Kliubiečius

Kaip jau žinoma, šioj kolo
nijoj randasi visiems gerai žino
ma įstaiga Lietuvių Darbininkų 
Progresyvis Kliubas, kuriame 
mūsų visos progresyvės organi
zacijos laiko savo susirinkimus.

Kliubas ir kitos broliškos or
ganizacijos prenumeruoja visą 
eilę laikraščių: “Laisvę,” “Vil
nį,” “Daily Workerį,” “Keleivį,” 
“Priekalą” ir kitus laikraščius. 
Palaiko gerą knygyną, kuriame 
randasi visokio pobūdžio knygų.

Šiais metais kliubiečiai paliko 
organizatoriaus pareigas vesti 
nu®širdij kliubo veikėją V. Do- 
mašaitį. O kliubo gaspadoriaus 
pareigas vesti išrinkome naują 
energingą jaunuolį Juozą Kiršlį.

Kliubiečiai rengiasi prie savo 
ruošiamo juokų vakaro, kurį pa
statys Brooklyno aktoriai “Iš
dykusi Pati,’ ’ vasario 6 dieną, į

Susirinkimas nutarė parūpinti 
gerą dovaną “Laisvės” bazarui; 
tik dar nežinoma, kada tas ba- 
zaras įvyks. Gerai, kad Mot. 
Apšv. Kliubas rūpinasi parėmi
mu darbininkų spaudos. Bravo, tile 
moterys!

Darbininkai Pritrūko 
Kantrybes

Sausio 3 d. čia sustreikavo 
Allegheny Silk Co. fabriko 

, darbininkai. Streiką veda Tex- 
11 1 : Workers Organizacinis 
Komitetas, kuris yra dalimi 
karingojo CIO. Darbininkai 
sustreikavo dėlei įvedimo 16- 

. kos staklių mašinų, kurias įve
dus, vienas trečdalis darbinin-

WORCESTER, MASS.
Sausio 10, 7:30 vakaro, Lietuvių 

Svetainėj, 20 Endicott St., įvyks AL 
DLD moterų kuopos metinis susi
rinkimas. Visos nares būtinai daly
vauki!.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

LIGOS

CHRONIŠKOS
GYDOMOS

<!>

<!>

<!>
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Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

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

palengvina pergalėti šaltį

<♦>

<

čia susiorganizavo Komunistų 
Partijos vienetą iš 12 narių. 
Kaip greit susitvarkys, tai P»- T^tapt^Vmestaiš“ iPda^o. 
skelbs vajų gavimui daugiau Kompanija sako, kad tai da- 
naujų narių, nes laikas jau pil- ' ranti tik dėl išbandymo, bet 
nai pribrendęs darbininkams 
visokių minčių organizuotis į 
vieną tvirtą organizaciją, 
yra į Komunistų Partiją.

tai

sau-Sausio 15 d. čia bus 
nios vestuvės APLA kuopos su 
LDS kuopa. Muzikantai bus net 
iš kitos valstijos. Taigi, pasitai
sykite gerai čeverykų padus, nes 
kojoms bus daug darbo; reikės 
gerai treptelt už “jaunavedžių” 
sveikatą. Apie kitus dalykus už
tylėsiu. Ateisite—pamatysite.

Reporteris.

tokius “išbandy- 
gerai žino. Kaip 
kova darb. su iš
bus labai sunki,

darbininkai 
mus” jau 
numatoma, 
naudotojais 
nes Altoona miestas labai re
akcinis ir darbininkai veik vi
sai neorganizuoti.

Kompanija ir streikierių va
dovybė jau turėjo konferenci
ją. Nuo valstijos departmen- 
to tarpininkauti paskirtas p. 
Flail. 80% darbininkų pilnai 
pritaria streikui ir metė dar
bą. Jų tarpe yra pusė mote
rų. Ūpas geras. Textile Work
ers’ Organizing Committee yra

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskubusio 
D-ro Robinsono ir ciškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
I

Galima pirkti abi arba bile 
. kurią vieną

Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite . tuo jaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

lll-40__128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLĖS, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLĖS Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ir 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

'NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

110 East 16th St., N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 

9 A. M. iki 3 P. M.
.......

<♦>

<♦>
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Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės į “Laisves” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

LIETUVIU KURO KOMPANIJA
Įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės, tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
▲

<♦>

<b
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Komunistai Užgiria 
Darbiečių Planą

Komunistu Partijos šios val
stijos komitetas, per savo sek
retorių Charles Krumbein, pil
nai užgiria Amerikos Darbo 
Partijos nariu “councilmanų” 
paskelbtą programą darbams 
Miesto Taryboje, taipgi patei
kia keletą sugestijų bei pata
rimų.

