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

težius, o Išlaimėsit
Pasaulį!

Krislai
Istiesų, kur tie apaštalai? 
Nemokėjo naudotis laisve. 
Bažijasi prieš kunigus. 
4,000 naujų narių.
Sovietų kongresas.

Rašo A. B.

“The Catholic Worker” sau
sio laidoje rašo apie komunis
tų veiklą pietuose tarpe bai
siai išnaudojamų ir pavergtų 
negrų ir baltveidžių. Girdi, 
komunistai suorganizavo var
guolių grupes, jiems duoda li
teratūros, juos šviečia, jų var
gais rūpinasi. Už tai tie varg
dieniai komunizmą pamylėjo. 
Komunistai jų akyse yra jų iš
ganytojai.

Bet kur kunigai ? Kur visa 
krikščioniškoji bažnyčia? 
“The Catholic Worker” klausia 
ir šaukia:

“Kur yra tarpe katalikų 
apaštalai, kurie rizikuotų 
taip, kaip rizikuoja komunis
tinis organizatorius, suorgani
zuodamas grupes pagelbėji
mui pastatyti tą naują socialę 
santvarką, prie kurios šaukia 
Šventasis Tėvas?”

Ir komuništai ištiesų rizi
kuoja daug. Pasak laikraščio, 
vieną komunistų organizato
rių suareštavo ir išdeportavo. 
Ne vieną draugą pietinių val
stijų gengsteriai skaudžiai pri
mušė, sveikatą atėmė. Bet ko
munistai darbuojasi, komuniz
mas maršuoja pirmyn!

Sovietų spauda iškėlė aikš
tėn bjaurius rusiškos krikščio
niškos bažnyčios popų ir vys
kupų darbus. Jie klebonijas 
pavertė kontr-revoliucijos, sa
botažo ir ištvirkimo- lizdais. 
Jie ėjo taip toli, jog samdė 
jaunas gražias merginas, kad 
jos lystų prie raudonarmiečių 
ir išgautų iŠ jų Sovietų Sąjun
gos militariškas slaptybes, 
kurias jie galėtų perduoti Vo
kietijai ir Japonijai.

I Aišku, kad šitos bažnytinės
galvos atsiims savo už savo 

< tuos purvinus ,griekus. O dęl
L jų likimo, pamatysite, dabar
\ ♦ dar išlies ne vieną gailią aša-
Ą rą Brooklyno Strazdas ir Chi-
ft cagos Grigaitis.

i Tie kunigai ir vyskupai tu
rėjo laisvę atlikinėti religines 
pareigas, bet nemokėjo ja nau
dotis. Jų sąžinė buvo nešvari, 
jų tikslai buvo prakeikti. Jie 
patys kalti.

“Vienybės” redaktorius jau 
antru atveju teisinasi prieš 
kunigus už prisiminimą apie 
Kunigų Vienybės slaptą ap
linkraštį Lietuvos reikalais. 
Jis nenorįs įžeisti kunigų, o 
ypač jų didžiojo vado kunigo 
Balkūno.

Et, vyrai, susipykote, susi
taikysite, ir vėl išvien savo pa
sekėjus mulkinsite.

Kaip kasmet, taip šiemet 
New Yorko komunistai iškil
mingai paminės Lenino mirties 
sukaktį toje Amerikos di- 
džiausioje svetainėje — New 
Madison Square Garden. Dvi
dešimt penki tūkstančiai susi
rinks svetainėn,- o daug tūks
tančių, kurie pavėluos, turės 
grįžti nuo svetainės, nes ne
sutilps.

Susirinkime dalyvaus ketu
ris tūkstančiai naujų narių, 
gautų Komunistų Parti j on per 
šį vajų. Ten jie bus formaliai 
įvesdinti į revoliucinę partiją.

Keturi tūkstančiai naujų ko
votojų vienam mieste!

• ' Vakar Maskvoje pradėjo se
sijas naujai, demokratiniai iš
rinktas šalies Aukščiausias So
vietas. Tokios didelės, tokios 
atstovingos ir demokratingos 

• įstaigos neturi jokia šalis —
tokia įstaiga negali didžiuotis 
nei demokratiškiausia buržiia- 
zinė šalis. Ji galima tiktai so
cialistinėje santvarkoje.

