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Krislai
Ne Technika, bet Siela.
Biurokratų Baimė.
Ko Tie Kunigai Nori? V 
Fašistinis Nonsensas.

Rašo A. B.

Fašistinės “Vienybės” re
daktorius teisinas, būk jis pada
ręs tik technišką klaidą dėl 
Teruel. Mat, jis sakė, kad Te- 
ruel atsiėmė fašistai, bet pasi
rodė, jog tai buvo blofas.

Tačiau, ar gi tai buvo tiktai 
techniška klaida? Ar už tai 
kas nors jį kritikuoja? Ne, vi
sai kas kita čia pasirodė. Ty- 
sliava nepasitenkino įdėjimu 
pranešimo apie gen. Franco 
pasigyrimą. Jisai savo edito- 
rialuose pirmame puslapyje 
neapsakomai apsidžiaugė gen. 
Franco “laimėjimu” ir saldžiai 
nusikvatojo ir pasityčiojo iš 
liaudiečių. Vadinasi, Tysliava 
parodė savo sielą—juodą, ne
gražią, fašistinę sielą. Ve apie 
ką eina kalba.

Amerikos Darbo Federaci
jos chicagiškiai biurokratai la
bai nusigandusiai laukia pasi
rodant Komunistų Partijos ku
riamo liaudies laikraščio 
“Midwest Daily Record.” Jie 
savo laikraštyje
Press” (sausio 8 d.) labai ne
gražiai naujo laikraščio su-
manytojus atakuoja ir užmeta savo pulkininką Rey d Ilar- 
komunistams tokius griekus,1 court’ą, kuris Teruelyj pa- 
kokių jie niekados nėra papil- sidavė su 2,000 kareivių ir 
dę. Matyt, tų biurokratų sąži
nė yra nelabai švari ir jie jau
čiasi, kad 

’ dienraštis jų 
sigailės.

Bet už tat 
linkės darbo 
unijistai, 
naujo laikraščio. Jie žino, jog 
tai bus jų švietėjas ir organi
zatorius.

naujas liaudies 
kailio irgi nepa-

Chicagos ir apy- 
masės, eiliniai 

išalkusiai laukia

“Midwest Daily Record” 
pasirodys vasario 12 d. Tai 
bus Lincolno Diena, nacionalė 
šventė. Kiek mums žinoma, 
laikraščio išleidimui dar rei
kia didelės finansinės para- 

/ mos. Iš reikalingų šešių de
šimtų tūkstančių dolerių iki 
šiol tesukelta tiktai apie trys 
dešimtys tūkstančių. Ar pa
vyks vajų laimingai baigti per 
likusį mėnesį laiko?

“Sovietai neįleis kunigų } 
Rusiją,” su baime šaukia Bo
stono juozapinis “Darbinin-i 
kas.” Paskui dar priduria: 
“Ypatingai yra įsakyta neiš
duoti pasų Lietuvos, Lenkijos, 
Latvijos, Suomijos ir Vokieti
jos kunigams.”

Nežinome, kiek tas praneši
mas teisingas, nes šią žinią 
“Darb.” gavęs iš Rygos, na, o 
Ryga yra pasižymėjęs melų 
malūnas. Tačiau, jei tiesa, tai 
tas tik parodytų, kad kunigai^ 
Sovietų liaudies akyse turi la
bai prastą vardą. Sovietų žmo
nės atsimena, kaip senoj Rusi
joje kunigai Čebatus laižė kru
viniems carams ir kramolą 
malšino. Be to, jie girdi, kaip 
dabar kapitalistinėse šalyse 
kunigėliai tursinasi prieš juo- 
d u ošiu s fašistus.

Be to, yra kunigai ir kuni
gai. Nesakome, kad kiekvienas 
ir visi jie apgavikai. Yra jų 
tarpe vienas kitas ir švarus 
žmogus. Užtikriname “Darbi
ninką,” jog tokiam kunigui ne
buvo ir nebus uždarytos du
rys Sovietų Sąjungos. Tegul 
nuvažiuoja, apsidairo, pastų-1 
dijuoja socialistinę santvarką 
ir gal ateis prie “dvasios švenj 
tos” ir liausis tamsiems žmo^- 
nėms šinkavę prietarus.

tų savo jaunų brolių, kurie te-1 telef ono susisieKimų v 
beklaidžioja “miškuose.” I Maskvos ir New Yorko.

Maskva. — Sovietai daro 
tolesnius bandymus radio
telefono susisiekimų tarp

Vargšai tie mūsų čiagimiai 
jaunuoliai. Nė pasijudinti 
jiems neleidžia lietuviški fa
šistai. Neturėdami rimtų argu
mentų, fašistai prieš juos grie
biasi nonsensų. Pavyzdžiui, ve 
kokį “argumentą” clevelandiš- 
kis Karpius iškepė prieš jau
nuolių žurnalą “The Voice of 

■ Lithuanian Americans” suma
nytojus :

Mūsų komunistai, patys 
savo laikraščiuose turėdami 
Angliška kalba skyrius ir 
matydami juos kituose mūsų 
laikraščiuose, nujaučia kad 
dalis Lietuvių jaunimo lin
kus rašinėti į tuos skyrius,

FAŠISTAI ŽIAURIAI ATKERŠYSIĄ SA
VO PULKININKUI, PASIDAVUSIAM 

TERUELYJ, JEIGU JĮ SUČIUPSIĄ 
_____  o---------------------------- -------- 

Prancūzai Gaminsis Ameri
koniškus Lėktuvų Motorus

Paryžius, saus. 10.—Fran
ci jos valdžia nupirko teises 
būdavot sau lėktuvu moto
rus pagal planus vienos 
a m e r i k o n i š kos orlaivių 
kompanijos.

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Visa Ispa
nijos respublika džiaugs
mingai minėjo didžią perga
lę prieš fašistus — Teruelio 
paėmimą ir jo atlaikymą 
prieš galingiausias kontr
atakuojančias fašistų armi
jas. Išreiškiama giliausia 
pagarba generolui V. Ro- 
jo’ui, liaudiečių komandie- 

‘Federation ^oj srityj.
Fašistai karčiai smerkia

4,000 civilių fašistų, perves- 
damas juos su balta vėlia
va į liaudiečių pusę. Fašis
tai grasina: “Išdavikas Rey 
gaus tinkamą atlyginimą už 
jo niekšystę, jeigu jis pa
puls į mūsų rankas.”

Liaudiečiai atmušė 
fašistų kontr-atakas 
Muela, už 5 mylių į 
vakarus nuo Teruelio.

visas
ties

N. Y. VALSTIJOS SKOLOS
Albany, N. Y.. — New 

Yorko valstijos skolos per
nai sumažėjo $46,000,000, 
bet vis dar lieka $615,977,- 
453 skolų.

Japonai Lįs į Tarptauti
nę Shanghai Dalį

Shanghai, saus. 10. — Ja
ponų armijos komanda pa
reiškė, kad jie pasilaiko sau 
“teisę” eiti į Shanghajaus1 
Tarptautinę Dalį, valdomąjį.' 
amerikiečių ir europiečių, 01 
jeigu japonai matysią rei
kalo.

Jau buvo keli atskiri su
sidūrimai tarp įsiveržiančių 
ten japonų, iš vienos pusės, I Maskva. — Trys sovieti- 

an- niai ketur-motoriniai lėktų-ir anglų ir francūzų, iš 
tros.

ŽUVĘ 7 LAKŪNAI

San Diego, Calif., saus. 
\10. — Suprantama, kad jau 
žuvo 7 lakūnai, nukritę su 
Amerikos karinis orlaiviu į 
jūrą.

sumanė pavilioti juos į ko
munistų eiles,, o per juos ir 
jų draugus.

Įsivaizduokite, “The Voice” 
pavilios esamų angliškų sky
rių rašytojus ir skaudžiai tuos 
skyrius nuskriaus.

Tai visai siauraprotiškas su
pratimas apie Amerikos lietu
vių jaunimą. Mūsų jaunimo ei
lėse yra tiek daug gabių rašy
tojų, jog jei tik juos būtų ga
lima patraukti prie rašinėji
mo mūsų spaudai, tai jų už
tektų ir visiems skyriams ir 
dar keliems tuzinams žurnalų. 
Problema tik tame, kaip juos 
patraukti prie to kilnaus dar
bo. Kiekvienam, kuris blaivai 
protauja, yra aišku, kad “The 
Voice” bus nepavaduojamas 
tos dar nedidelės saujalės vei
kiančio jaunimo įrankis išjudi
nimui ir įtraukimui į judėjimą
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APSIVIENIJA TRYS GALINGIAUSIOS 
CHINŲ PARTIJOS GINT SAVO SAU 
NUO JAPONIŠKŲ GROBIKU, ŽUDHKŲ -- - - - - - - - - - - - - - ® _

11 IKI 16 MILIONŲ BEDAR
BIŲ AMERIKOJ

Washington. — Bedarbių 
sąrašų administratorius J. 
D. Biggers sako antrame 
savo raporte prezidentui 
Rooseveltui, kad Amerikoj 
dabar yra 11,032,123 iki 
16,500,000 visiškų bedarbių 
ir tik dalį laiko tedirbančių.

Pirmame pranešime pre
zidentui jis raportavo, jog 
visišku bedarbių yra tarp 
7,822,912 ir 10,870,000. Da
bar taipgi suskaitė gaunan
čius dirbt tik dalį laiko.

Po 30 Metų Sovietai Turėsią 
300 Milionų Piliečių

Maskva. — Skaičius So
vietų šalies gyventojų auga 
sparčiau negu bet kurio ki
to krašto. Sprendžiant pa
gal dabartinį prieauglį, So
vietų Sąjunga per sekančius 
30 metu daeisianti iki 300 
milionų gyventojų. '

Per metus Sovietų valdžia 
davė 1,100 milionų rublių 
paramos šeimynoms, turin
čioms po 7 vaikus ar dau
giau.

SSRS Lėktuvai Skrenda su 
Pagelta Ledlaužiam Šiaurėj

vai skris su gyvenimo reik
menimis, literatūra ir moks
liniais instrumentai pas So
vietų ledlaužius “Sadko,” 
“Sedov,” ir “Malygin,” ku
riuos jau pustrečio mėnesio 
atgal surakino ledynai to
limoj šiaurinėj jūroj.

Grįždami lėktuvai parveš 
dalį žmonių nuo ledlaužių; 
bet 60 iki 70 asmenų pasi
liks ledlaužiuose iki pavasa
rio.

PRALOBO DEMOKRATŲ
PARTIJOS CENTRAS

Washington. — Demokra
tų partijos surengti bankie- 
tai Jacksono dienoj, praei
tą šeštadienį, visoj šalyj da
vė partijai virš $600,000 pel
no. Taigi atmokėjus $200,- 
000 skolų, dar liks $400,- 
000 partijos ižde.

Įžanga į tokį bankietą 
Washingtone buvo $100, 
New Yorke—$50.

r:*.

Tai šitoje vietoje, ant Steuart St., San Francisco, Calif., 
1916 metais eksplodavo bomba, dėl kurios nekaltai Tomas 
Mooney ir šiandien tebesėdi kalėjime.

Rumunu Karalius Užgi
na Fašistų Ministerijų

London, saus. 10. — Buvo 
kalbų, būk Rumunijos ka
ralius Carol’is nesutinkąs su 
fašistine, prieš-žydiška poli
tika savo naujo ministerio 
pirmininko O. Gogos. Bet 
karalius pareiškė “Daily 
Heraldo” atstovui, kad tai 
“mano ministerija” ir “aš 
ją pasirinkau iš tautiškiau- 
sios partijos.”

“nekliudomi” žydai
Carolis sako, kad būsią 

kurie 
Rumunijoj gyveno jau pirm 
pasaulinio karo; bet neturė
sią jokių politinių teisių tie 
250,000 žydų, kurie po karo 
slapta suplaukę į Rumuniją.

Ims dar 100,000 Bedarbių 
{ WPA Šalpos Darbus

Washington. — Adminis
tracija WPA viešų pašalpi- 
nių darbų priims dar 100,- 
000 bedarbių sekantį mėne
sį. Tada šalpos darbus tu
rės 1,900,000 žmonių, dau
giausia šeimyniškų. Beu į 
pavasarį vėl žada mažint 
WPA darbus, nes “pritruk
sią lėšų.”

Didžiulė Naujų Prekybos 
Laivu Statyba Amerikoj
Washington. — Amerikos 

valdžia susitarė su septynio
mis laivų kompanijomis, 
kad jos tuoj pradės statyt 
20 prekybinių ir keleivinių 
laivų, galinčių plaukt per 
vandenynus, ir prirengs 
planus statymui dar 23 to
kių laivų. Jų pabudavoji- 
mas lėšuosiąs $110,000,000.

Jungtinių Valstijų valdžia 
duos po $7,359,000 paramos 
per metus tom kompanijom. 
57 procentai tos paramos 
turės būt naudojama palai
kyt žmoniškas algas darbi
ninkam.

Širdies Liga Atakuoja Vy
riausio Teismo Teisėją

Washington. — Paskuti
niu laiku širdies stapčioji- 
mai kelis kartus parbloškė 
Vyriausio Teismo pažanges
nį .teisėją Ben. Cardozo, 
Naujosios Dalybos rėmėją. 

fcTis yra 67 metų amžiaus. Magdą Lupėscu.

Bucharest, Rumunija. - TSINGTAO PASIDAVĘS?
Nepasitvirtina gandai, būk --------
naujas ministeris pirminin- Shanghai, saus. 10. — As
kas Gogą reikalaująs, kad sociated Press praneša, būk 
Rumunų karalius Carolis iš- jau p a s i d a v ęs japonam 
tremtų savo myletinę žydę Tsingtao, Chinijos prieplau- 

1 kos miestas.

Japonai Planuoja Už
kart Chinam Karalių

planus

dabar- 
kurios

Tokio, saus. 10. — Japo
nijos ministerių kabinetas 
nepaprastame posėdyje ap- 
dirbinėja tokius 
prieš Chiniją:

Visiškai sunaikint 
tinę Chinų valdžią, 
vyriausias armijų koman- 
dierius yra Chiang Kai- 
shek, o naujas ministeris 
pirmininkas dr. H. H. Kung.

Einant ta kryptim, tuoj 
atšaukt Japonijos ambasa
dorių Shigerux Kawagoe iš 
Chinijos.

Atsteigt Chinijoj kara
liaus valdžią ir pasodint 
Peipinge ant sosto dabarti
nį Manchukuo “imperato
rių” Japonijos pastumdėlį.

Klausinėja duPontą apie 
i Darbininkų Paleidinėjimą

Washington. — Senatorių 
komisija dabar kamantinė
ja Lammot du Pontą, fab
rikantą amunicijos ir che
mikalų, kodėl jis paskutiniu 
laiku pradėjo taip daugme- 
niškai paleidinėti darbinin
kus.

Jis fabrikantų susirinki
me praeitą menesį sakė, 
kad prisieitų įvesdint dar 
25 bilionus dolerių naujo 
kapitalo į pramonę, norint 
duoti darbo tik trim milio- 
nam bedarbių.

Vokiečiai Nemyli Naziu 
Judamują Paveikslų

Berlin. — Vokiečiai per
nai metais daugiausia ėjo 
žiūrėt amerikinių ir fran- 
cūziškų judamųjų paveiks
lų ; mažiau paisė vokiškų ju- 
džių, kaip praneša nazių 
valdyba.

Bet užtat daugiausia na
zių judamųjų paveikslų bu
vo rodoma fašistų valdomoj 
Ispanijos daly j.