Krumbein prašė ypatingos 
domės kreipti į kai kuriuos 
punktus, kaip kad civilių tei
sių gynimas, suvaržymas neg
rų diskriminuotoji), įsteigi
mas miestavos šviesos ir pajė
gos gaminimo stoties ir dau
gelį kitų punktų, kurių prave- 
dimas įstatymais teiktų įvairių 
lengvatų miesto biednuomenei.

Plėšikas Mirė Nuo Šūvio
Thomas Kirwin, 26 metų 

plėšikas, Bellevue Ligoninėj 
mirė nuo šūvio, kurį jin palei
do pašautasis policistas Frank 
Zaccor. Policistas tuojau mirė. 
Susišaudymas įvyko McElroy’s 
užeigoj, 30 W. 31st St., N. Y., 
anksti ketvirtadienio rytą, ka
da policistas Zaccor užtėmijo 
užeigoj plėšikus ir su revolve
riu rankoj įbėgo sulaikyt plė
šima.

Kirwin prieš mirsiant įvar
dijo Richard Delaney, kaipo 
policisto šovėją, tačiau areš
tuotas Delaney ginasi ir sako, 
kad šovė j u buvęs Kirwin.

Metropolitan Agentai 
Pikietuoja Raštinę

Iš J. Jeskevičiaus 
Šermenų

Į Jurgio Jeskevičiaus šerme
nis pereitą ketvirtadienį ir 
penktadienį atsilankė daug 
žmonių. Patsai Jeskevičius 
čionai asmeniškų draugų tetu
rėjo mažai, kadangi atvyko 
jau pagyvenęs, didelę didžiu
mą amžiaus pragyvenęs Maha
noy City. O didmiestyje nelen
gva susipažinti ir susidraugau
ti, ypatingai tokiame amžiuje, 
kokio nedaugelis begyvena. 
Tačiau išauklėjęs pavyzdingą 
ir visuomenei pasišventusią 
šeimyną, senukas Jeskevičius 
nebuvo apleistas, per abu va
karu ateidinėjo būriai lankyto
jų, kaip suaugę, neriai organi
zacijų, kuriose duktė Elena 
per eilę metų sekretoriavus, 
taip jauni choristai ir meninin
kai, su kuriais veikia duktė

Velionio karstas buvo gau
siai papuoštas gėlėmis. Visą 
prieakinę dalį karsto dengė 
gėlinė karstui antklodė. Tai 
dovana nuo Elenos, Juozo, 
marčios Aldonos, ir Amelijos. 
Didelis gėlių vainikas buvo 
nuo LDS Centro, kuriam Elena 
sekretoriavo per eilę metų 
sunkiausiais organizacijos kū
rimosi laikais ir savo sumanu
mu padėjo jos išaugimui į ge
riausia stovinčią lietuvių bro
lišką savišalpos organizaciją. 
Puikus vainikas buvo nuę mo
kytojų, Amelijos sandarbinin-( 
kių. Taipgi buvo vainikai bei. 
pluoštės nuo giminaičių ir 
draugų ; nuo Fred Abeko (vie
no iš dienraščio “Vilnies” ra- 
daktorių) su žmona iš Chica-

Šaukia Eagle Electric Co.
Tartis su Unija

įvairioms darbininkų gru
pėms atsišaukus į majorą, kad 
jis sulaikytų Brooklyn© polici
jos kapitono Jones bandymą 
brutališkumu sulaužyt Eagle 
Electric Kompanijos darbinin
kų streiką, majoras pašaukė 
kompaniją derybų su unija. 
Pirmas pasitarimas įvyko Mies
to Salėj penktadienį ir tęsėsi 
šeštadienį.

Bėgiu 4 dienų streiko areš
tuota 24 pikietai. Jaunuolis 
James Sossittle padėtas po $500 
kaucijos.

Darbiečiai Rems Budžetą
Penktadienį darbiečiai “coun- 

cilmanai” turėjo savo posėdį, 
kuriame nusitarė griežtai kovo
ti prieš tammaniečių pastangas 
nepraleisti majoro LaGuardi- 
jos numatyto bužeto 1938 me
tams. Jo bendra suma siekia 
$589,152,051. Jame nėra pas
kyrų 63 įvairioms vietoms, ku
rios buvo įsteigtos per Tam
many Hall ir kurios, majoro 
apskaičiavimu, nė tik nenaudin
gos, bet pavirtusios politiniais 
Tammanės lizdais. Panaikini
mas tų darbų labai užgauna 
tammaniečių kišenių, tad jie 
priešinasi praleidimui to bud- 
žeto.