Sovietan išrinktos 184 mote
rys atstovės. O buržuazinės 
šalys didžiuojasi, jei kokia 
viena moteris patenka į jų 
parlamentą. Yra ir tokių de
mokratiškų šalių, kuriose mo- 

i terys dar neturi teisės nei
balsuoti, pavyzdžiui, Franci- 
joje’
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Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis. — Respubli- 
kiečiai, po trijų valandų 
įnirtusio mūšio, atėmė iš 
Ispanijos fašistų apkasus 
piet-vakariuose nuo Terue\ 
lio.

La Muela kalno užėmime 
dalyvavo 65 respublikos lėk
tuvai ir dvidešimt penkios 
batarėjos kanuolių.

Pagarba Didvyriui
Madrid. — Ispanijos pre

zidentas Manuel Azana ap
dovanojo Laurų Ženklu ge
nerolą Vincente Rojo, kurio 
komandoj liaudiečiai atka
riavo Teruelį nuo fašistų. 
Tai aukščiausias garbės 
ženklas, duodamas už did
vyrišką narsą.

Mussolinio Derybos su Aus
trija ir Vengrija

Budapest, Vengrija. —Ta
riasi’ apie bendrą fašistinį 
frontą atstovai Italijos, Au
strijos ir Vengrijos valdžių.

FAŠISTAI PASKANDINO 
ROLANDUOS LAIVĄ

Barcelona, Ispanija. — 
Fašistų submarinas torpe- 
davo ir paskandino Holan- 

■dijos prekybos laivą “Han- 
:nah,” vežusį kviečius pro 
I pietinę Ispaniją. 

-- -- -__
‘ Dingo Didis Amerikos Lėktu

vas su 7 Lakūnais
San Francisco, Calif. — 

Nežinia kas atsitiko di
džiam lėktuvui “Samoan 

į Clipper,” kuris skrido į Aus- 
traliją. Jo radio nutilo 

’1,806 mylių oro kelyje tarp 
! Pago Pago salos ir Aucklan- 
idoA Naujosios Zelandijos. 
Ką tik pirm to jis pranešė, 
kad iš vieno motoro prakiu
rusios dūdos bėga aliejus.

To lėktuvo kapitonas bu
vo E. C. Musick, išskrajo- 
jęs per 1,000,000 mylių virš 
vandenynų. Apart jo, “Sa
moan Clipper’yj” buvo šeši 
kiti lakūnai bei mechani
kai. Lėktuvo apačia tuščia 
ir tarnauja kaip laivelis. 
Gal jis kur nusileido ant 
vandens ir plūduriuoja.

4-------------------
Japonai Tapo Atmušti nuo 

Hangchow, Chinijoj
Shanghai, saus. 12.—Chi- 

nai atmušė ir pavijo atgal 
japonus pietuose nuo Hang
chow, Chekiang provincijos 
sostinės; artilerijos šovi
niais paskandino vieną ja
ponų motorlaivį pilną ka
reivių, Chientang upėj. Taip 
pat atrėmė japonų žygiavi
mą linkon Suchowo.

Bausmė Automobilistui už 
Slėpimą N. Y. Parodos
Armonk, N. Y. — Nubau

stas, $5 M. McBohin už tai, 
kad jis plasteriu užlipdė už
rašą “New Yorko Pasauli
nė Paroda 1939 m.” ant au
tomobilio “laisnio” lentelės.
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Japonų Bomba Užmušė Pran
cūzų Misionierių

Paryžius. — Francija pa
siuntė stiprų protestą Japo
nijai, kad jos lakūnai bom
bardavo francūzu kataliku V v
misiją Nanninge, pietinėj 
Chinijoj, ir užmušė misio
nierių (kun. Martiną).

2,500 Tony Amerikos 
Bombų Vežama Naziam

Philadelphia, Pa. — Į Vo
kietijos laivą “Crefeldą” ši
čia kraunama 2,500 tonų oro 
bombų. Vokietija jas paskui 
persiusianti kitur (supran
tama, Ispanijos fašistams 
arba Japonijai).

Tokio, saus. 12. — ž 'mes 
drebėjimas sukrėtė didelį 
Japonijos plotą.

ITALIJA GROBSIANTI 
SALĄ NUO ANGLIJOS

Roma.,— Mussolinis ruo
šiasi užgriebt kokią tai 
Anglijos valdomą salą Vi
duržemio Jūroj. Sako, pa
tyręs, kad Anglijos karo 
laivynas “silpnas.”