107 METŲ AMŽIAUS VĖ
ŽIAUTOJAS

Medford, Mass.—Atšven
tė 107-metines sukaktuves 
Colin Kane, visą amžių už
darbiavęs vėžių gaudymu.

MAGDA LUPESCU IR TO- Jis nustojo dirbęs tik kelis 
LIAU BUS RUMUNŲ KA- paskutinius mėnesius. Senis 

RALIAUS MYLĖTINE turi 6 vaikus ir 33 anūkus.

Kun. Coughlin Nekandžio
siąs Demokratinės Valdžios

Royal Oak, Mich., saus. 
10. — Radio kunigas Cough
lin jau pataria nekandžiot 
demokratinės Amerikos val
džios. Gal j j pamokino ar
kivyskupas E. Mooney.

8,000 KŪDIKIŲ SU SIFILIU 
GIMĖ PA. VALSTIJOJ

Harrisburg, Pa. — Vals
tijos sveikatos skyrius pra
neša, jog pernai . Pennsylva- 
nijoj gimė 8 tūkstančiai kū
dikių, užkrėstų baisiąja ly
ties liga sifiliu: vieni akli, 
kiti kurti, treti kitaip sifilio 
sužaloti pirm gemant.

Pennsylvanijos sveikatos 
departmentas šaukia visus 
žmones pasiduot valstiji- 
niams ar privačiams dakta
rams, kad juos Wasserman- 
no bandymu ištirtų, ar ne
turi sifilio.

Kiek Ginklų Perka Cbinija 
Japonija iš Amerikos

ir

Washington. — 1937 m. 
gruodyje Chinija išsivežė iš 
Jungtinių Valstijų $290,632 
vertės karo reikmenų, o Ja
ponija per ta patį mėnesį— 
$250,283.

Japonija daugiausia pirko 
bombinių lėktuvų, o Chini
ja—kulkasvaidžių, rankinių 
granatų ir bombų.

Poeto Nekrasovo Minėjimas 
Sovietų Sąjungoj

Maskva. — Sovietų Są
junga sausio 9 d. su didžia 
pagarba minėjo 60 metų su
kaktį nuo mirties didžio ru
sų liaudies poeto Nikolajaus 
Nekrasovo. Visoj šalyj įvy
ko literatiniai vakarai, pa
švęsti Nekrasovo veikalams 
ir jo gyvenimui.

Per 20 metų Sovietų val
džios išleista 5 milionai eg
zempliorių Nekrasovo kūri
nių tik rusų kalba.

Iki 1917 metų beveik nie
ko iš Nekrasovo nebuvo iš
versta į svetimas kalbas. 
Bet prie Sovietų jo veikalai 
išversti į 16 įvairių kalbų, 
kuriose pasklido 5,400,000 
egzempliorių Nekrasovo po
ezijos.

Hankow, Chinija. —; Įvy-1 
ko tautinės vienybės pokilis 
tarp trijų didžiausių Chini
joj partijų: Tautos Išvada
vimo Sąjungos, Kuomintan- 
go (žmonių partijos) ir Ko
munistų Partijos.

Pokilyje, Komunistų Par
tijos vardu, kalbėjo jos Cen
tro Komiteto narys Chou 
En-lai. Jis pažymėjo, kad 
dar pirmą sykį Chinijos is
torijoj apsi vienija tauta 
prieš užpuoliką, ir tvirtino, 
kad vieningą Chinija atsi
laikys:

“Mūsų jėgų laimėti mū
šiai paskutinėmis dienomis 
rytiniame fronte ir žmonių 
m o b i 1 i z avimasis pripildo 
mūsų širdis giliu pasitenki
nimu.

“Dabartiniu laiku mes vi
si privalome turėti vieną ir 
vienintelį tą patį tikslą — 
mūsų šalies ir tautos reika
lus. Nes jeigu mūsų šalis 
liktų sunaikinta, sykiu tap
tų sunaikintos ir visos šios 
mūsų partijos ir judėjimai.

“Todėl visų žmonių augš- 
čiausias reikalas dabar yra 
atremti priešą ir išgelbėti 
savo tautą.”

Beveik Padvigubėjo Gi 
mimai Sovietų Šalyj
Maskva. — Pernai Mas

kvoj gimė 135,848 kūdikiai, 
tai yra, beveik dveja tiek 
daugiau kaip užpernai. 1936 
m. čia perskyrų (divorsų) 
buvo 16,000, o 1937 m. jau 
tik 9,000; taigi perskyros 
beveik pusiau sumažėjo.

Gimimai panašiai pakilo, 
o perskyros sumažėjo ir ki
tuose Sovietų miestuose.

Rengiasi Nuimt Sov. Moksli
ninkus nuo Šiaurės Ledyno
Maskva. — Išplaukia iš 

Murmansko ledlaužis “Mur- 
mantz” ištirt ledus Green- 
lando jūroj. Tai bus pradžia 
prisirengimo nuimt keturis 

l Sovietų mokslininkus nuo 
Šiaurių Poliaus Ledyno. Tas 
ledynas nuplaukė jau apie 
800 mylių nuo poliaus.

NAZIAI UŽDRAUDĖ
ROOSEVELTO KALBAS
Lucerne, Šveicarija.—Hit

lerio valdžia uždraudė įvežt 
spausdintą Šveicarijoj pre
zidento Roosevelto kalbų 
knygą į Vokietiją.

Bordeaux, Franci j a.—Ap- 
sivožus automobiliui, užsi
mušė Franci jos admirolas 
G. P. Olmi, 69 metų.

ORAS
Šiandien laukiama lietaus. 

—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 27. 

Saulėtekis 7:20; saulėleidis 
4:47.
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Ar Klerikalai Kibs į Smetonos 
Skiauterę?

Amerikos Kunigų Vienybės slaptas ap- 
i linkraštis, raginąs katalikus boikotuoti 
I Smetonos valdžią, be abejonės, yra rim
tai apgalvotas žygis. Tą'žygį, matyt, pa
skatino Lietuvos vyskupai ir kunigai. 

, Nesinori tikėt, kad amerikiečiai klerika
lai vieni būtų sugalvoję šitą boikotą.

i Dabar tiktai klausimas lieka, ar šitą 
savo žygį klerikalai (Amerikos ir Lie
tuvos) praves iki galo? Čia reikia rim
tai paabejoti. Šio pasimojimo laikymasis 
iki galo neišvengiamai privestų Lietu
vos krikščionis demokratus prie atviro 
susikirtimo su Smetonos valdžia. To gi, 
žinoma, klerikalai kol kas nenori. Vie
na, jie bijo sąmyšio, nes juomi galėtų 
pasinaudoti Lietuvos liaudis ir laimėti 

į demokratines teises. Antra, jie pusėti
nai gražiai susikalba ir sugyvena su tau
tininkais. Argi tautininkų valdžia nemo
ka jiems algų? Argi Smetona neleidžia 
kunigams viešpatauti mokyklose? Tiesa, 

Į Lietuvos Krikščionių Demokratų Parti- 
| ja, kaipo politinė organizacija, uždaryta, 
‘tačiau Lietuvoje šiaip kunigams ir baž- 
’nyčiai leidžiama pusėtinai plačiai veikti. 
Vadinasi, nesimato rimtos, pamatinės 
priežasties, kodėl klerikalai turėtų eiti 
prie atviro susikirtimo su Smetonos 
valdžia.

i Mums atrodo, jog šis klerikalų planuo
jamas boikotas greičiausia bus tiktai 
tam, kad iš Lietuvos tautininkų dikta

tūros laimėti daugiau koncesijų ir privi
legijų. O tos koncesijos gali būti tokios, 

)kad klerikalai nori Lietuvoje turėti vi
sai laisvas rankas savo kultūriniam ir 
politiniam veikimui, iš vienos pusės, iš 
kitos—priversti valdžią taip jau kruvi
nai persekioti laisvamanybės judėjimą, 
laisvosios anti-religinės minties plėtimą, 
kaip kad yra smaugiamas ir Rriušinamas 
revoliucinis darbininkų judėjimas. Pa
vyzdžiui, judėjimas už civilę metrikaci
ją visai priešingas kunigų bizniui. Nors, 

, žinoma, ir šiam judėjimui smetonininkai 
stato visokias skerspaines, tačiau jie kol 

įkas nematė reikalo jį visai užgniaušti.
Jei Amerikos klerikalai ištiesų trokštų 

Lietuvos žmonėms demokratinės laisvės, 
tai jie dėtųsi su Amerikos lietuvių demo- 

I kratinėmis spėkomis ir bendru frontu 
1 kovotų prieš tautininkų diktatūrą Lie- 
Įtuvoje. Jie, pavyzdžiui, remtų Amerikos 
Lietuvių Kongreso judėjimą. Mes nuo
širdžiai sveikintumėme katalikų srovę už 
tokį jos žygį. Juk mes senai kviečiame ir 
raginame katalikus dėtis kovon už de
mokratines Lietuvos žmonių teises. De
ja, kaip tik tie patys jų vadai (kunigai) 
prieš tokį Amerikos ir Lietuvos liaudies 

j frontą ne tik piestu stoja, bet dar taip 
jau griežtai ir įtūžusiai kovoja, kaip ir 
patys akliausi Smetonos valdžios čebat- 
laižiai—Karpiai, Tysliavos, Gegužiai ir 
kt. Ištiesų, tie patys klerikalai, kurie iš
leido šitą slaptą boikoto prisakymą, dar 
kaltina Smetonos valdžią nuolankavime 
kairioms spėkoms. Tai tikra tiesa. Štai 
ką sako Chicagos kunigų “Draugas” 
(sausio 6,1938):

“Ir čia, tautininkai, visokiais būdais 
'siaurindami katalikų teises, kaip tik pa
sitarnauja visokio plauko bedievybės pla
tintojams — socialistams, liaudininkams 
'ir net komunistams.” /

J Čia, žinoma, tiksliai “Draugas” neat- 
i Skiria dviejų dalykų. Kai jis kalba apie 
“katalikų teises”, jis turi mintyje kleri
kalų teises. O kaip jau matėme, kunigai 
Lietuvoje pusėtinai laisvai gali savo biz
nį varyti. Smetona net gi turi padaręs 
su popiežium konkordatą, sutartį, pagal 
kurią jia sutiko Lietuvos kunigams ir 
bažnyčiai laiduoti tam tikras teises—mo- 

‘keti algas, leisti laikyti pamaldas, surištiA
HE-
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mokyklą su bažnyčia ir tt.
“Draugas” visai neturi mintyje Lietu

vos eilinių katalikų teisių, kurios ištiesų 
yra varžomos, kaip ir kitų įsitikinimų 
darbo žmonių. Pavyzdžiui, Smetonos val
džia yra griežtai uždraudus Lietuvos val
stiečiams ir darbininkams, kurių daugu
ma, be abejonės, Lietuvoje tebėra tikinti 
žmonės, organizuotis į ekonomines ir po
litines organizacijas gynimui savo reika
lų ir gerinimui ekonominės būklės. Vals
tiečiams ir darbininkams taip pat užgin
ta organizuotis į savistoves kultūrines ir 
apšvietos organizacijas. Jiems atimta žo
džio ir susirinkimų laisvė.

Štai kokias pamatines, žmoniškas, de
mokratines teises Smetonos valdžia yra 
išplėšus lygiai visiems Lietuvos darbo 
žmonėms. Kaip tik kovoje už tų teisių 
atgavimą galėtų ir turėtų susivienyti visi 
laisvės trokštą Amerikos lietuviai, kaip 
tiktai šituo reikalu ir pačioje Lietuvoje 
galėtų ir turėtų susidaryti liaudies fron
tas prieš tautininkų diktatūrą. Deja, nei 
Amerikos Kunigų Vienybė, nei Lietuvos 
krikščionys demokratai prie tokio liau
dies fronto už tokias liaudies teises nesi
dėjo ir nesidės. Mat, jie patys yra toms 
liaudies teisėms griežtai priešingi.

Miko Petrausko Fondas ir Tauti
ninkų Diktatūra Lietuvoje

Gavome iš Lietuvos atsišaukimą ne
senai susiorganizavusio “Miko Petraus
ko Fondo” valdybos. Prašo amerikiečius 
stambių aukų pagerbimui ir atžymėjimui 
to didžio lietuvių tautos menininko dar
bų. Valdyba, matyt, yra maišyta. Tarpe 
liberališko nusistatymo žmonių, matome 
parašą ir Liudo Giros, gerai žinomo sme- 
tonininko rašytojo, “Literatūros Naujie
nų” redaktoriaus. Komitetan įeina ir at
kaklus Smetonos kolega kun. Mironas. 
Matyt, kad komitetą vadovauja tauti
ninkai.

Apie Miko Petrausko Fondo tikslus 
jo steigėjai paaiškina sekamai:

“Garbingam šio vyro, lietuviškojo me
no ir lietuvių laisvės kovotojo, atmini
mui pagerbti ir įamžinti susidariusis 
Kaune visuomenės Komitetas yra pasiry
žęs sudaryti Miko Petrausko vardo ir 
nuopelnų vertą Miko Petrausko Fondą, 
iš kurio lėšų būtų tinkamai įamžintas ir 
pats jo vardas ir sėkmingai būtų toliau 
tęsiamas jo širdžiai buvęs toks artimas 
ir Lietuvai toks svarbus darbas: moks
liškas jaunųjų muzikos talentų ruošimas 
gražiems jų ateities darbams.

Miko Petrausko Komitetas, suruošęs 
Lietuvoj jau du didesnio masto viešus 
jo paminėjimus, o dabar besirūpinąs, kad 
kuo greičiausiai pastatytas būtų Kaune, 
Valstybės Operoj didžiausias jo kūrinys, 
pirmoji lietuviškoji opera—“Eglė, žalčių 
karalienė,” yra sumanęs dar išleisti, jei ir 
ne visus tuo tarpu, tai bent žymesnius 
jo kūrinius ir gražią išsamią apie jį mo
nografiją, jo gyvenimo ir darbų aprašy
mą; be to, pastatydinti jam, nors kuklų 
paminklą—biustą prie Valstybės Teatro 
rūmų Kaune, šalia Vinco Kudirkos ir 
Česlovo Sasnausko, kurių tarpe jis tikrai 
vertas atsistoti; taip pat tinkamai atžy
mėti jo amžino poilsio vietą Dusmenų 
kapuose. O šalia viso to—įsteigti jo var
do stipendijas gabiems muzikai lietu
viams ir lietuvėms.”

Prieš tikslus mes, žinoma, nieko netu
rime.' Mikas Petrauskas pilnai užsitar
nauja tokio ir dar didesnio pagerbimo. 
Tiktai labai abejotina, ar tokio darbo 
planuose ir pravedime turėtų būti vietos 
tautininkams, kurie begėdiškai sutrem
pė Lietuvos žmonių laisves ir įkūrė fa
šistinę diktatūrą—įvedė tokį režimą, ku
rio iš širdies neapkentė Mikas Petraus
kas. Kur užtikrinimas, kad Smetonos ko
legos nebandys visą šį fondą panaudoti 
ir išnaudoti tolimesniam tautininkų, kul
tūros stiprinimui? Gražūs ir garsiai pa
skelbti tikslai dar ne viskas. Argi Lietu
voje negalėjo susidaryti panašiems tiks
lams komitetas išimtinai iš laisvę mylin
čių, demokratiniai nusiteikusių žmonių? 
Tokiam komitetui būtų pilnai pasitikėję 
laisvę mylį Amerikos lietuviai ir jį būtų' 
labai nuoširdžiai parėmę. Šis gi komite
tas vargiai gaus čia tokių sųnpatijų.