Williamsburgo Bedarbiai 
Varo Darbą Pirmyn

Visi Rengiasi į Meno 
Sąjungos Vakarą

Kam nesinorėtų susipažinti 
su ankstybuoju Lietuvos litera
tu, dainium ir lietuvybės vete
ranu daktaru Kudirka? Visi, 
kam brangu lietuvybė, kas my
li apšvietą ir grožisi /poezija, 
norės sužinoti daugiau apie tą 
lietuvių tautai brangų asmenį.

Apie daktaro Vinco Kudirkos 
gyvenimą ir jo darbus, taipgi 
apie abelną tautos padėtį Ku
dirkos gyvenimo laikotarpiu 
duos paskaitą Dr. A. Pętrika. 
Paskaita bus šį trečiadienį, 12 
sausio, 7:30 vakaro, Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo Salėj, 280 
Union Avė., Brooklyne. Įžanga 
nemokamai.

Apart puikios paskaitos, bus 
graži dainų programa, kurią iš
pildys visų mylimi dainininkai: 
Aldona Klimaitė, Lilija Kava
liauskaitė, Pranas Pakalniškis 

i ir Alekas Velička.

Daugpačio Bėdos
Leo Rosensweig, pardavinė

tojas, pastaruoju laiku paskil- 
bo vedimu pagrečiui 4 pačių, be 
perskyrų su pirmesnėmis, 
apart vienos, kuri pati nuo jo 
atsidivorsavo. Dabar proku
roras ir teisėjas mano, kad 
reiktų tirt jo protą. Gal ir 
taip, tačiau jis buvo gana gu
drus susirast vis naują pačią 
ir Įtikint, kad jinai jam “tik 
viena.”

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktoriui*
Išbalzamuoja ir laidoja numi- į 
rusius ant visokių kapinių; par- | 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
i

Tel.: STagg 3847
------ ~

| Clement Vokietaitis |
| LIETUVIS ADVOKATAS | 

| 50 Court Street į
I ’ T?A Triangle 1-3621 I
< Brooklyn, N. Y. |

P 168 Grand Street f 
g Tel. Evergreen 8-7171 £
| Brooklyn, N. Y. 3

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI JRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

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- 
lionlis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-88M

S
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Nam©

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

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

wmuanMiatMun*

J

Penktadienį, sausio 7, nuo 
12 iki 1:30 per pietus pikie- 
tavo Metropolitan Apdraudos 
Kompanijos įstaigą, kuri ran
dasi tarpe 4th ir Madison Ave. 
nues, ir 23rd ir 24th Streets, 
N. Y. Namas užima visą blo
ką; Tai apdraudos agentai su 
įvairiomis iškabomis, su ame
rikoniška vėliava ir unijos rei- 
kaalvimais traukia į rundą ap
link visą namą, tykiai, be jo
kio šauksmo. Jie nešasi kny
gas ir krepšelius, kaipo liudi
ninkus kategorijos savo darbo. 
Merginų ir moterų nesimato, 
nes toj profesijoj dirba vieni 
vyrai.

Buvo pasiųsti delegatai pas 
apdraudos viršininkus su dar
bininkų reikalavimais. Smulk
meniškai neteko sužinot pasė
kų, bet žinia, kad kompanijos 
bosai pro pirštus žiūri į savo 
vergus, kurie surinko milionus 
turto Metropolitan Apdraudos 
Kompanijai, o patys galą su 
galu negali sudurti. Todėl 
skurdo ir vargo prispirti agen
tai stojo į CIO uniją.

Lietuvių darbihinkai laimin
gi turėdami savo apdraudos or
ganizaciją, Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimą, kur už ma
žesnę mokestį ištikus ligai ar 
mirčiai, gali gauti atatinkamą 
pašalpą, nes organizacija su
tverta ne darymui kam nors 
pelno, bet savitarpiniam susi- 
Šelpimui. Kaimietis.

gos, Antano Pajausko, Mr. & 
Mrs. J. Pajauskų, Mr. & Mrs. 
W. J. Anscott, Mr. & Mrs. A. 
F. Beniulis, Kaunu šeimynos iš 
Mahanoy City, Pa., Prano ir 
Adelės Pakalniškių, Jono ir 
Aldonos Ormanų, S. Sasnos.