Ateities Orlaiviai Lėksiu 
Be Jokių Motorų

London. — Sir A. Verdon- 
Roe, išradėjas oriai vinin- 
kas, tvirtina, kad ateityj 
lėktuvai nenaudosią motorų. 
Sako, jie būsią varomi ši
taip: Į tam tikra vamzdį 
įdėta tinkama medžiaga, 
kuri padegta ' galėtų duot 
daugybę labai karšto oro ir 
garo. Paleidus taip įkai
tintą orą ir garą, jis, girdi, 
ir stumsiąs lėktuvą pirmyn.

Dirbtinė Burna Kalbėjo per 
Radio iš Londono

London. — Sir Richard 
Paget išrado mechanišką 
burną, galinčią aiškiai iš
tart paprastus žodžius ir 
sakinius. Toj dirbtinėj bur
noj yra prietaisai, pavaduo
janti liežuvį, gomurį, dan
tis ir lūpas kalboje. Balsui 
padaryt naudoja nedideles 
dumples, minamas koja.

Toks mechaniškas kalbė
tojas jau šnekėjo per radio 
sausio 11 d. Jo šneka buvo 
perleista ir Amerikon.

Išimta Lavonai Dešimties 
žuvusių Oro Nelaimėje

, Bozeman, Montana. — Iš 
Northwestern Airlines su
dužusio ir sudegusio lėktu
vo griuvėsių kalnuose išim
ta lavonai dviejų žuvusių 
lakūnų ir astuonių keleivių.

Shanghai. — Japonai sa
kosi užėmę Weihsieną, 100 
mylių nuo Tsingtao.

Liaudies kareivis stovi sargyboje Teruel priemiestyje. 
Saugo, kad fašistai pasalomis neužpultu.

Ermyderis Senate prieš 
Sumanymą Uždrausti 

Lynčiuot Negrus
Washingt4p. — Senato

riai iš pietinių valstijų grą- 
sina suskaidyt demokratų 
partiją, jeigu kongresas iš
leis įstatymą, pagal kurį 
būtų baudžiami baltieji lyn- 
čiuotojai negrų.

Pietiniai demokratai R. 
B. Russell ir T. Connally lie
pė senatoriams iš šiaurinių 
valstijų pasižiūrėt į žagini- 
mus, padegimus, žmogžu
dystes ir plėšimus Illinois, 
New York ir kitose šiauri
nėse valstijose, o mažiau 
kalbėt apie negrų lynčiavi- 
mus pietinėse valstijose.

Senatorius J. B. Byrnes 
iš Virginijos piktinosi, kad 
dabar, girdi, negrai jau val
dą demokratų partiją.

Tokiais riksmais ir išsisu
kinėjimais tie ponai stengia
si vėl sumušt įnešimą kon
gresui prieš negrų lynčiayi- 
mą.

Slapti Japonų Valdžios Planai 
Karui prieš Chinija

Tokio, saus. 12. — Japo
nijos ministerių kabinetas, 
dalyvaujant ir karaliui Hi- 
rohitui, išdirbo planus tęsi
mui karo prieš Chiniją. Po
sėdis buvo atlaikytas di
džioj slaptybėj. Už keleto 
dienų būsią paskelbti kari
niai Japonijos planai, bet, 
suprantama, ne visi.

Kol kas dar nežinoma, ar 
nutaAa oficialiai paskelbt 
karas Chinijai ar ne.

Tsingtao, Chinija. —- Ja
ponų lakūnai bombardavo 
amerikiečių misiją ir užmu
šė ten vieną chinietę.

London, saus. 12.—Skait- 
liuojama, kad po vienų me
tų Anglija turėsianti jau 
12,250 karo lėktuvų.

Rooseveltas Kalbėjosi 
Su 5 Fabrikantais apie 

Kovą prieš Nedarbą
Wąshington.\— Preziden

tas Rooseveltas turėjo pus
antros valandos pasikalbėji
mą su penkiais stambiais 
fabrikantais apie žingsnius, 
kuriais galima būtų padau
ginti darbų.

Po pasitarimų, A. P. 
Sloan, pirmininkas General 
Motors korporacijos, pareiš
kė vardu visų penkių, kad 
jie stengsis bendradarbiaut 
su valdžia kovoj prieš ne
darbą. Sako, “mes geriau 
supratome keblius valdžios 
reikalus, o valdžia — mū
sų reikalus.” v

Ernest T. Weir, pirminin
kas Nacionalės Plieno kor
poracijos, priešas Naujosios 
Dalybos, po pasikalbėjimo 
su prezidentu, sakė, kad biz
nis jau vėl pradeda truputį 
eit geryn.