Šitas Miko Petrausko Fdndo valdybos 
atsišaukimas mums parodo ir tą, kokia 
liūdna, kokia apverktina yra Lietuvos 
kultūrinė būklė, kaip smetoninis fašiz
mas naikina viską, kas Lietuvai yra ver
tinga ir svarbu. Visi žinome, kad Mikas

Jis Pasirinktų Fašizmą, o Ką Tu, 
Darbininke, Pasirinktum?

Kada Ispanijoj fašistų 
sukilimas prieš liaudies val
džią jau ėjo, visos juodosios 
spėkos, viduj ir užsieniuos, 
būrėsi prieš liaudiečių tei
sėtai išbalsuotą valdžią, 
idant ją nuversti ir įvesti 
griežtą fašizmą. Tada tūlas 
amerikonas įžymus kunigas 
rašė apie komunizmą ir fa
šizmą. Jisai ten abu pa
smerkė, kaipo griežtą dik
tatūrą, kas, anot jo, šian
dien žmonijos tvarkai nebe
tinka. Girdi, tinkamiausia 
forma, tai demokratinė: 
kaip valdosi ši šalis—Jung
tinės Valstijos.

Toliau tas kunigas rašė: 
“Bet jeigu man neišvengia
mai reikėtų pasirinkti vie
ną iš pirmesniųjų dviejų, 
aš pasirinkčiau fašizmą. 
Kadangi prie fašizmo tvar
kos tikyba, matomai, galė
tų egzistuoti, o prie komu
nizmo tvarkos jinai būtų 
išgyvendinta. ”

Mat, kunigams tik jų pa
čių reikalai ir teberūpi. 
Protaujanti žmonės visi ži
no, jog nepalyginamai di
delė dauguma dvasiškijos 
stoja už fašizmą ir jį remįa. 
O kas nežino, koki bjaurūs, 
koki baisūs darbai fašistų 
atlikta; Ethiopijoj, Ispani
joj, Chinijoj, tai neapsako
mo baisumo scenos. Ten 
liepsnojančiais liežuviais ka
ro dievaitis aukas ryja! Tai 
vis fašistų darbai ir jų su- 
kūrstymų pasekmės.

Todėl fašistinėse salyse, 
kaip Italijoj, Vokietijoj, tik 
ir dedama viskas dėl pasiu
tusio ginklavimosi užpuoli- 

< mams. Per tai ten didžiau
sia priespauda, darbo žmo
nės iš visų pusių i suvaržyti 
ir gramzdinami vis į dides
nį skurdą. Ir pakoliai tam 
fašizmo slibinui nebus 
sprandas nusukta, jisai pri
darys savo šalyse ir visam 
pasaulyje dar daugiau viso
kiu neLimių.

Viršminėtas kunigas pasi
rinktų fašizmą, todėl, kad 
komunizmas žada sutvarky
ti visą pasaulį taip, kad ne
galės būt turtuolių ir varg
šų beturčių;; turės būt vis
kas bendrai visų. Komuniz
mas pats savaimi reiškia 
bendrą draugijinį, liuosai 
lygų tvarkymąsi ir naudoji
mąsi pasaulio turtais visos 
žmonijos. Reiškia, toj su
tvarkymo sistemoj negalės 
būt išnaudotojų bei išnaudo
jamųjų žmonių—nebus . ka
rų nei jokių grobimų. Tai 
komunistų siekiniai, tai jų 
tikslai!

Kelias į socializmą jau 
plačiai nutiestas. Juomi žy
giuoja didžiausia ir jau 
šiandien galingiausia šalis 
pasaulyje Sovietų Sąjunga. 
Ir žygiuoja labai sparčiai, 
padarydama tokius progre
so žingsnius, kurie stačiai 
stebina visą net kapitalisti
nį pasaulį. Užtenka čia pri
siminti tik tą. Kuomet kapi
talistines šalis purto ekono
miniai kriziai — nedarbas, 
Sovietų Sąjungos šalyje to 
nebuvo ir nėra—dar trūks

ta ten darbininkų. Buržu
azija to užginčyt negalėjo, 
nors visokiais blofais, pur
vais tiek ir tiek drabstė ant 
tos šalies, viskas jų subliūš
ko, vėjais nuėjo. Gi darbas 
šalyje nusako viską. Ten 
didžiųjų pelnagrobių jau nė
ra, visos didžiosios įstaigos, 
darbo įmonės, valdžios ran
kose. Gi Sovietų Sąjungos 
valdžia ne kas kita, kaip 
bendra dirbančiųjų visuo
menė. Per tai darbas ir nu
sako visapusį kilimą gerbu- 
vingumo visai šaliai. O tie 
pavyzdžiai skleidžiasi į vi
sas šalis, nušviesdami kelią 
budavojimui socializmo vi
sam pasaulyje.

Taigi, brangus darbinin
ke, žinodamas tokius griež
tus skirtumus tarp fašizmo 
ir komunizmo, pasiklausk 
pats savęs, ką tu pasirenki? 
Ar tą, kuris blaškosi despe
racijoj, provokuodamas ka
rus, neša p r a ž ū t i n gumą 
tarp žmonių, kala retežius 
vergijos, ar komunizmą, ku
ris visom išgalėm dirba dėl 
taikos, tveria naują liuosy- 
bės laimingą pasaulį!

Mes manom, kad kiek
vienas sąžiningas žmogus 
pasisakys už komunizmą. 
Bet- pasisakymo neužtenka. 
Reikia visais galimais bū
dais remti komunistinį ju
dėjimą, moraliniai ir mate
rialiniai. Reikia stoti į Ko
munistų Partiją, plėsti jos 
eiles, didinti jos jėgas, kal
bint ir kitus tai daryti. Ir 
per tai bus priskubinta juo
dajam fašizmui ir jo gina
mam baigiančiam trūnyti 
kapitalizmui galas.

Arbačiauškas.

Lietuvos Žinios
Dar Viena Fašistg Auka
XII. 7. Kariuomenės teismas 

Kaune sprendė šakių m. gyven
tojo II. Braudės bylą, kaltina
mo komunistine veikla. Kariuo
menės teismas Braudę pripaži
no kaltu ir nubaudė 2 met. sun
kių darbų kalėjimo, bet kaip 
nepilnamečiui vieną trečdalį 
bausmės numušė.

Du Lietuviai Baigė Vilniaus 
Universitetą

“Vilniaus žodis’7 Nr. 55 pra
neša, kad Vilniaus universiteto 
matematikos gamtos fakultetą 
baigė ir gavo filosofijos magis- 
terio titulą Marija Lūžytė-Gry- 
bauskienė — zoologijos srityje 
ir Stasys Karpičius — taip pat 
zoologijos srityje.

gumas ir kt. jiems netaikoma. 
Dažnai pasitaiko, kad vienas 
darbdavys duoda darbo į namus 
keliolikai darbininkų.

Įsakyta Pakeisti Nelietuviškus 
Bei Sudarkytus Firmų 

Pavadinimus

KAUNAS.—Prekybos regis
tro įstaiga šiomis dienomis 
visoms įmonėms išsiuntinėjo ra
ginimus sutvarkyti bei pakeisti 
savo pavadinimus, kurie, lietu
vių kalbos žvilgsniu, yra sudar
kyti bei visai netinkami, pav.: 
“Metaliumin,” “Pirštalit,” “Lie- 
tlin” ir kt.

Telšiai Turės “Iclių”
Kadangi Telšių mieste atsira

do labai daug palaidų ir nežinia 
kam priklausančių šunų, nes 
daugelis jų atsiranda po turgų 
atvykę su ūkininkais, kurie pri
daro miesto gyventojams labai 
daug žalos ir dėl kurių yra bu
vę nemaža nesusipratimų ir ne
malonumų, tad miesto savival
dybė nutarė pasamdyti nuolati
nį šunų gaudytoją “Iclių,” kuris 
gaudytų ir internuotų palaidus 
šunis.

Kada Baigsis Rinkimas 
Parašų Ant Amnestijos 

Peticijų?
. Tokiu a n t g a 1 v iu tilpo 
straipsnis “Vilnies” 4-tam 
numery j, sausio 6-tos die
nos šių metų. Tai praneši
mas Am. Liet. Kongreso ge- 
neralio sekretoriaus, L. Jo- 
nikio, kad visos peticijos su 
parašais turi būti centre ne 
vėliau pirmos dienos vasa
rio, 1938 metų.

Tokiu būdu, draugai, ko
lonijose nedarykite savotiš
ko laiko peticijų sugrąžini
mui, nes paskui pasidarys 
maišatis ir daugelis parašų 
nustos savos vertės, jeigu 
paskirsime pabaigą rinki
mui parašų kada nors apie 
vidurį vasario mėnesio. Lai
ko jau liko tik pora savai
čių rinkimui parašų ir šiuo- 
mi darbu pasirūpinkim da
bar, tuoj aus. Kas turite iš
dalinę peticijas,—bandykite 
jas surinkti ir priduoti tam, 
iš ko paėmėt.

Chicagiečiai pasiskyrė po
rą dienų ėjimui per stubas 
rinkimui parašų, tas paro
do, jog jie Lietuvos politi
nių kalinių išlaisvinimui 
darbuojasi visu rimtumu. 
Kodėl kitos kolonijos negali 
tą padaryti bent šią pasku
tinę savaitę? Darbas nėra 

įsunkus, tik reikia draugų 
susitarimo.

J. Nalivaika,
Brooklyn© Skyriaus Sekr.

Kaip Išnaudojami Darbininkai

KAUNAS. — Pastaruoju me
tu ypatingai padidėjo darbinin
kų skaičius, kurie darbdavių 
skirtą darbą dirba savo namuo
se. Paprastai toki darbdaviai, 
norėdami išvengti uždedamų 
pramonės darbininkų .žvilgsniu 
jiems pareigų, o taip pat paten
tų mokesčių, įmonių nelaiko. 
Jie įsteigia tik krautuves, ku
rioms prėkes, k. a.: baldus, 
avalinę ir kt. gamina darbinin
kai savo namuose. Pagal vyr. 
soc. draudimo v-bos nutarimą 
toki darbininkai tėra draudžia
mi ligonių kasose, o kompensa
cijų, atostogų, darbo dienos ii-;

Petrauskas buvo stambiausias lietuvių 
muzikas-menininkas. Jis toje srityje atli
ko didelius darbus—darbus, kuriais drą
siai galėtų džiaugtis ir didžiuotis kiek
viena tauta. Ir jeigu Lietuvoje būtų lais
va santvarka, jeigu Lietuvoje nebūtų 
nuožmios tautininkų diktatūros, jei jos 
vietoj gyvuotų demokratinė liaudies val
džia, tai ji ir visus Petrausko kūrinius 
tuojau išleistų, ir puikiausi paminklą jam

ŠYPSENOS

PRIEMIESČIO KIRPĖJO 
KANKINYS
{Hegzametras)

Bijoki, vyre, tu patekti 
kirpyklon priemiesčio!

Dantimis grieždami ten žmonės 
dreba kaip prieš smertį.

Tarytum baikštus triušis, 
kur ant dviejų kojų virpa, 

Tu, o tavo kraujas lašas paskui 
lašą sunkias į paklodę . . .

Suraišiotas į maršką šaukti
nori gal, bet jau per vėlu, 

šimtus, o gal ir tūkstančius
veidų kirpėjas čia supjaustys, 

Kol jam kas pasakys: “Brolau, 
tau arklius geriau kaustyt.” 

Ateina štai artyn, skustuvą
pusto, neša jį prie veido, 

Užspaudęs tau akis tirštai
išmuilins tavo žandus į 

Ach! Kur tau žandus!
Išteps ausis, o gal ir nosį! 

Nebėra išeities: tu patekai, žmo
gau, į inkvizitoriaus nelaisvę. 

Prisimeni liūdnai—žmogum 
kadaise laisvu buvęs, 

Bet rankoje kirpėjo pastumdėliu 
tapai šio svieto!

. . . Pasibaigė kančia! Strima
galviais tu bėgi gatvėn 

Ir šluostai nosine raudonus-
kruvinus pažiaunius. 

Tegu supjaustytas esi, žinai—
nebekankins tavęs jau niekas, 

Ir čia likimo lemta tau
kaip reikia atsikvėpti. 

Vertė Jut. Boks.
(“Kuntaplis”)

Georgijos Valstija Švęs 
Roosevelto Gimtadienį

Atlanta, Georgia. — Pa
gal šids valstijos seimelio 
nutarimą, prezidento Roose
velto gimtadienis, sausio 30, 
tapo paskelbtas legale šven
te Georgijoj. Taip valstija 
pagerbė prezidentą “už jo 
žmoniškumo darbus, ypač 
veiklą naudai nukentėjusių 
nuo kūdikių paralyžiaus.”

Amerika Reikalauja Žinių 
Apie “Robinsonienę”-

Rubens
Maskva, saus. 7.—Ameri

kos atstovybė reikalauja ži
nių apie Sovietuose suim
tą amerikietę Ruthą Marie 
Rubens, kuri drauge su pa
sivadinusiu “"Robinsonu” ir 
falšyvu pasportu atvyko į 
Maskvą. Jiedu, pagal pir- 
mesnius pranešimus, areš
tuoti kaip šnipai.

$
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Klausimai ir Atsakymai
Klausimas: Kaip toli lėk

tuvas gali skristi be apsi
stojimo? V. S.

Atsakymas: Aviacijos spe
cialistai sako, kad kaip ku
rios didelės šalys turi lėk
tuvus, kurie gali skristi iki 
8,000 mylių be apsistojimo. 
Pereitais metais Sovietų la
kūnai Gromov, Jumašev ir 
Danilin atskrido iš Maskvos 
į San Jacinto, California, 
padarydami tiesaus kelio 
6,296 mylias. Jiems nebuvo 
įskaitoma “nustotos my

lios”, kurias jie atliko skris
dami pakilimams, nusileidi
mams ir apsukimams kliū
čių. Jos veikiausia sudarė 
arti 1,000 mylių. Lėktuvui 
nusileidus jis dar galėjo 
skristi apie 1,000 mylių— 
tiek turėjo kuro. Iš to ga
lima daryti išvadą, kad tas 
lėktuvas pilnai galėjo atlikti 
iki 8,000 mylių. Jo kelionė 
be apsistojimo yra ilgiausia 
pasaulyje.

Sausio 1 d., 1938 metais, 
iš Maskvos praneša, kad So-

pastatytų, ir jo vardo stipendijas ga
biems muzikai lietuviams įsteigtų. Bet 
dabar.... dabar reikia speciali© fondo, 
reikia maldauti aukų, net kreiptis ir pra
šyti Amerikos • lietuvių pagelbos. Lietu
vai daro ir skriaudą ir gėdą Lietuvos 
tautininkai, kurie vienuolika metų atgal, 
kaipo paprasti plėšikai ir gengsteriai, 
nakties laiku nuvertė žmonių rinktą val
džią ir įsteigė savo diktatūrą.

vietai išdirbo planą skridi
mui aplinkui pasaulį be ap
sistojimo. Lėktuvas skristų 
iš Maskvos į Irkutską, Fa- 
irbanksą Alaskoj, New Yor- 
ką, Paryžių ir atgal į Mas
kvą. Sako, kad lėktuvas pa
gamintas atlikti virš 12,000 
mylių be apsistojimo. Kol 
kas apie tokį lėktuvą mes 
smulkmenų neturime.
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THE EDITOR

TRIES TO THINK
LITERARY PAGE 
FOR TUESDAYS

Several months ago the YOUTH 
SECTION had a separate page for 
cultural, educational and journalistic 
work called “Culture and Progress”. 
Since the advent of the twice-week
ly page that cultural section has not 
been able to appear. The editors, 
being incurably optimistic, feel that 
such a page is needed, and what’s 
more, is imperatively needed.