Velionio kūnas, lydimas šei
mynos, anksto sausio 8-tos ry
tą išvežtas į Mahanoy City.

Jeskevičius turėjo 79 me
tus. Amerikoje išgyvenęs virš 
50 metų, buvo vienu iš pirmes- 
niųjų Amerikoj apsigyvenusių 
lietuvių. Jis jau buvo “senu 
amerikonu,” kada didžiuma iš 
mūsų, kurie pradedame dejuo
ti senatve, buvome dar negi
mę. Eenukas Jeskevičis turėjo 
gerą atmintį ir būtų galėjęs 
būti neišsemiamu šaltiniu atsi
minimams iš ankstybųjų lietu
vių gyvenimo Amerikoj, bet 
nebuvo kam tą medžiagą iš jo 
surinkti. Apsivertę bėgamais 
darbais, paskendę begalėje 
reikalų, leidom tai medžiagai 
pasprukt iš po pat rankų ne
sunaudotai. Tiesą pasakius, 
tartum nesimatė nei pavojaus 
ją prarast, nes senukas Jeske
vičius, nors nebuvo pilnai 
sveikas jau per eilę metų, ta
čiau savo valios stiprumu, 
griežtu prisilaikymu gydyto
jaus patarimų, taipgi dėka pa
lankioms sąlygoms, gana sti- 
pravo ir atrodė, kad dar eilę 
metų pagyvens.. Bet, kaip jis 
pats sakė, kartą turi mirt, taip 
ir jį liga suspaudė ir senas or-

Workers Alliance 90-ta 
kuopa savo susirinkime pada
rė tarimus griežtai kovoti 
prieš atiminėjimą pašalpos. 
Šelpimo įstaiga dabar sugal
vojo naują skymą, kad vedu
sieji, laike reikalavimo pašal
pos, į šelpimo įstaigą turi atei
ti abudu, vienas negali gauti 
pašalpos.

Organizatorius raportavo, 
kad lapelių dalinimas šelpimo 
įstaigoj eina jau trečia savaitė 
be pertraukos. Taipgi prisiren
gimas prie demonstracijos, ku
ri bus pirmą savaitę mėnesio, 
eina sparčiai. Manoma įtraukti 
visas unijas ir bedarbius į mi
nėtą demonstraciją.

Kaimietis.

MIRTYS—-LAIDOTUVĖS

Elizabeth Macsis, 30 m. am
žiaus, mirė penktadienį, sausio 
7-tą, Seaview Ligoninėj, Sta-j 
ten Island. Kūnas pašarvotas 
pas graborių Garšvą, 231 Bed
ford Avenue. Bus palaidota 
antradienį, sausio 11-tą, šv. 
Traicės kapinėse.

Ignas Mortushis, 48 mi. am
žiaus, 57-38 63rd St., Maspeth, 
L. L, mirė sausio 7 d., Kings 
County Ligoninėj. Kūnas pa
šarvotas graboriaus Bieliausko 
koplyčioj. Bus palaidotas sau
sio 10 d., National Kapinėse.

Laidotuvių apeigomis Rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).
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PARDAVIMAI
Parsiduoda pečius, tinkamas res

tauracijai arba bekernei. Su voga, 
duonai ir keiksam blekčs ir kiti rei
kalingi dalykai. Viskas lėšavo $200, 
dabar parduodame už $90. Labai pa
rankus pečius, bile kur galima pasta
tyti ir kepti. Kreipkitės po num. 256 
Union Ave., Brooklyn, N. Y., kampas 
Scholes St. ; (7-8)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Johanos Paulikaites. Ji 

gyveno Philadelphijoj 1916 m., o vė
liau rodos apsigyveno New Yorke. 
Prašau atsiliepti, arba jei kas žinote 
prašau pranešti. A. V. 8448 — 89th 
St., Woodhaven, N. Y. (6-8)

Pajieškau brolio Kazimiero Maka- 
ravičiaus. Prašau atsišaukti. Jei kas 
ji žino, prašau man pranešti, būsiu 
dėkingas. Adomas Makaravičius, 101 
Central St., Milford, Mass. (6-7)

Pajieškau draugų Jono ir Pijušo 
PetČianskių. Jonas gyveno Elizabeth, 
N. J., o Pijušas Waterbury, Conn. 
Turiu daug reikalų. Prašau, kad 
greit atsišauktų, o jeigu kas žino 
apie juos, tai praneškite man, aš at
lyginsiu. Vincas Palulis, R. F. D. 2, 
Rockville, Conn. (7-9)

Stephen Aromiskis g 
. (Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4321 £

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin

kamai ir už prieinamų kainų
Par«amdau automobiliu# vestuvėm 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalnm

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

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.