Herriot Išrinktas Francijos 
Seimo Vice-Pirmininku

Paryžius. — Perrinkimus 
seimo atstovų rūmo vice
prezidento laimėjo Ed. Her
riot, vadas radikalų socia
listų (liberalų). Iki šiol vice
prezidentu buvo komunis
tas Jacques Duclos. Dabar 
jam trūko tik vieno balso, 
|kad vėl būtų išrinktas.

Suėmė Fordo Šnipų, Šaudžiusį 
Roosevelto Paveikslą

Detroit, Mich. — Tapo 
a r e š t u o tas Jack Mason, 
gengsteris-mušeika Fordo 
automobiliu fabriko. Jis sa- 
liūne, keikdamas preziden
tą Rooseveltą, paleido vie- 
nuoliką revolverio šūvių į 
prezidento paveikslą.

Formaliai jis bus teisme 
kaltinamas už nešiojimąsi 
paslėpto ginklo be leidimo.

Chinai Pradėsią Ofensyvos 
Karą prieš Japoniją

Hank o w, C h i nija. — 
Chiang Kai-shek, vyriausias 
chinų armijų komandierius, 
išvažiavo į šiaurinį karo 
frontą. Pranešama, jog chi
nai ten rengiasi pradėt 
ofensyvos kovą prieš japo
nus.

Sugrįžo Dirbt 40,000 
Automobilių Darbininką

Detroit, Mich. — Pirm 
kalėdų buvo paleista didelė 
dauguma Chrysler automo
bilių fabrikų darbininkų ir 
palikta dirbt tik 15,000 vi-1 
soj šalyj. Dabar vėl pašauk-’ 
ta darban 40,000 iš paleis-1 
tųjų.

Bet jiem būsią duodama' 
darbo tik po 24 iki 32 va-' 
landų per savaitę. i
AUSTRIJOS MONAR- 
CHISTAI MUŠA NAZIUS

I —

Viena, Austrija, saus. 12. 
—Karaliaus sugrąžinimo ša
lininkai sumušė šimtus hit- 
leriečių, nazių įvairiuose 
Austrijos miestuose. i

■ I . ........ .  ■' ■"' ■ »

Amerika Permažai Turinti 
Lakūnų, Sako Generolas
Cleveland, Ohio. — Jung

tinės Valstijos gana gerai I 
didina ir tobulina oro lai
vyną, sako generolas F. M. 
Andrews, jo viršininkas: 
Amerikos kariniai lakūnai 
tinkamai išlavinti ir gabūs; 
bet, girdi, jų skaičius esąs 
“baisiai permažas.”

Generolas primena, jog 
lakūnui gerai išlavint rei-' 
kia kelių metų; o karui pra- i 
sidėjus, jau būtų pervėlu.

Didelis Farmerių Vargas i 
Visoj Eilėj Valstijų

........... - ■ - ■ - - - -

Washington. — Partne
riai Montanos, Wyomingo, 
North Dakotos, South Da
botos, Colorado, New Mex
ico, Kansas ir Nebraskos vis 
labiau šaukiasi valdžios pa- 
gelbos, sakė žemdirbystės 
ministeris H. A. Wallace.

Juos prislėgė pernykščių 
sąusra, staigus nupuolimas 
produktų kainų ir didėjan
tis nedarbas miestuose. O 
lauko ūkio mašinos taipgi 
išstūmė daugį lauko ūkio 
darbininkų j bedarbių ar
miją.

Valdžia tegalinti paten
kint tik dalį farmų gyven
tojų, atsišaukiančių pagel- 
bos.

Bridgeport, Conn. — Pro
fesorius G. G. Simpson rei
kalauja perskyrų todėl, kad 
jo moteris vertė jį skalbt 
kūdikių palutes.

Maskva, saus. 12. — At- 
i sidarė Sovietų Sąjungos sei- 
! mas — Vyriausias Sovietas, 
: išrinktas pagal naująją kon- 
s t i t u c i j ą. P o s ėdžiauja 
Kremliaus palociuje.

Vyriausias Sovietas susi
deda iš dviejų rūmų; vie
nas vadinasi Sovietų Sąjun
gos Taryba, su 568 atsto
vais; antras—Tautų Tary- 

! ha, su 574 atstovais.
Sovietų seime dalyvauja 

ir 184 moterys atstovės.
Vyriausias S o vietas-Sei- 

mas yra aukščiausia galia 
šalyje.

EXTRA!