But such a thing is not made 
overnight so we are breaking the 
news gradually. We thus make the 
suggestion that the Tuesday issue be 
devoted more to serious articles while 
the Friday issue be left for corres
pondence and humorous articles. We 
wish to encourage our authors, essay
writers, commentators and older peo
ple so we are giving one page for 
them.

Correspondence sent in by the 
writers will be used in the Friday 
issue although a few items will be 
left over for Tuesday. •

Perhaps we are making a bold 
decisive step but we await your re
sponse. So drop a line to the Laisve 
Youth Section and let us know what 
you think of using the Tuesday is
sue for more serious and mature 
articles. All criticisms and sugges
tions will be heartily appreciated.

-0—0—0—
HE’S NOT A DUMMY!

Charlie McCarthy, fam'ed blockhead 
of the radio, is the black sheep of 
conventional radio programs. Mae 
West was severely reprimanded by 
“decency” societies all over the coun
try for double-meaning phrases but 
Charlie McCarthy 
away with things 
Mae blush.

Unquestionably
quite a record. He gambles, 
a good dancer but a poor student. 
He spends money like water and 
makes insulting remarks. But des-. 
pite all these things Charlie Me- Į 
Carthy has one excellent attribute' 
that stands as a halo 
wooden head.

‘Charlie McCarthy is a
He has a membership 

Screen Actors Guild and now uses 
his lecherous voice in defence of 
workers fighting for decent condi
tions in the motion picture industry.1

The other day I heard a story 
concerning our wooden friend. I do 
not know whether it is true or not 
but offer it for your enjoyment:

It seems that during the last may
oralty election in New York City 
Charlie offered himself as a Tam
many candidate. His qualifications, 
he said, were that he was a good 
machine man and could be manipula
ted with one hand. He was also a 
good stuffed shirt, and what’s more, 

• he was stuffed by experts. Sad to 
relate, Charlie’s offer was turned 
down because Tammany has enough 
dummies of its own.

has 
that

this

been getting 
would make

dummy has
He is

around his

union man! 
card in the

ENGLISH PART

SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES

NEW ARMY’S YOUNG RECRUITS

Photo shows a section of the loyalist forces marching through the 
streets of Madrid on their >Vay to lend reinforcements at the front, 
as the government was preparing its major offensive on the Teruel 
sector.

MONTREAL DANCE
TO BE ON FEB. 6

MODEL LEGISLATURE
FOR STATE YOUTH

TWICE A WEEK
PUBLISHED EVERY

TUESDAY AND 
FRIDAY

RADIO PLAY ON 
TWO DECADE

PEACE FIGHT
Two decades of youth’s struggle 

foi* peace and democracy, against 
war and fascism, will be broadcasted 
in Living Newspaper fashion by the 
New York State Young Communist 
League in' a half hour radio pro
gram over Station W.M.C.A., Friday, 
January 14th, from 9:30 to 10:00 p. 
m. .The broadcast will be presented 
to' commemorate the deaths of Lenin, 
leader of the October Russian Re
volution in 1917, Rosa Luxembourg, 
an outstanding figure in the German 
anti-militarist movement, and Karl 
Liebnecht, famous German leader 
who vigorously 
tion of war by 
ment in 1914.

opposed the 
the German

program up

declara- 
govern-

to date

THE HUNGER OF THREE

Well, a New Year has come and 
with it commence our activities once 
more. Guess we sort of died down 
last year but here’s wishing every
thing is honey and spice for this 
year.

Here’s good news for anyone who 
enjoys a good concert. Our Lithua
nian Vytauto Youth Sport Club is 
giving a concert on Feb. 6. Come 
early and bring along- Mom and Dad. 
They’re sure to enjoy it. There will 
be a play in three acts and a little 
entertainment besides. Don’t forget

I to bring along all your friends, rest 
assured that the admission fee will 
be right in line with your pocket 
book.

Don’t let it slip your mind. The 
Lithuanian Hall, 2159-61 St. Cather
ine St. East, on Feb. 6th. Plenty of 
enjoyment for young and old.

Guess I’ll sign off 
promising more news 
roll by.

Here’s wishing all 
prosperous New Year,
to behave or you’ll be hearing-a
plenty from your Montreal corresp.

“Snoopin Peep”.

here and now 
as the months

a happy and 
Don’t forget

to discuss those problems of 
welfare and economic security 
face the young generation.
purpose of this Model Legis- 
is to give the young people

Bringing the 
and analyzing the role that the pro
gressive youth of this country must 
play to insure peace will be the pur
pose of an eight minute speech which 
will be delivered by Gil Green Nat’l 
President of the Young Communist 
League.

The dramatization, written by the 
teacher of the Young Communist 
League’s dramatic school, Kenneth 
Greenberg, will depict the lives of 
a young American couple against 
the background of the World War 
and the major developments which 
followed up to the present crucial 
Fascist aggressions. Appearing con
stantly in the script are historical 
figures, both living and dead, and 
specific instances which reveal the 
connection between 
ists, the munition 
youth and war.

Ending with the 
the dramatization 
growing movement for peace in this 
country as expressed by the deter
mined boycott of Japanese goods.

finance capital
makers, labor,

Panay bombing, 
will depict the

A petulant little Pekinese
Who lay all day in a pink, silk-lined basket 
Or slept in the old maiden’s lap 
Crawled there fawning for candy.

A petty, hairy mop
Yet—the love of a rich old virgin
(Who might have spawned a brood of aristocratic brats).

The avaricious dog—all mou th
Snatches the bonbon from her plump pink fingers.
She smiles half-matemally
Amused at child-like antics
She smiles again knowing
That the surcease of her languid, luxurious existence
Will give her beloved companion, her child
Perpetual care and the run of the white-pillared mansion 
When her three chins have been borne into the family mausoleum.
The vanquished monarch of jungle beasts
Slothfully haunches in his iron prison
Stifled his instinct to kill, hunt, range the jungle.

His food no longer killed prey but dead flesh
Tossed carelessly by an unkempt keeper in a blue uniform 
Who spits upon his majesty.
Lazily he ambles over, scornfully noses the meat, paws it, 
Hauls it into a filthy corner to munch
Memories of wide, cool, jungle, his mate, roaming freedom.

The starving man outside the cage
Prays that his arm were a long, strong hook
That he might snatch the meat from the wild beast.
Hunger corrodes his stomach, intestines,
Empty, quivering viscera,
Stomach juices gnrgling, fermenting,
His saliva gushes at the sight of
The red of the meat.
Mirages of food eaten before
His jaws contract, teeth gnash on empty space.
The king of beasts and his king
All powerful Man
Imprisoned by bars of iron and
Stronger bonds
Forged by chance, inequality, injustice,
Caged in a foul evil, world.
Capture! Cage him in a box!
Tag it “Homo Sapiens incarcerated”

He will willingly change places with the brute.
Trade his hunger for the real bars of an iron cage.

CACCHIONE TO 
SPEAK AT YCL 

“L” MEETING
Despite the proof that a great 

number of ballots were fraudulently 
changed, Peter V. Cacchione, candi
date for City Councilman of Brook
lyn, lost the election by a few 
hundred votes. This same candidate, 
whose non-election has caused con
siderable interest in the fraud and 
deception being used in counting P. 
R. votes, will speak this Friday 
evening at a meeting sponsored by 
the Williamsburg Y.C.L. clubs.

February/ 14th has been selected 
by the Williamsburg YCL branches 
as the “Three L” day at which the 
problems of youth will be discussed 
and the way these problems were 
fought by Lenin, Liebknecht and 
Luxemburg.

PETER V. CACCHIONE

Young people from every section 
of New York State—from farms, fac
tories, schools, clubs and churches— 
will meet in a Model Legislature of 
Youth 
social 
which

The 
lature
of this state an opportunity to con
sider their mutual problems, seek 
their own solutions and strengthen 
the cooperative efforts among or
ganizations of youth. Alone these 
organizations cannot accomplish any
thing but together they will give 
the young people of New York a 
chance to learn from each other and 
from their elders how they can best 
work together to contribute to the 
welfare of their generation, their 
country and their world.

Each local organization is entitled 
to one Assemblyman for every 
twenty-five members or fraction 
thereof. All your organizations are 
urged to send their representatives 
to the Model Legislature to he held 
at the College of the City of New 
York on January 28-30. Registra
tion blanks can be secured from the 

Council of the American 
Congress at 105 West 40tb

Freshman: “I’m a little stiff from 
bowling.”

Coach: “I dont care where you’re 
from, get into your uniform.”

Let fools sing the glories of the fustian rights of men
Sterile, impotent versimilitudes.
While the old aristo and her hairy whelp z 
Stuff bulging unwilling stomachs with bonbons.

FRANCOIS.

Science And Society

Youth

Another featured speaker will be 
Tommy Covelli, well known and pop
ular youth of the North Side who 
has distinguished himself by his or
ganizational work among youth clubs 
in Williamsburg.

Other features of the evening will 
be 4 dramatic skit portraying youth 
and crime, talks over the radio by 
Gil Green and John Little and danc
ing to follow after the meeting is 
over.

Admission to this affair is only 
10 cents and it will be held Friday, 
January 14th, at the Grand Paradise 
Ballroom at Grand and Havemeyer 
Streets in Brooklyn.

of sensa- 
cold facts

states of
Son: Dad, do you know that in Street, New York City, 

some countries, like Borneo, a man į 
doesn’t even know his wife until j 
after he marries her?

Dad: Why single out Borneo?

Souse (to man on left): “Shay, 
I was that touchdown made during 
I the first or second pint?”

Educational Activity
Educational work starts properly 

in the club meeting. A good club 
should have a good educational com
mittee—live wires who are really 
interested and willing to dope out 

^jtertaining- programs.
Some youth groups or branches 

set aside 15 minutes or so at each 
meeting to discuss a general topic, 
such as the wages and hours bill in 
Washington, or some legislation 
pending before the state legislature, 
the city council or the school board. 
Others set aside an hour once a 
month for a fuller discussion of some 
current situation—the Mooney case, 
the Japanese boycott, the cause of 
industrial denressions.

For an hour’s program, Veteran 
suggests that the educational com
mittee get a good speaker who knows 
his subject, to lead the discussion 
in a 20-minute talk, say. Follow

that up with 5-minute talks from the 
floor. Then let the speaker summar
ize, and indicate a course 
that would flow logically 
discussion.

of action 
from the

outsiders

distin- 
labor 

on is- 
he is

terial.
Another class that is usually a 

whizbang if well handled is the cur
rent events class. But don’t call it 
current events. Call it Behind the 
Headlines, or something snappy to 
take the schoolmarm curse off such 
classes. The editor of your local 1 
paper ought to be good at this. Or j 
maybe a member of the Newspaper 
Guild, the reporters’ union, would be 
glad to handle it.

For the first time in recorded civi
lization the scientific knowledge of 
Man threatens his existence. The 
deadly effects of scientific weapons 
are not the exaggerations 
tional newspapers, but the 
of modern science.

The major totalitarian
the world are subsidizing scientists 
and universities, not to find the ans
wers to perplexing problems but to 
invent new means of offence and to 
counter-attack the effects of disease 
germs and bacteriological poisoning. 
The state control of technicians and 
scientists thus has the effect of 
shunting scientific invention into de
struction and disease rather than 
labor-saving machinery and health
promoting devices.

In Germany, for example, all scien
tists and technicians are under the 
control of a state bureau. Their 
tasks, line of research and investi
gation are all led towards one goal— 
preparing a nation for war. Inves
tigating cancer, effects of hereditary, 
control of disease, astronomy and 
many other fields are frowned upon 
unless they in some manner make 
the nation more powerful in war on 
its neighbors.

The field of scientific investigation

is thus limited by government an
nouncements. Laws may be passed 
to forbid free speech but an under
ground movement can still continue. 
However, once a bayonet is placed 
at the door of a laboratory the 
situation is severe. In the words of 
Dr. F. Moulton:

“Science is the first-line defense 
of freedom of the mind. Of all 
things, it is on the whole most near
ly objective and least involved in 
the prejudices and emotions of men. 
Its conclusions are capable of being 
more easily tested, 
knows 
creed, 
world, 
can be

When free, it 
no nationality or race or 
Its spirit is a model for the 
Hence the battle for freedom 
most easily found in science”.

NOTICE TO
NEWARK YOUTH

this

half
The 
and 
the

THE “VOICE”
Of Lith-Americans

Coming Out Soon

Have YOU

1 year— 51.50 k
| year—$1.00

Lithuanian-American Publishers 
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Brooklyn, N. Y.

be glad to answer questions, 
speaker should be thanked by 
president and given a rising 
of thanks.
every organization there is a

the in
express 
affairs 
That’s

Shorts On Sports
EDDIE HOGAN FITES

Eddie Hogan (Yuskas) will be on 
the Jim Braddock vs. Tommy Farr 
card at the Garden on the 21st of 
this month against a good opponent. 
Hogan may yet leave for England 
before the month is over.

It’s a good idea to have 
occasionally. The representative of 
a union which has made a fine re
cord will give your club a pep talk 
that will cheer everyone. A 
guished citizen outside the 
movement can lift the curtain 
sues vital to labor on which 
an authority.

Such guest speakers must be treat
ed with respect. The chairman must 
know his background and achieve
ments and state them simply, in in
troducing the speaker. Usually he 
will 
The 
the 
vote

In
bunch—from 10 to 20% of the mem
bership—who live, breathe and talk 
organizational matters. There should 
be a special set-up for them. Defi
nite classes should be started to help 
them become ever more effective 
apostles of the union gospel.

One sad lack usually is 
ability of good members to 
themselves and to conduct 
in a tactful, efficient manner,
why a class combining parliamen
tary law and public speaking is al
ways an ace. Everything depends | 
on the teacher, in this case. If he 
knows how to get Kis ideas across— 
and not everybody does—he’ll make 
such a class the event of the year 
in the lives of his group. The edu
cational committee should be in touch 
with the WPA adult education peo
ple, with the Teachers Union and, six.

LITH CHAMP GOLFER

I Johnny Goodman is one Lith. that 
is sure to make a trip to Scotland 
with the world’s best amateur golf
ers when they leave this summer to 
play for the Walker Cup. He is the 
number one amateur golfer 
definitely on the team, it was

GOMER-CARA

six.
the

^^~~~—^=======. Tom Yermal.
Four four round bouts comprise 

card.

ARMSTRONG-VENTURI

Tomorrow night at the Madison 
Square Garden Henry Armstrong 
tangles with Ebrico Venturi in the 
main go of ten rounds or less. Arm
strong has knocked-out 26 of his 
last 27 opponents, so if Venturi is 
able to go the distance it will be 
quite a feather in hiš cap.

PRIMO CARNERA

and is 
stated.

at theHeadlining the fistic 
B’way Arena tonight 
Gomer and Pete Cara 
eight rounds. Joey 
Jimmy Lancaster in the semi-final 

Solly Farina exchanges .blows 
other sources for good teaching ma- ’ with Frankie Castiglia in the third

menu
are Charley 

who mix for 
Wach meets

Primo Camera will sail shortly 
for these shores and embark on a 
wrestling tour of this country which 
he hopes to climax with a victory 
over “whoever the champ is”. I’m 
sorry but you’ll have to name him 
as there are so many champs at 
present that I’m at a loss for names.

“Can you swim?”
He: “No.”
She: “You poor fish!”

The “LoDeStars” will officially 
open their new headquarters to all 
Newark youth and their friends 
Tuesday, January 11, 1938.
s The location is Beacon St., a 
block from Springfield Ave. 
hall is called the Ukrainian Hall 
the LDS Headquarters are on 
second floor facing the street.