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

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbinio ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatves nuo Grand Paradise Salės

321 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą šeštadienį apsilankė 

“Laisvėje” dainininkas Ignas 
Kubiliūnas iš So. Bostono. Ji
sai dalyvavo ir Aido Choro 
praktikose penktadienį. . Gavęs 
savaitę atostogų, ta proga ap
lankė daugelį vietų ir draugų, 
sykiu neužmiršdamas .ir laisvie- 
čių. Brooklyne pabuvojęs tik 
porą dienų, dainininkas išvyko 
atgal į Bostoną.

Iškritę pro langą nuo 20 pė
dų aukštumos ant šaligat. Mi-
chael Hartofillif, 6 metų, ir jo 
sesutė, 10 mėnesių, išliko svei
ki, tik biskelį apsibraižė.

Jack Bernstein, 16 metų 
mokinys, 625 Howard Ave., 
tapo pašautas per policistą 
Cahill, kuris, sakoma, Berns- 
teiną su kitu vaiku pamatęs 
prie svetimų namų lango unk
šti rytą.

ganizmas geste užgeso. Sausio 
6-tos rytą dar kalbėjęs su šei
myna, su pilna sąmone, ramiai 
užsnūdo, kad daugiau nepa- 
bust. Rep.

Susiorganizavo Katalikų 
Darbininkų Grupė

Susirinkus grupė katalikų 
darbininkų Greenpointėj, 98 
Milton Ave., nusitarė pradėti 
organizuotą veikimą rišimui 
socialių problemų. Jos siekiai 
būsią progresyviai ir priešfa- 
šistiniai. Susirinkimai bus lai
komi kas trečiadienis minėtoj

Sulaikytas sezoninis pašto 
tarnautojas William Paul Sha
piro, kaltinimu, kad jis ištry
nęs adresato vardą nuo vertin
go siuntinio ir užadresavęs sau 
į Arverne, Queens. To ofiso 
tarnautojui siuntinys pasirodęs 
įtartinu ir Shapiro areštuodi- 
no.

Savaitė atgal iš Brooklyn© 
dingę 4 jaunuoliai areštuoti 
tuščioj stubelkoj Farmingville, 
L. I. Vaikinukai yra 16 ir 17 
metų, mergaitės 14 ir 15 metų. 
Vaikai prisipažinę pavogę 6 
automobilius bėgiu 2 mėnesių.

vietoj.

Persiskyrusi pora, Mr. ir 
Mrs(. Alexay susivaržė už vai
ką. Tėvas susirado vaiką su 
savo buvusia žmona Kuboje ir 
slapta paėmęs vaiką laivu 
parsivežė New Yorkan. Bet 
prieplaukoj iš jo vaiką pačiu
po motina. Pasirodo, ji atskri
do orlaiviu.

John Kerns, Astorijoj, vis 
mėgdavo nakčia parūkyt, bet 
dabar jau apsigalvojęs, kad 
jam naktinių dūmų gana. Mat, 
per miegus berūkant jis užkū
rė savo lovą ir tik gydytojas jį 
beatgaivino.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 10 d. sausio, pas di'g. J. 
Bartąšių, 267 Front St., 8 vai. vak.
Malonėkite visi nariai laiku dalyvau
ti. — Sekr. (6-7)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalias
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mądos automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1--3 dieną ir nuo 7--8 vak. 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokhi grupių ir pavienių.

I§ senų padarau nau
jus paveikslus ir kra- 
javus sudarau su ame
rikoniškais, Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
spalvom.

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

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

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.

T m nrnTm LLLLLLLLLLLLLIJ

mes dėkavojame savo kostumeriams už jų 
kurie davė mums galimybę persikraustyti

Šia proga 
paramą ir 
nuo 409 Lorimer Street j moderniškesnę krautuvę, ku
rioje užlaikysime pilną pasirinkimą geriausių degtinių 

ir vynų, ant vietos išdirbtų ir importuotų.-
Mūsų Kostumeriai Gaus Gražią Dovaną— 

Aukštos Rūšies Kalendorių.
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Hyman Berger
NAUJAS ANTRAŠAS 

245 GRAHAM AVENUE
Kampas Maujer Street

Williamsburgh’o Naujame Projekte
Už pristatymą nerokuojame

Speciale Didelė Bonka Importuotos Lietuviškos Vodkos--$2.98 g
Telefonuokite: Evergreen 7-2375
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