All LDS’ers are urged to come 
early so that all the business can 
be contracted quickly. Don’t forget 
that all officers and new committees 
will be elected and a new program 
will have to be made.

There are many plans in the air 
centering around the new head
quarters, so come down all and join 
in the arrangement of them.

After the meeting, there will be 
refreshments and games. Pres.

WHAT ABOUT THE “RIGHT 
TO WORK” NOW?

PITTSBURGH.—The steel masters 
might well lift their voices again in 
defense of the “right to work”. Now 
is the time, according to official lay
off figures just released by the Steel 
Workers Organizing Committee of 
the CIO.

In the land of plenty, this is the 
picture in the steel industry and 
allied fields which normally 
800,000 men:

Laid off 
000 men.

Working 
three days 
workers.

Working

completely: 28%

part-time, from 
a week: 57% or

full time: 15%

For these reasons we must look 
at the fascist restrictions upon 
science with concern. Fascism, with 
its strangling of the human spirit, 
is also strangling the human mind 
and all intellectuals, technicians and 
scientifically minded youth must un
derstand this point and combat a 
growing danger in the world.

Only last week the American As
sociation for the Advancement of 
Science has recognized the problem 
and danger and is taking steps to 
prevent it. The task is hard for it 
is common knowledge that scientists 
feel themselves to be above the com
mon struggle and do not believe 
they are needed in the political 
of the world.

Parliament of Science

life

6 FOIST’ AND ‘THOISTY’ ARE 
A BIG BAD MENACE

“Dis” and “Dat” are bad enough, 
but now comes “foist” and “thoisty”.

It’sk the “Erastz” language and 
the New York City Board of Ex
aminers viewed it with alarm yes
terday.

Dr. Joseph K. Van Denburg, board 
chairman, announced that careless 
speech by New Yorkers had reached 
the point where it had 
menace. It would appear 
though a new language 
created.

become a 
he said as 
had been

Parliament of Science” has 
been suggested as the means of com-' 
bating this danger. In this “Par
liament” representatives from scien
tific and intellectual bodies the world 
over would meet and exert a force 
on the political and social spheres 
of the world. In its essence, the 
parliament would act as a court of 
wisdom in which the leading scholars 
and scientists would give the world 
the benefit of their collective knowl
edge.

Whether such a parliament will 
come into existence is not known but 
one thing is evident—at last the 
scientists of the world are beginning 
to take an active part in the life 
of the world. The most powerful 
ally of the proletariat is beginning 
to wake up. Robert Vinatus.

POVERTY IS
CAUSE OF CRIME

No society can make a perpetual 
constitution, or even a perpetual 
law. The earth belongs always to 
the living generation: they manage 
it, then, and what proceeds from it, 
as they please, during their use of it. 
They are masters, too, of their own 
persons, and consequently may 
govern them as they please.—Thomas 
Jefferson.

Judge Pocus (to souse): “Say, you 
must like our jail!”

Souse (cheerfully): “I do judge. 
It has so many bars.”

normal forces, or 120,000.
No wonder the SWOC demands 

government action, a 5-billion dol
lar housing program, adequate relief 
programs.

Facts for the SWOC lay-off survey 
are based on a job-inventory of 526 

i plants, normally employing 546,903 
I workers under 412 companies scat-

of the tered over 14 states.

employ

or 224,-

one to 
456,000

LOUISVILLE, Ky.,—Wendall For
rest Bowers, 19, embittered by the 
poverty that “kicked him into crime”, 
calmly meditated today of death in 
the electric chair as he waited re
moval to Pennsylvania for the slay
ing- of Mrs. Wilma V. Carpenter, gay 
Philadelphia widow.

The boyish ex-convict, who had 
been held for two weeks on the 
vagrancy charge before he was iden
tified by a routine fingerprint check, 
confessed the slaying.

“I’m not afraid of the electric . 
chair”, he said. “It’s coming to me.

“I’ve been stealing and robbing 
since I’ve been knee high to a grass
hopper. My mother died when I 
was 14 months old and I’ve never 
had a home since. I’ve been tossed 
around so much I had to turn to 
stealing to exist”.

aLET THE OLD DIE IN WAR!
SPARE YOUTH!”

AUSTIN, Texas.—While those who 
will have to fight the next war were 
mapping plans to avoid all wars, 
those who fought the last one were 
presenting their solution to the sit
uation.

Claiming that since men in indus
try were worthless after the age of 
40, the members of the Travis Post 
of the American Legion suggest that 
no man under 40 be drafted for mi
litary service.

She: “John, this is twice you’ve 
come home and forgotten the lard.”

He: “Well, it was so greasy it slip
ped my memory.”
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“Kad labai valgyt norėjau... Vakar 
apvogė mane... Visus pinigus atėmė ir 
aš likau be cento, sar.”

“Kas atėmė?”
“Ogi toks didelis, už mane dusyk di

desnis nedorėlis. Apstumdė, apmušė, par
ginto, iškraustė kišenius ir nubėgo... Aš 
rėkiau—gelbėkit! Gelbėkit! Policija! Po
licija! Bet už tai tik per snukį nuo jo ga
vau. Dabar, neturėdamas nei cento ki
šeninį, negaliu nusipirkti laikraščių ir 
neturiu iš ko gyventi. Išalkau, tai ir vo
giau. Pasigailėk manęs, sar.”

“Meluoji, nedorėli! Į pataisos namus 
iki dvidešimts vienų metų!” Riktelėjo 
Džiakis.

“Amžiną atilsį”, atsiduso Anė.
“Tai neteisingai nuteistas,” užprotes

tavo Petrelis. “Juk jis nekaltas, kad anas 
jį apvogė ir nuo bado gindamasis, turėjo 
vogti. Jis turi būt išteisintas.”

“Kvailiuk,” pradėjo Džiakis. “Čia mes 
ir norime tau parodyti, ką duoda pra
sikaltėlio ašaros. Ar tu manai, kad teisė
jas girdėjo, ką prasikaltėlis jam sakė? 
Ar tu manai, kad jis, pats sotus būdamas, 
supranta, ką reiškia alkis? Jis girdi tik 
ką jam sako policistas ir mato tik pa- 

' vogtą duoną, to Jam ir užtenka. Pakliu
vai n; sveikas dingęs. Todėl privalai ži
noti

4)erščkęs tvorą ir kur dingsi įbėgęs į už
kaborį. Slinkdamas prie grobio, žinok 
ir koks plyšys arčiausia prie tavęs ran
dasi.

“Policistą tu matai iš tolo ir jis nėra 
taip pavojingas, kaip detektyvas. Detek
tyvas, vaikine, tai gyvatė, kuri ir nesu
žvanginus savo barškučiais tave iš pa
salų nukerta! Detektyvą turi suuosti, ir 
kuomet jis užguls tave vytis, turi mokėt 
mėtyti pėdas, zigzaguot ir bėgti kaip 
kiškis nuo šunies. Dabar turėsime kitą, 
gudrumo praktiką. Ane, tu eisi su pirki
niais, Kastis—pirkikas,- o Babis—policis
tas. Pradėkite.”

Anė prisidėjo ragažę. pirkinių, Babis 
užsiglaudė už durų, o likusieji pradėjo 
vaikščioti šian ir ten, nuduodami gatvės 
publiką. Anė užsikabino ragažėlės lan
kelį ant rankos, pamėgdžiodamas riebių 
moterų eiseną, truputį pakraipydamas 
savo sėdynę, įsimaišė į publiką. Kastis, 
sekdamas iš paskos, ėmė iš ragažės pir
kinius ir kišosi sau į antį. Tuo tarpu Ba
bis tik strykt iš užkampio, nutvėrė Kas- 
tį už apykaklės, supurtė ir nudžiugusiai 
tarė:

“A, a,... bičiuli! Nors kartą aš 
tave nutvėriau... Tai tu moterims ra- 
gažėles aptuštini, a? Duok ranką ir ei
nam.”

“Tai kur tu dabar mane vesi, mister?”

isus miesto plyšius, kur atsidursi

Wilkes-Barre, Pa.
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Vietinio Skyriaus Konferencija

Gruodžio 26 dieną įvyko 
praplėsta konferencija. Daly
vavo visi komiteto nariai ir 
šiaip veiklesnieji pažangiosios 
vsiuomenės vekėjai. Konf. bu
vo gyva ir padarė svarbių ta
rimų, kurie trumpoj ateity rei
kės gyveniman įvykdinti.

• Nutarta visos apylinkės tu
rėti draugijų konferenciją ir 
užkviesti Scrantono draugijas, 
kad ir jos prisidėtų prie šios 
konferencijos. Konferencija 
manoma laikyti kovo 20 d. 
Tad visi, kurie mylite ir norė
tumėte matyti Lietuvoj demo
kratiją ir abelnai kovoti prieš 
reakciją, — tai kada jūsų 
draugija gaus pakvietimą arba 
matysite laikraštyj, tad rinkite 
delegatus ir raginkite, kad . ir 
kitos draugijos taip pat pada
rytų.

Nutarta, kad ko daugiausia 
būtų surinkta parašų po peti
cijom, kurias A. L. Kongreso 
nacionalis komitetas išleido 
reikale paliuosavimo Liėt. po
litinių kalinių. Blankas visi iš
sidalino ir žadėjo geriausiai 
pasidarbuoti. Atsiminkit, drau
gai, kad tos blankos turi būt 
sugrąžintos ne vėliau 10 d. 
vasario komiteto sekretoriui. 
Taip pat sekretorius instruk-

6 
nuduodamas kvailiuku, pasiteiravo su
imtasis.

“Kalėjimam”
“O ar kalėjime duos man ir valgyt, 

mister?”
“Gal ir duos?”
“O kodėl tu neini į karą, mister?”
“Tai kas sugaudys tokius nenaudėlius, 

kaip tu?”
“O tu, kaip buvai mažas ir valgyt no

rėjai, ar nevogei?” '
“Aš buvau geras vaikas.”
“Ar ir tavo tėvas, kaip buvo mažas, 

buvo geras vaikas?”
“Suprantama.”
“O ar tų pažinojai savo tėvą, kuomet 

jis buvo mažas vaikas?”
Čia Babis taip staiga sugautas meluo

jant, susibalamūtijo, o Kastis, ištraukęs 
savo ranką iš jo rankos—skuto ir nusku
to. Džiakis, atsisukęs į Petrelį, pasitei
ravo: “Ar tu supratai šį lošį?”

“Ne.”
“Matai, kaip tik Babis jį sučiupo, jis 

nusidavė paprastu kvailiuku ir pradėjo 
visų niekų klausinėti. Kaip tik jis paklau
sė ar policistas pažino savo tėvą, kuomet 
anas buvo dar tik vaikas, policistas su
simaišė, užmiršo, kad jis laiko prasikal
tėlio ranką, paleido. Šis ir pabėgo. Tai 
gudrumo pamoka, supranti?”

“Dabar tai suprantu.”
“Na, dar viena lekcija ir baigta. Dabar 

bus piniginio krepšelio lošis. Kastis vogs 
krepšelį, o Vilis jį išgelbės. Pradėkite.”

Babis šį kartą atsistojo už stalo, būk 
tai už gatvės kampo ir žaizdamas p.aipa 
pradėjo švilpauti. Publika vaikštinėjo, 
kaip ir aname lošyje. Anė, vėl tokia pat 
eisena eidama, vienoj rankoj turėjo liet
sargį, antroj piniginį krepšelį. Kastis 
prislinkęs ištraukė iš jos rankų krepšelį 
ir nėrė į kitą gatvę. Anė suspiegė, o vagį 
sučiupo policistas.

“Pakliuvai, nedorėli... Dabar aš tave 
padėsiu ten, kur visi tokie randasi.” Pur
tydamas suimtąjį už apykaklės, džiau
gėsi Babis.

Čia pribėgo gaikščiodama iš persigan- 
dimo Anė ir pradėjo tratėti: “O kaip tas 
nedorėlis mane pergazdino? Ačiū tams
tai, kad sučiupai. Aš visuomet sakiau, 
kad jaunas policistas daug gabesnis, 
gu koks senis. Oh, kaip aš jums esu 
kinga.”

“Na, gerai. Einam pas teisėją”, 
kydamas prasikaltėlį už apykaklės 
ragino Babis.

Bet kur buvęs, kur nebuvęs, prišoka 
Vilis ir su didžiusiu užsiganėdinimu pra
deda kalbėti: “Pakliuvai, pakliuvai ne
dorėli. Tu man vakar visą snukį sudau
žei ir mislini, kad aš neatsilyginsiu? Še 
tau, še!”

(Bus daugiau)

Rezoliucijos
Priimtos ALDLD VI Apskričio 
Konferencijos, Laikytos Chest
er, Pa., Lapkričio 21 d., 1937

mi netik arčiau partijos, bet ir 
į partiją kuo daugiausia susi
pratusius ir sąmoningus veikė
jus iš lietuvių tarpo.

SPAUDOS KLAUSIMU

ne- 
dė-

lai- 
pa-

tuotas, kad jis pilnai tvarky
tų tas blankas ir reikalautų, 
kad būt grąžinamos laiku.

Nutarta turėti Koks paren
gimas ir išrinkta komisija tam 
darbui atlikti. Parengimo tiks
las, — sukelti šiek tiek finan
sų dėl vietinio veikimo. O jei
gu daugiau liktų, tai bus pa
siųsta ir Nac. Komitetui.

Šioji konferencija stoja už

Great Neck, N. Y.
Pas mus abelnai kalbant or

ganizacinis veikimas eina ne
blogai, bet galėtų būt ir geres
niu. Vienas dalykas kas pas 
mus turėtų būt dažniau, tai 
prakalbos. Retai mes, great- 
neckiečiai, jų girdime. Ir, va, 
todėl Lietuvių Darbininkų Su-

šaukimą visų pažangiųjų lietu-, sivienijimo 24 kp. nutarė su-
vių draugijų atstovų kongreso 
ateinančią vasarą, kad pa
smarkinti kovą už Lietuvos 
žmonių demokratiją.

Pereitus metus prigulėjo 13 
draugijų, kurios sumokėjo į 
Nac. Kom. iždą $17; vietinis 
kom. skyrius pasiuntė $15. Vi
so $32. J. Surdokas.

Laivus Statytus Sovietam 
Japonija Perveda Italijai
London. — Japonijoj bu

vo statoma 16 prekybos lai
vų Sovietam. Bet, kaip pra
nešama Anglijos valdžiai, 
dabar Japonija tuos laivus 
perves Italijai.

Minimus laivus Japonija 
turėjo pristatyt Sovietams 
pagal sutartį, sulig kurios 
Sovietai pervedė Chinų Ry
tinį geležinkelį Manchukui- 
Japonijai.

rengti įdomias ir naudingas 
prakalbas, kurios įvyks sek
madienį, sausio 16 d., š. m., 
Kasmočių svetainėje, 91 
Steamboat Rd., Great Neck, 
L. I. ’Pradžia 3-čią vai. po pie
tų, c

Turėsime net du kalbėtojus 
— Dr. Kaškiaučių ir d. Gasiū- 
ną iš Pittsburgh, Pa. Daktaras 
Kaškiaučius duos daugybę ge
rų patarimų apie sveikatą ir 
reikalą būti apsidraudusiu. 
Draugas Gasiūnas taipgi daug 
aiškins apie Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą ir jo nau
dingumą darbininkams.

Ne'praleiskite progos, išgirs
kite tuodu žymiu kalbėtoju!

Komisija.

12 d. rytą Kauno 
stotyje susidūrė 
manevr uo j antiej i 

Susidūrimo metu

Gruodžio 
geležinkelio 
šonais du 
traukiniai,
vagonas, prikrautas mėsos, bu
vo numestas nuo bėgių. Du 
vagonai šiek tiek apgadinti......

LITERATŪROS LEIDIMO 
KLAUSIMU

Mes, ALDLD VI Apskričio 
konferencijos dalyviai, susirin
kę Chester, Pa., apsvarstėm mū
sų draugijos leidžiamą literatū
rą paskiausiu laiku ir priėjom 
prie išvados, kad jau pakanka
mai turime lengvos literatūros, 
kuri yra daugiau tinkama pra
diniai susipratusioms masėms,—

Todėl visi konferencijos daly
viai pageidaujame, kad ateityj 
mūsų organizacijos CK surastų 
tinkamą, nedidoką veikalą išleist 
draugų K. Markso, N. Lenino, ar 
J. Stalino raštų, kurie aiškina 
daugiau apie dabartines svarbes
nes politines problemas. Tas 
suteiktų gilesnio susipratimo 
mūsų draugams.

Kadangi mūsų kasdieninė ko
munistinė spauda, kaip tai: 
Laisvė; Vilnis ir angliškas dien
raštis Daily Worker, veda ne- 
atlaidžią ir teisingą liniją už 
darbininkų klasės reikalus, su 
kuo mes pilniausia sutinkame,— 
todėl mes ir ateityj pasižadam 
dėti visas pastangas rėmime 
viršminėtų laikraščių. Taip pat 
mes labai pageidaujame, kad 
greitai pasirodytų ir kiti anglų 
kalba žadami laikraščiai tarpe 
Amerikos darbo masių ir padėtų 
jiems kasdieninėse jų kovose, 
rodydami kelią prie pergalės.

TOMO MOONEY KLAUSIMU

ISPANIJOS KLAUSIMU
Mūsų organizacijos delegatai, 

svarstydami kitus svarbius rei
kalus, priėjo ir prie dabartinių 
svarbių kovų Ispanijoj, kurias 
neatlaidžiai veda dabartinė liau
dies išrinkta valdžia prieš už
puolikus fašistus. Visi delegatai 
vienbalsiai priėjo prie išvados, 
kad yra būtinas reikalas remti 
tas neatlaidžias lojalistų kovas 
visais galimais būdais, aukau
jant iš mūsų organizacijų iždų 
ir renkant aukas visur.

LIETUVOS POLITINIŲ KALI
NIŲ KLAUSIMU

Mes, ALDLD VI Apskričio de
legatai, laikytoj konferencijoj 21 
d. lapkričio, 1937 m., Chester, 
Pa., atstovaudami 300 organi
zuotų lietuvių šioj apielinkėj, nu-

ALDLD VI Apskričio laikytoj 
konferencijoj, 21 lapkričio, 
1937, Chester, Pa., vienbalsiai 
raginame aukuoti pagal išgalę iš 
kuopų iždų į fondą apeliavimui į 
aukščiausią teismą dėl paliuosa-1 
vimo nekaltų kankinių.

RINKIMŲ KLAUSIMU
Kadangi Pennsylvania valsti

joj nesiranda Darbo Partijos, 
tai mes nutarėme remti į visas 
urėdų vietas 1938 m. rinkimuose 
Non-Partizan League’os pasta
tytus kandidatus.

Rezoliucijų Komisija.

Iš Kanados atvyko į Jungtines 
Valstijas drg. Matas Guoba, ku- 
.ris per ilgą laiką ėjo Kanados 
Veikiančio Komiteto, ALDLD 
kuopų, sekretoriaus pareigas, 
kuris prieš du metu buvo Lietu
voj, kaipo Kanados darbininkų 
atstovas, kuris plačiai yra su
sipažinęs su Kanados ir viso pa
saulio lietuvių judėjimu.

Jungtinėse Valstijose jis bus 
apie du mėnesius laiko. Važi
nės su prakalbomis. ALDLD 
kuopos jau rengia sekamose 
vietose jam prakalbas ir šaukia 
susirinkimus:

ROCHESTER, N. Y.; kalbės 
11 d. sausio, 7:30 vakare, Gede- 
mino Svetainėj, 575 Joseph Av. 
Kalbės jis ir drg. J. Bondžins- 
kaitė.

BINGHAMTON, N. Y., prakal
bos rengiamos ketvirtadienį, 13 
d. sausio, 7:30 vakare, Lietuvių 
Svetainėj, 315 Clinton St.

SCRANTON, Pa., prakalbas 
rengia sekmadienį, 16 d. sausio, 
7 vai. vakare, 1252 Providence 
Rd.

Tą pat dieną atsibus ALDLD 
12-to apskričio konferencija Be
net Hall No. 2, Hose Co., E. 
3rd St., Wyoming, Pa., tai drau
gai kviečia, kad drg. Guoba da
lyvautų ir konferencijoj.

WILKES-BARRE prakalbos 
įvyks antradienį, 18 d. sausio, 
7 vai. vakare, Crystal Ball Room 
svetainėj, 325 E. Market St.

SHENANDOAH, Pa., prakal
bos įvyks trečiadienį, 19 d. sau
sio, 7 vai. vakare, Sweet’s Hall.

MINERSVILLE, Pa., prakal
bos atsibus 20 d. sausio, 7 vai. 
vakare, Van Hall, 3rd ir South 
Sts.

READING, Pa., draugai šau
kia susirinkimą 21 d. sausio. 
Kalbėtojas privalo vykti pas 
drg. K. Romikaitis, 65 Arling
ton St.

Tolimesnis maršrutas bus pa
skelbtas vėliau. Mes kviečiame 
visus “Laisvės” skaitytojus 
skaitlingai apsilankyti į šias 
prakalbas.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr.

Uždraudžia Du Italy Fašisty 
Laikraščius Francijoj

Paryžius.—Francijos val
džia uždraudė įvežt ir par- 
davinėt Italijos fašistų laik
raščius “La Stampa” ir “La 
Gazetta del Popolo”.

Tuom iš dalies atsiliepia 
į tai, kad Mussolinio valdžia 
uždraudė įvairius Francijos 
laikraščius.

RADO KAPĄ PIRMO 
AIGIPTO KARALIAUS?
Cairo, Aigiptas. —Anglas 

tyrinėtojas W. E. Emery 
sakosi atradęs Saqqaroj po
žeminius kambarius, kur , 
buvę palaidoti palaikai pir
mo aigiptiečių karaliaus 
Menes’o. Jis ten viešpata
vęs tarp 5 ir 6 tūkstančių 
metų atgal.

WPA Darbai Kitur Padaugin
ti, o New Yorke Sumažinti
Washington.—Nuo spalių 

2 d. iki sausio 1 d. į viešus 
WPA darbus buvo priimta 
dar 216,896 bedarbių abel
nai; bet New Yorke tuo tar-

tarėme griežtai reikalaut Lietu- . ’ $ rjaleista iš WPA.
irnn t r I /J rt i r\ Im/*« hiirii aiirmlrrn Avos valdžios, kad būtų suteikta ~ 
Lietuvos politiniams kaliniams 
pilniausia amnestija. Mes taip > 
pat užgiriam Amerikos Lietuvių 
Kongreso išleistas peticijas rin-' 
kimui parašų l._. __
amnestijos politiniams kali
niams ir pasižadame visais ga
limais būdais darbuotis tarpe 
lietuvių, kad surinkus kuo dau
giausia parašų; ir toliau, pasi
žadame remti Lietuvos politinius 
kalinius, kurie kenčia už darbo 
žmonių reikalus, kviesdami ir 
kitas organizacijas prisidėti prie 
to taip garbingo darbo su gau
sia paramą.

Washington.—Nauju Am
erikos ambasadorium Angli
jai prezidentas Rooseveltas 

dėl reikalavimo paskyrė J. P. Kennedy, bu- 
politiniams vusį galvą šios šalies pre

kybos laivų komisijos.

REZOLIUCIJA LENKŲ 
VALDŽIAI

ateina iš 
žiaurius 
Vilniaus

Kadangi daug žinių 
Lenkijos apie valdžios 
užsipuldinėjimus ant 
krašte gyvenančių lietuvių, už- 
darinėjant jų laikraščius, ati
mant teisę savo kalboj susirin
kimus laikyti ir uždarinėjant 
aukštesnes liaudies mokyklas,—

Todėl mes, varde 300 organi
zuotų lietuvių, nutarėm griežtai 
užprotestuoti prieš Lenkijos val
džios tokius žiaurius persekioji
mus lietuvių ir griežtai reika
laujame, kad mūsų broliams lie
tuviams, g/venantiems Vilniaus 
krašte, būtų suteiktos teisės 
laisvai organizuotis į darbinin
kiškas organizacijas, turėti sa
vo kalboj susirinkimus, bei liau
dies aukštesnes mokyklas.

KOM. PARTIJOS VEIKIMO 
TAKTIKOS KLAUSIMU

Kadangi AKP vaidina tarpe 
šios šalies darbininkų klasės 
svarbiausią vaidmenį su savo 
lanksčia veikimo taktika dabar
tiniu momentu, rpdydama kelią 
darbininkų masėm prie geresnės 
ateities, su kuo mes pilniausiai 
sutinkam,—

Todėl mes pasižadam ir at
eityj Veikti kuo glaudžiausioj 
formoj su Kompartija, kad įvy
kini jos pabrėžtus tikslus, rem
dami ją materialiai ir traukda-

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.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKO APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPA U AVE. DETROIT, MICH.

BUS DIDELĖJE SALĖJE

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

Puikus steičius, salėje telpa apie 2,000 žmonių

BAZARAS BUS

11, 12 ir 13 
Vasario-February

Kiekvieną vakarą bus puiki dailės 
programa, gera orkestrą šokiams.

Laukiame Bazarui Dovanų!

1 ’:vi8JĮ
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‘Kornevilio Varpai’—Nemirštama Kalėdų Dovana
Per keletą savaičių pažangūs 

Massachusetts valstijos ir jos 
apylinkių lietuviai nekantriai 
laukė 25-tos dienos gruodžio, 
kalėdų dienos. Iš kur krikš
čionių kalėdų dienos šventimas 
ateina, buvo gana platokai 
paaiškinta “Laisvės” No. 299 
už gruodžio 21, 1937. Kuo 
arčiau einama prie kalėdų 
dienos, tuo smarkėja prisiren
gimas jos pasitikimui.

Šioj šalyj kalėdų šventi
mas labai drūčiai sukomerci- 
alizuotas, kad dauguma biz
nierių, ir nekaip tikinčių, jų 
laukia švenčiau, negu karštai 
tikintis. Mat, biznieriaus tre- 

* jeto pokalėdinių mėnesių gyve
nimas priklauso nuo to, kiek 
jam pavyks padaryti pelno iš 
kalėdų. Todėl nesigailima nei 
laiko, nei pinigų garsinimam, 
būbnijimam.

Čia išeina ant estrados ir 
^vienas kitas iš turtingųjų, pa

siųsdamas kašiukėlį kitą vai
sių biedniem. Kalėdų šven
tės šventimas paliečia labai 
daug, ir netikinti įsivelia į tą 
sūkurį. Visi stengias kuo nors 
apdovanoti savo gimines, 
draugus, pažįstamus, kad ne 
kuo didesniu, tai nors atviru
ke pasveikinti. Atsimenama 
ir serganti bei nelaimių pri
slėgti. žiūrint į tą visą kun
kuliuojantį sūkurį, matai, kad, 
rodos, visi nori būtinai sužmo- 
nėti ant 
sekančia 
vaga.

Apart
teikimo, dar eina drūčiai įsi
gyvenęs paprotys pasisvečia
vimų, taip vadinamų 
Daugel yj 
atbalsiai 
girdisi.

Reikia
svečiavimas, paūžimas yra la
bai įsigyvenęs per šventes ir 
išsidirbęs sau neliečiamybės 
privilegiją. Tik prisimink apie 
kokį parengimą kalėdų ar

nuovargį, 
laukia di- 
darbas.
diskusijos

Po- 
kad

vienos dienos, o su 
vėl viskas eina sena

sveikinimų, dovanų

paūžimų. 
atsitikimų paūžimo 
per kelias dienas

jaučiais spygliuotais kailiniais 
eglių, pušelių.

Niekas iš su manim keliau
jančių nesiinteresavo gamtos 
vaizdais, nes visų kalba suko
si apie brooklyniečius ir jųjų 
kelionę. Dauguma apgailes
tavo, kad nakties laiku jie su
tiko blogo oro, o tas pailgins 
jų kelionę, padidins 
Gi čia, Bostone, jų 
delis, atsakomingas

Staiga susidaro
apie dienos tinkamumą, 
ra draugų vis ginčino, 
kalėdų dieną neturi būti nie
kas rengiama, nes tai “ulia- 
vojimo” diena. Bet didžiuma 
buvo priešingos nuomonės. 
Buvo įrodyta, kad visoki te
atrai kimšte užsikemša publi
ka, kur didžiumoje jų lanky
tojai mato labai pigios rū
šies vaidinimus bei judžius. 
Kainos visur pakeliamos dvi
gubai, tačiau net ir prasčiau
sias teatras būna kimštinai 
užpildytas. Net ir tie visi, 
kurie priešingi parengimams, 
daugumoj eina į “mūvės” ir 
semiasi sau žalingos propa
gandos, užmokėdami už ją 
gerą pinigą ir nusiveždami 
atvykusius svečius taip pat.

Besiginčydami nei nepaju- 
tom, kaip atsidūrėm ant 
Huntington Ave, prie Muzi
kos Konservatorijos sienų. Iš
lipę, raivomės ir kalbam, kaip 
čia praleist laiką, juk dar tik 
2 vai., o lošimas prasidės 4-tą. 
Jau radom vieną 
1 unijų 
bant, 
vieni 
džio,
sutikti ?

duris ir drauge su kaimo jau
nimu bando surasti vaidinimo- 
si priežastis. Čia jie pasi
slepia ir sugauna senį Gaspa
rą’, kuris, apsaugojimui tur
tų, nakties laiku ateidavo į 
palocių ir vaidino šmėklų ro
lę su tam tikrais prietaisais, 
kas per metų metus buvo taip 
įbauginę kaimo . gyventojus, 
kad jie bijodavo ir palociaus 
sienų.

Pagautas Gasparas, užgirdęs 
varpus skambinant, netenka 
proto, o surasti neaiškūs do
kumentai duoda progą Ser- 
poletei paveldėti turtus ir tik
tai paskutiniame akte, sureng- 
toj per grafą puotoj, ateina 
Serpoletė jau kaipo grafaitė, 
čia ateina ir senas, pamišęs 
Gasparas, jieškodamas žermi- 
nos. Pamatęs seną vaitą, už
sipuola, iškeldamas jo sukty
bes. Paliestas aplinkybių ir 
jaunam grafui pasisakius, kuo 
esąs, Gasparas atgauna pro
tą, prisipažįsta prie visko ir 
parodo dokumentus, kurie 
paliudija žerminą esančią 
grafaite, o Serpoletę—nežino
mo paėjimo jo auklėtine.

Veikalas margas juokais, 
nuotikiais, meilės romansais ir 
gražiom dainom. Aiškiai paste
bima pasireiškimas 
j imą į šmėklas.

Visas vaidinimas 
kiai. Neperdėsiu 
kad Massachusetts
lietuviam teko pirmu 
matyti tokį harmoningą vai
dinimą, tokį visų lošėjų artis
tišką sujungimą su veikalo 
turiniu, jo dvasia, ir perduo
dant jį žiūrėtojams realčj 
formoj. Puikus, tinkamas 
scenos įrengimas, spalvuotas 
kostiumų įvairumas, miklus, 
suderintas vaidinimas malo
niai glamonėjo susirinkusius 
šimtus pažangios publikos.

prieš tike-

išejo pui- 
pasakęs, 
valstijos 

sykiu

kitą iš ko- 
ir besikal- 
linkėjimus 
pusvalan- 

galima čia

atvykusius 
beteikiant 

kitiem. Už 
ko nebuvo

Jau matėsi draugai iš
visų Bostono apylinkes kolo
nijų. Kuo pasisuki, ten pa
žįstamas veidas. Ko dabar 
čia visi taip anksti suvažiavo? 
— užklausė nejučiomis mano 
draugas ir pats nusijuokė at
siminęs, kad mes irgi anksti 
pribuvom.

Kelios minutės po trijų, o 
velykų dieną, tuojau pasipils! Jordan Hali tarpdurys jau 

pilnas laukiančių įeiti, kas pas 
lietuvius nepaprasta. Mūsų 
publika visuomet susirenka 
vėliau garsinto laiko, progra
mos irgi pradedama daug vė
liau, negu garsinama, šį sy- 

prisilaikyta 
punktualumo iš abiejų pusių, 
o tai labai gražus dalykas. 
Dar toli prieš keturias jau 
publika savo vietoj.

Porą minutų į keturias už
gęsta žiburiai ir pasigirsta or- 
kestros garsai po miklia mu
zikos direktorės B. šalinaitės 
ranka. Atsidaro scena pil
nam, puikiam įrengime, už
pildyta jaunu, gražiu Brook- 
ly Aido Choru, pasipuošusiu 
įvairių spalvų skoningai sude
rintais kostiumais, kas sudarė 
nepaprastai gražų vaizdą. 
Pasipila svečius sveikinantis 
entuziastiškas delnų plojimas. 
Galingai ir harmoningai su
skamba atidarymo daina: 
“Kas tik tarnų sau reikalauja, 
tegul į valsčių ten keliau
ja ... ” Prasideda taip visų 
laukiamas “Kornevilio Varpų” 
perstatymas.

Veikalo turinys, trumpoj 
sutraukoj, toks:

Trijų aktų, keturių atiden
gimų. Laikas—17-tas šimt
metis. Vieta — Normandi
jos Kornevilio kaimas, stovin
tis šalia grafo palocių, 
pabėgdamas nuo civilio 
paliko senam kaimiečiui 
parui"~ saugoti palocius, 
se esamus turtus, ir 
lėti grafaitę. Godus 
tuolis senis, kad pasisavinus 
palocių, turtus, užslėpęs gra
faitės paėjimą, išauklėjęs ją 
kaip savo giminaitę, pasiryž
ta ją apvesdinti su senu vai
tu. Tokiam Gasparo žings
niui yra priešinga pati jo auk
lėtinė žerminą ir jaunas kai
mo žvejys Grenys, kuris ban
do gaut žerminą sau už žmo
ną. Kad pasprukus nuo se
nio Gasparo, žerminą ir Ser
poletė, antra Gasparo auklė
tinė, tarnų samdymo dieną 
parsisamdo ką tik grįžusiam 
grafo giminaičiui.

Sugrįžęs, jaunas grafas, iš
augęs svetur, niekam nepažįs
tamas, nepaiso jokių kaimo 
jaunimo bauginimų, perspėji
mų apie palociuose esamas 
šmėklas, atidaro palocįąus

Kas galėjo patikėti, kad 
Gasparo ir vaito, senių, .kailiuo
se įsilindę jauni vyrukai?! 
Jie buvo taip tinkamai nugri
muoti ir įgyvendinti senių ro
lėse, kad geriau negalima. 
Nesimatė nei vieno ant sce
nos, kad atrodytų ne savo vie
toj bei neturėtų ką veikti, ar 
kam nors būtų reikaliga su- 
fliorius. - Taipgi nežiūrint, 
koks sujudimas bei veikimas 
eina ant scenos, bet tik pa
davus ženklą muzikos direk
torei B. šaknaitei, žaibo grei
tumu trenkia sutartina, galin
ga .daina, kas liudija puikų ai- 
diečių išsilavinimą.

čia reikia pakarto! Dr. 
Kaškiaučiaus pasakymą: “Tas 
viskas galima pasiekti brook- 
lyniečiam, nes jie turi savo 
eilėse dramos žinovą, scenos 
inžinierių Joną Valentį,—mu
zikę B. Šalinaitę.” Ir ne be 
pamato brooklyniečiai did- 
džiuojasi savo menininkais. 
Geistina, kad muzikos ir dra
mos meisteriai, B. Šalinaitė ir, 
J. Valentis, nepašykštėtų sa
vo žinojimo-talento 
mūsų scenos.

Brooklyno Aidas 
90 nuošimčių iš čia 
jaunimo, 
Su “Kornevilio Varpų" per
statymu puikioj Naujosios An
glijos konservatorijoj jie nusi
nešė garbės vainiką. Tas tu
rėtų paskatint Massachusetts 
valstijos chorus prie darbo. O 
reikalinga gerai padirbėti, kad 
pasivijus jau gana tolokai nu
žengusius brooklyniečius.

Lietuvių Meno Sąjungos 11 
Apskritys vertas didelio pa
gyrimo už taip didelį darbą. 
Šis jų parengimas ištikrųjų 
yra puiki, nemirština kalėdų 
dovana visiem veikalą ma
čiusieji!. Daugiau tokių pa
rengimų ! * Vienas Svečių.

savo kapitalais, 
socializmo

skusti ir didesnė dauguma 
visų mūsų darbininkų. Visos 
skambiausios mūsų ūkio ša
kos yra griežtoje valstybės 
kontrolėje. Visose stambes
nėse įmonėse valstybė daly
vauja su
Tai kokio dar 
reikia?”

“Darbas” čia
tik vieną mažmožį, kad ta 
valstybė yra kapitalistinė, o 
valdžia buržujų rankose, 
priešingai Sovietų Sąjungai, 
kur valdžia yra darbininkų 
ir valstiečių rankose.

Šitaip fašistai panaudoja 
Lietuvos darbo žmonių sim-| 
pati j as socializmui, kad 
dangstantis socializmo var
du paslėpti klasinį savo vie
špatavimo pobūdį.

A. Ramutis.

n “užmiršo”

kėlimui

susideda 
augusio 

puikiai išlavintas. 
Kornevilio Varpų

Reikalauja Dviejų Naujų Ka
ro Didlaivių Francijai

Paryžius.—Francijos val
džia kreipiasi į seimą, kad 
užgirtų statymą dviejų nau
jų karo didlaivių po 35,000 
tonų įtalpos. Jie esą reika
lingi atsvarai prieš naujai 
statomus Italijos karo did- 
laivius.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WOODHAVEN, N. Y.

LDS 13 kp. metinis susirinkimas 
įvyks trečiadieni, sausio 12-tą, Ky- 
burio Svet., 948 Jamaica Avenue. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Prašome na
rių susirinkti laiku, rinksime naują 
valdybą 1938 metams. (8-9)

pasakyti, kad pasi-

protestai: “Negalima! Nc- 
užsimoka!” “Nebus pasek
mių, visi ūžia po stubas!” 
“Važiuoju į svečius!” “At
ivažiuos svečių!” ir taip to
liau, ir tt. Rodos, kad jokia
įeita diena jam nėra taip pat kį, taip sakant, 
tinkama važiuoti į svečius bei 
turėti pas save svečių ir taip 
pat draugiškai juos pamylėti 
bei būti pamylėtu. Ir taip 
leidžiama tam jokios vertės 
neturinčiam papročiui pasi
glemžti visai jam nepriklau
sančias privilegijas.

Reikia pasveikint Lietuvių 
Meno Sąjungos Antrąjį Ap
skritį už tokį drąsų, gražų 
žingsnį. Nepaisant jokių pa
stabų, bauginimų, jie pasisa
kė už partraukimą brookly- 
niečių į Bostoną sulošimui 
“Kornevilio Varpų” kalėdų 
dieną.

LMS II Apskričio rengima
sis prie veikalo lošimo sukėlė 
daug diskusijų, žingeidumo ir 
nekantraus kalėdų laukimo 
pilnoj to žodžio prasmėj. Vie
ni įdomavos, koks bus oras, 
kiti—kiek publikos, dar kiti— 

veikalas ir ar ištikrųjų 
brooklyniečiai taip gerai su
los, kaip jie sakosi.

Pasirodžius sniegui penkta
dienio vakarą, manau, kiek
vienas, kuris atjautė rengėjų 
dedamom pastangom ir linkė
jo jiem pasekmių, nusiminė. 
Juk yra gana lepių žmonių, 
kuriuos kiek 
gali sulaikyti 
šioj iškilmėj.

šeštadenį,
tos, mūsų grupė iškeliavom į 
Bostoną. Oras gražus, sau
lėtas, šiltas. Iškritęs nakties 
laiku sniegas atrodė lyg di
delė skylėta antklodė, kuri 
stengėsi savo baltumu už
dengti pajuodavusią žemę. Bet 
pakilę šilti saulės spinduliai 
greitai naikino silpną sniego 
antklodę, didindami jos juo
dus prakiurimus. Kelias jau 
pilnai sausas, liuosas nuo 
bent kokių žiemos ženklų ir 
mūsų sena mašinukė išdidžiai 
ritasi, skubi Bostono link.

Daugiausia primena kalė
das tai nors menkutės žiemos 
plikai nurėdyti įvairaus didu
mo lapuočiai medžiai, liūd
nai stovinti šalia išdidžiai pa
sipuošusių sąvo nieko nebo-

nepalankus oras 
nuo dalyvavimo

pusė po dvylik-

Socializmas... Lietuvoj!

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

Rūgšti ruginė, snrdi ruginė, Clelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vi&am 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 svori ir kainas.

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

kuris 
karo 
Gas- 
juo- 
auk- 

šykš-

Lietuvos darbo žmonės 
puikiai žino, kad Sovietų 
Sąjungoj nebėra kapitalis
tų, dvarininkų ir buožių, 
kad čia panaikintos klasės 
ir įgyvendintas socializmas. 
Darbo žmonėse yra daug 
simpatijų laimėjusio socia
lizmo šaliai. Tas nepatinka 
fašistams. Tačiau fašistai 
nenori atvirai pasakyti, kad 
jie kapitalistų, dvarininkų 
ir buožių reikalų gynėjai. 
Jie veidmainiauja darbo 
žmonių akyse ir prisimeta 
jų draugais. Kartu jie sten
giasi įrodyti, kad Lietuvos 
kapitalistai, dvarininkai ir 
buožės visai nėra buržujai 
ir išnaudotojai, o pati Lie
tuva visai ne kapitalistinė 
valstybė.

1933 m. gruodžio 15 d. 
tautininkų partijos suvažia
vime Smetona kalbėjo: “Lie
tuva dabar smulkaus.žemės 
ūkio kraštas, kone be pra
monės, be turtingųjų žmo
nių. Visa kas yra, laisvę at
gavus; mūsų sukurta ir te
bekuriama, tai vis daugiau
sia tautos iždo lėšomis ... 
Šiuo atžvilgiu Lietuva kaip 
ir nėra gyvenusi kapitaliz
mo, kaip ir prašokusi šį is
torinį etapą žmonijos istori
joj. Nematyti ir ateičiai 
mūsų krašte sąlygų kapita
lizmui plėstis” ( “L. A.”, 16. 
XII. 33). O šių metų balan
džio 5 d. “Lietuvos Aidas” 
tiesiai rašė: “Luomais (luo
mais fašistai vadina klases) 
susiskirsčiusios visuomenės 
Lietuvoje mes neturim.” 
Na, jeigu Lietuvoje nėra 
kapitalistų, tai nėra ir iš
naudotojų bei išnaudojimo. 
Darbo rūmų leidžiamas dar
bininkams laikraštis “Dar
bas” š. m. gegužės 6 d., taip 
ir rašė: “Daugelis darbo 
žmonių vaizduojasi, jog vi
sas blogumas glūdi tame, 
kad juos kažkas išnaudoja. 
Čia galima būtų įrodinėti, 
kad dažnais atvejais taria-

masis išnaudojimas yra tik 
įsivaizduotas dalykas.”

Kad dar labiau pabrėžti, i 
jog Lietuva ne kapitalistų 
valstybė, jog joje nėra iš
naudotojų kapitalistų ir iš
naudojamųjų darbininkų, 
fašistai stumia iš lietuvių 
kalbos pačius žodžius “kapi
talistas” ir “darbininkas,” 
kurie esą vartotini tik kapi
talistinėje valstybėje. Šių 
metų balandžio 22 d. Žemės 
Ūkio Rūmų suvažiavime 
Smetona mokino darbinin
kus: “.. .. lietuvių pažiūra : 
darbdavio ir darbinio santi-' 
kiams turi būti kitoniška, 
ne kaip kapitalizmo kraš
tuose, kur darbininkas vaiz
duojamas neprieteliu darb
daviui. Pas mus darbdavys 
ir darbinis turi būti priete- 
liai” (“L. A.”, 27. IV. 37). 
Vadinas, Lietuvoje yra ne 
kapitalistai, o “darbdaviai” 
ir ne “darbininkai,” o “dar
biniai.” Ar ne ryškus pavyz
dys, kaip klasių kova daro 
įtakos pačiai kalbai ? !

Tačiau, jeigu Lietuvoje 
nėra kapitalistų ir darbinin
kų, o vien “darbdaviai” ir 
“darbiniai,” jeigu Lietuvoje 
nėra kapitalizmo, tai kas gi 
tada joje yra? Pasirodo, 
kad Lietuvoje yra... socia
lizmas. Šių metų gegužės 4 
d. aukščiau minėtas “Dar
bas” šitaip samprotavo: 
“Kiek teko patirti, kai ku
rių mūsų valstybės įmonių 
darbininkai, kurie gauna vi
siškai patenkinamą atlygi
nimą, jaučiasi nepatenkinti. 
Kur čia sveikas protavi
mas? Juk kas dirba valsty
bės įmonėje, to joks kapita
listas neišnaudoja. Juk ir 
įgyvendinus kai kieno lau
kiamą socializmą, vis tiek 
reiks dirbti, nors įmonės ir 
priklausys valstybei. Todėl 
jau kas-ne-kas, bet valsty
binių įmonių darbininkai 
neturi logiška pagrindo 
skustis kapitalistiniu išnau
dojimų. Tuo negali nu$L

WATERBURY, CONN.
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- 
simokėję už 1937 m. gaus ją dykai. 
Taipgi kuopa turi parsitraukus 
“Vilnies” išleistą metraštį kalendorių, 
pasipurkite. — Sekr. J. Ž. (7-8)

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

vyksta su prakalbomis į 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 karą ir svar
besnius pasaulio įvykius. Todėl kvie
čiame visus, vietos ir apylinkės lie
tuvius dalyvauti minėtose prakalbose. 
— ALDLD 20 kp. (7-8)

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

čiadienį, sausio 12 d. LDP Kliube, 
408 Court St., 8 vai. vak. Drauges ir 
Draugai, būtinai dalyvaukite susirin
kime, nes bus daug svarbių dalykų 
del apkalbėjimo. Taipgi atsiveskite 
naujų narių prirašyti prie kuopos.— 
V. K. Sheralis, Sekr. (7-8)

tre

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)

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

‘ Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, . ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumui, 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 16lhSt.,N. Y. r 7Tarp 4tn Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienj

9 A. M. iki 3 P. M.
.5 ■' i..i>Įiuibi iniii i u.m u nin

Notary Public

.MM

Tel. Stagg 2-5043

£
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIVS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y<

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

<i>

<!>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<!>

Valgykite Medų <

“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

<

<

<

<♦> <♦>

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės į “Laisvės” 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

< u
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Antradienis, Sausio 11, 1938 
it

New Yorko Apielinkes Žinios
Smagi Komunistų Pramoga

šeštadienio vakarų, “Lais
vės” Salėj, įvyko Komunistų 
Partijos 1-mos kuopos pramo
ga, kurion susirinko gerokas 
skaičius narių ir simpatikų, 
nors nemažai šios kuopos na
rių ir simpatikų turėjo daly
vauti kitur. Kuopa didžiumoj 
susideda iš lietuvių. Susirinki
mai laikomi antradieniais,

Vakaro programų išpildė 
lietuvių dainininkės Aldona 
Klimaitė, akompanuojant Al
donai Žilinskaitei, ir Lilija Ka
valiauskaitė, akompanuojant 
Albinai Depsiutei. Angliškai 
kalbėjo nesenai sugrįžęs iš Is
panijos karo fronto jaunuolis, 
Lincolno Brigados narys. Rin
kliavos nebuvo, tik kviesta da
lyviai tapti Lincolno Brigados 
Draugais, užsimokant $1 meti
nių duoklių. Matėsi pildant 
aplikacijas, bet nepatirta, 
kiek. Narystės duoklės eis pa
gelbėjimui sugrįžusiems iš Is
panijos sužeistiem karo prieš 
fašizmų veteranams.

Leista didelis pyragas, kuris 
teko d. Pranaičiui, tačiau ga
vėjas atsisakė jį nešt namo, 
bet atidavė ant vietos panau
doti vaišėms visų dalyvių.

Surengime vakaro darbavosi 
Pranaitienė, Wardsonas, Alek
synas, Zajankauskas ir kita
taučiai draugai. Rep.

“Paskutinė Naktis” 
Wiiliamsburge

“Paskutinė Naktis” prade
dama rodyt šiandien, New 
Broadway Teatre, 246 Broad
way, Brook lyne, prie Bridge 
Plaza, arti BMT Marcy Ave
nue Stoties (kur pereita sa
vaitę rodė “Baltic Deputy”). 
Rodys per tris dienas: 11, 12 
ir 13 sausio.

Studentas Aktorius 
veikale “Paskutinė Naktis”

Judis “Paskutinė Naktis” 
perstato paskutinę naktį senos
tvarkos Maskvoj. Jame paro
doma gyvenimas dviejų šeimų 
— darbininkų ir buržuazi
jos—, jųjų atsinešimas į vi
suomeniškus reikalus ir jų 
veikimų, parodoma darbinin
kų sukilimas lapkričio 6-tų, 
1917 metais, ir jų laimėjimas.

Istoriški nuotikiai, puikus, 
artistiškas perstatymas. Kiek
vienas džiaugsis pamatęs.

Mirė Pašautasis Policistas
Sekmadienio vakarų Fordham 

Ligoninėj mirė policistas An-| 
thony Tornatore, kuris buvo 
pašautas pereito ketvirtadienio 
vakarų, kada su būriu kitų po- 
licistų buvo apsupęs plėšikų 
Bronx’o apylinkės krūmuose. 
Plėšikas paspruko. Manoma, 
kad tai tas pats, kuris mėnuo at
gal nudėjo policistų Lynch.

Tornatore buvo 32 metų, gy
veno 3215 Holland St., Bronx.

wnsvilles sekcijoj jieško- 
a grupės jaunų išdykėlių, 

kurie esą padarę daugelį už
puolimų ant mokyklos mergai
čių ir užlaikų paleistuvystės 
lindynę.
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Išgirskite D-ro A. Petrikos Paskaitą Apie Garsų 
Lietuvių Tautos Sūnų Dr. Kudirką!

Rytoj vakarą, 12 sausio, 
Brooklyno lietuviams bus pro
ga išgirsti istoriškai svarbia 
paskaita apie daktarų Vincų 
Kudirka. Paskaita parašė ir 
skaitys daktaras A. Petriką, 
žymus lietuvių literatas ir vi
suomenininkas. Ji rengiama 
Lietuvių Am. Piliečių Kliubo 
Salėj, 280 Union Ave., Brook
lyn e. Prasidės 7 :30 vai. vaka
ro. Įžanga nemokamai.

Dr. A. Petriką

šiais metais sueina 80 metų 
nuo Vinco Kudirkos gimimo. 
Trumpu savo gyvenimo laiko
tarpiu daktaras Kudirka iški
lo žymiu literatu ir lietuvybės 
gynėju. Jei ne žiauri reakcija 
ir sunkios sąlygos, kurios kil
nų daktarų be laiko nuvarė į 
kapus, galimas daiktas, kad 
šiandiena dar turėtume gali
mybių jį sveikinti gyvų 
džiaugtis daug didesniais 
kūrybiniais darbais.

Kad plačiau susipažinti 
daktaru Vincu Kudirka,
darbais ir abelna lietuvių pa
dėtimi Kudirkos gyvenimo lai
kotarpiu, būtinai dalyvaukite 
Lietuvių Meno Sųjungos ruo
šiamose paskaitose šio trečia
dienio vakara. C

Apart paskaitos, girdėsite 
gražia dainų programa, kuria 
išpildys Aldona Klimaitė, Lili
ja Kavaliauskaitė, Pranas Pa
kalniškis ir Alekas Velička.

ir 
jo

su 
jo

Iš Ateivių Gynimo 
Konferencijos

Pataisos

Telephone: EVergreen 8-#770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Kiekvienų subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. NedS- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dienų iki vėlai.

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

Dėl spaustuvės darbininkų 
neapsižiūrėjimo, “Laisvės” pir
madienio laidoj, vietos žinių 
puslapyj, palikta visa eilė klaidų, 
kurių keletu čia ištaisome.

Rašte “Iš Jeskevičiaus šerme
nų” pirmo paragrafo pabaiga tu
ri būti:

Tačiaus išauklėjęs pavyzdingų 
ir visuomenei pasišventusių šei
myna, senukas Jeskevičius ne
buvo apleistas, per abu vakaru 
ateidinėjo būriai lankytojų, kaip 
suaugę, nariai organizacijų, ku
riose duktė Elena per eilę me
tų sekretoriavus, taip jauni 
choristai ir menininkai, su ku
riais veikia duktė Amelia.

Toliau, tam pat rašte, ketvir
to paragrafo trečias sakinys tu
ri būti: *“f

Senukas Jeskevičius turėjo ge
rų atmintį ir būtų galėjęs būti 
neišsemiamu šaltiniu atsimini
mams iš ankstybųjų lietuvių gy
venimo Amerikoj . . .

Dėl stokos vietos, paliekame 
neištaisytomis smulkesnes klai
das, kurios nepakenkia prasmei.

9 
d., puikiame Pennsylvania 
Viešbutyje. Ateivių Gynimo 
Komiteto sekretorius D. Mor
ganas atidarė susirinkimų 3 v. 
po pietų. Išrinkta pirmininkas 
ir komisijos.

Draugas D. C. Morgan iš
davė platų metinį raportų, pa
žymėdamas iš valdančiosios 
klasės puolimus ant sveturgi- 
mių, jų areštavimų ir depor
tavimą iš Amerikos j fašistines 
valstybes.

Pasiremiant 1930 metų skai
tlinėmis, iš 14,204,149 ateivių 
4,000,000 yra nepiliečių. 50-tų 
nuošimtį sudaro moterys, 40 
nuošimtį — Rusenusieji ir savo 
spėkas išeikvojusieji šioje ša
lyje, 150,000 yra jaunimas 21 
metų amžiaus, kurie jau pilnai 
subrandę t^apti piliečiais.

Kongresan įnešta apie 40 
skirtingų bilių, nustatytų prieš 
ateivius, ne tik nepiliečius, 
bet nelenkia ir ateivių pilie
čių. Jie nustatyti prieš komu
nistus, socialistus veikėjus ir 
unijų organizatorius.

Pažymėtina, jog praeityje 
buvo laikai, kad Liverpoolyje 
nakčia gaudė jaunus žmones, 
vežė į Ameriką ir pardavinėjo 
vergi j on.

Kalbėtojų buvo skirtingų, 
bet mintys supuolė į vieną taš
ką, kad delegatai sugrįžę į sa
vo organizacijas privalo pa
smarkinti veikimą, o tada iš
kovosime laisves ateiviams 
Amerikoje. Tarpe kalbėtojų 
buvo ir Dr. Kurt Rosenfeld, 
buvęs rytinės Prūsijos atsto
vas Reichstage, pabėgęs nuo 
Hitlerio.

Priimtos rezoliucijos įvai
riais klausimais: už sulaikymą 
deportavimo, už sugrąžinimą 
WPA darbų ir prieš diskrimi
naciją ateivių.

Delegatų nuo unijų ir įvai-i NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
rtų organizacijų buvo 405 ir yyję Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
75 svečiai, atstovavo 334 or
ganizacijas su 550,700 narių.

A. Mureika.

Konferencija įvyko sausio 
puikiame

Tik 3 Dienas 
Sausio 11, 12, 13

Sovietų Visų Šauniausias Judis

“THE LAST NIGHT”
Judis, kurj visi turėtų pamatyt.

Prieinama įžanga 
Rodymas be pertraukos. 

NW BROADWAY THEATRE 
246 Broadway Brooklyn, N. Y. 

Arti Marcy Ave Station

I

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
TtZ Triangle S-3621 

Brooklyn, N. Y.

426 SOUTH 5th 
Blokas nuo Hewea eleveiterio stoties.

STREET, BROOKLYN, N. Y 
Tel. Evergreen 7-88M

5
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FRANK D0MIKA1TIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., “Laisves” Name

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

Charles Eger, 4623 Foster 
Ave., “įsimetęs” ant drąsos, 
bandė pasmarkauti buse, iš- 
gųzdinti buso vairuotoja ir ke
leivius plėšimu, bet atsidūrė 
teisme.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. 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, 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskaa)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: MVergreen 7-4311

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

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

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 ĖL1US

Skersai gatves nuo Grand Paradise Sales

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

/

Iš Komunistų Partijos I 
Prakalbų

Penktadienio vakara, Irving į
Plaza, New Yorke, įvyko Ko-: vaikų tėvas, suimtas ir išgaben- 
munistų Partijos prakalbos. tas į Vermont valstijų atbūti ka- 
. žymus chinietis darbuoto- igjįme bausmę už prasikaltimų, 
jas padarė plačią apžvalgą kurį .jg i]d 19 
chmų darbininkų kovos uz lai-.j šeimai kurf 
svę ir demokratijų laikotarpiu __ __ .

Atėmė Nuo Šeimos už 
Seną Prasikaltimą

John Skiff, 40 metų, astuonių

būtinai yra reikaliriga žmogaus kū- 
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prigiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą 
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip:
JOHN W.

1375 E. 18 St.,
REIKALINGA AGENTŲ

prisųsime NATU- 
TEA.

THOMSON
Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
Parsiduoda pečius, tinkamas res

tauracijai arba bekemei. Su voga, 
duonai ir keiksam blekes ir kiti rei-

mm 1Q11 iki 1Q95irnnn tariu 26th St., N. Y., nei nepranešta kalingi dalykai. Viskas lėšavo $200, 
•i • x j- i i • ianie tai iip sužinojo iš laikrnš dabar parduodame už $90. Labai paiki 1927 metų. Nurodė, kokias aPie rai» Jie sužinojo is taikias- F, rankus pečius, bile kur galima pasta- 

Į tyti ir kepti. Kreipkitės po num. 256 
T , _ , . ' Union Ave., Brooklyn, N. Y., kampas
Jo bėdos prasidėjo pereitų Schoies st (7-8)

lapkritį, kada jo 9 metų dukre
lė pateko ligonbutin, o jis, per 

num uiuuviiiikj juuvji’i

mas masėse, jos kasdieną pra-, daugelį savaičių veltui jieško- 
dėjo skelbti didesnes kovas damas darbo, nusiminęs, trukte

lėjo keletą gurkšnių svaigalų, gyveno Philadelphijoj 1916 m. 
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kad uzsimnstl, ir nuėjo aplanky- Prašau atsiliepti, arba jei kas žinote 
ti sergančia mergaitę. Slaugė jo 
neleido. Būdamas drąsiame ūpe, 
jis bandė įsiveržti ir už tai ta-1 
po nuteistas į Welfare Island ka
lėjimų. Sučekiavus jo pirštų 
nuospaudas, surado, kad jo rei-

baisias kruvinas kovas pergy
veno Chinijos liaudis. Kovos 
baigėsi darbininkų laimėji
mais.. Pietinėj Chinijoj pilnai 
prigijo komunistinis judeji--

savo išnaudotojams ir ant ka
pitalistinių griuvėsių budavoja 
sovietų tvarkų.

Kalbėjo japonas Mato. Jis 
nurodė Japonijos prisirengimų 
ir tvirtą apsiginklavimų prie 
dabartinio Chinijos užpuolimo 
ir prie ateinančių karų. Japo
nijos darbininkai yra priešingi 
karui ir fašizmui, ale nugalėti į kalauJama Vermonte. 
jie dar persilpni. Faktai įrodo, 
kad balsavime miilonai balsų 
buvo prieš karų ir fašizmų. 
Nesenai buvo 370 pažangiųjų 
areštuota Tokio. '

Kalbėjo Ch. Krumbein, iš
buvęs 18 mėnesių Chinijoj. Ji
sai tvirtino, kad Chinijos liau
dis nugalės Japonijos krauge
riškų fašizmų. Tose dalyse 
Chinijos, kur įsteigta Sovietų 
Valdžia, darbininkams davė 8 
vai. darbo dienų, socialę ir 
senatvės apdraudų. Už tai 
liaudis yra pilnai patenkinta ir 
komunistinės tvarkos chinie- 
čiai visai nebijo. Jis nurodė, 
kad karas gali ilgai užsitrauk
ti ir kad jam tęsiantis ir plė
tojantis ir Amerika nebus 
liuosa nuo karo. Kaimietis.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Johanos Paulikaitės. Ji ' 

,,o vė
liau rodos apsigyveno New Yorke.

prašau pranešti. A. V. 8448 — 89th 
St., Woodhaven, N. Y. (6-8)

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Sužinojus apie jo pakliuvimų, 
žmona parašė Vermont guberna
toriui prašymų sugrųžint jos 8 
vaikų tėvų. Ji sako, kad jis jai 
niekad nesakęs apie savo praei
tį ir buvęs geras pilietis, vyras 
ir tėvas.

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Tel. Virginia 7-4499

ieth, 
onn. 
kad

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

GARSINKITfiS SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
sausio (Jan.) 12 d., 8 vai. vak. šapa- 
lo-Vaiginio Svet., 147 Thames St. Vi
si nariai kviečiami dalyvauti, nes tu
rėsime išrinkti kuopos valdybą 1938 
metams. — Šekr. P. V. (8-9)

Barry P. Skalius
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
< . Prieš Forest Parkway
Woodhaven, L. I., N. Y.

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

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

/

RUSSIAN and TURKISH BATHS
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN,

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

PHONE PULASKI 5-1090

F L U S H I N

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL KATES
' LADIES’ DAYS

Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

r

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

Sleeping Accomodations.

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
Sun. all day and night.

Wl WIIW W» MMKNMMMMmiMIVĮMMAAMMIVĮRMMM »Ulj

Iš 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.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupiij ir pavienių.
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mes dčkavojame savo kostumeriams už jų 
kurie davė mums galimybę persikraustyti

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

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

Aukštos Rūšies Kalendorių.Hyman Berger
NAUJAS ANTRAŠAS 

245 GRAHAM AVENUE
Kampas Maujer Street

Williamsburgh’o Naujame Projekte
Už pristatymą ne^okuojame

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