AMERIKA UŽTARIA ŽY
DUS RUMUNUOJ'

CHINŲ RAUDONIEJI BA
DU MARINA JAPONŲ 

ARMIJĄ

Hankow, Chinija, saus. 
12. — Jeigu komunistinė 
chinų a r m i ja (Aštunto 
Ruožto) mato reikalą iš kur 
pasitraukt, jinai išgabena 
visą maistą ir gyventojus. 
Tada atėjus japonų kariuo
menė priversta badaut įvai
riose vietose šiaurėj. O 
ponus pasalomis atakuoja 
“raudonieji” chinai partiza
nai.

London, saus. 12. — An
glija nesutinka leist japo-‘ 
nam uždaryt Yangtze upės 
(Chinijoj) p r e k y b iniamš 
laivams iš kitų kraštų.

B u c h a re s t, Rumunija, 
saus. 12. — Amerikos atsto
vas Gunther prašo Rumu
nijos valdžią nepersekiot 
žydų taip; kaip buvo pasi
nio j ęs naujas, fašistinis mi
nisteris pirmininkas Gogą.*

CHINAI SUSTABDĖ 500,- 
000 JAPONŲ ARMIJOS

Hankow, saus. 12. — Mi- 
lionas chinų sustabdė 500,- 
000 japonų armiją Soochow 
fronte. »

Amerika Nepripažįsta Ita
lijai Ethiopijos

Washington, saus. 12. — 
Amerika nesutiko pripažint 
Italijai Ethiopijos, todėl 
Mussolinis nutraukė preky
bos derybas su. šia šalim.

Nuskendo 2 su Automobiliu
f- ■'

Belair, Md. — Nuslydus 
automobiliui į upę, prigėrė, 
jame buvęs daktaras L. 
Mackler su žmona.

ORAS
Šiandien būsią lietaus ir 

šalčiau. — N. Y. Oro Biu
ras. ,

Vakar temperatūra 29. 
Saulėtekis 7:20; saulėleidis 
4:49.
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viens antro pagerbimo. Jeigu kurie ne
gali sugyventi, tai skiriasi ir tas neskai
toma “smertelnu grieku.”

Buržuaziniai reporteriai sako, būk 
SSSR perskyros sumažė j tįsios iš priežas
ties stipresnio suvaržymo iš valdžios pu
sės. Tikrumoj, tai nėra vyriausia prie
žastis. Sovietų šalyj vis vien perskyros 
yra daug lengviau išgaunamos, kaip 
Jungtinėse Valstijose ir mažiau lėšuo- 
ja. O ar Jung. Valstijose tas sulaiko nuo 
perskyrų? Ne! Vieh 1935 metais Jung
tinėse Valstijose buvo 218,000 perskyrų, 
kas sudarė 16.4 nuoš. visų tų metų ve- 
dybų.

Fašizmas Viešpatauja, Kol Nefašistinės 
Spehs Suskaldytos ir Pasidalinę

Sovietai Apie C hint ją
Nežiūrint, kad Japonijos imperialistai 

atsiekė nemažai karo laimėjimų Chini
joj, bet toli gražu jie tebėra nuo savo 

x tikslo. Sovietų Sąjungos spauda rašo, 
kad Chinijos karas dar nepralaimėtas. 
Jeigu Japonija pagriebtų ir pusę Chini
jos, tai ir tada dar Japonija gali karą 
pralaimėti.

Už Chinijos karo laimėjimą kalba se
kami faktai: (1) Chinijos liaudis apsi
jungė kovai prieš užpuolikę Japoniją. 

) (2) Chinijoj susidarė pirmu kartu per 
daugelį metų visai šaliai bendroji val
džia. (3) Chinijos liaudis iškovojo dau
giau laisvių, Kuomintango valdžia pa
linko demokratijos pusėn, paleido revo
liucinius politinius kalinius. (4) Chinijoj 
milionai žmonių organizuojasi į savo de
mokratines organizacijas. (5) Japonija 
nesugebėjo apsupti ir sunaikinti Chini
jos armiją. Ji pasitraukė ir stiprėja. 
Naujos jėgos lavinamos. Ginklai gami
nami ir užsienyj perkami.

Chinijos liaudis parodė drąsos kovoj. 
Sėkmingai vedamas karas turės par
blokšti Japonijos imperialistus. Japoni
joj auga žmonių nepasitenkinimas prieš 
nuolatos didinamus taksus karo reika
lams. Japonijos imperialistai žmones dar 
nuraminu savo “pergalėmis” Chinijoj. 

^Bet kaip tik greitai chinai atsigriebs ir 
"pradės japonų armijai karšt kailį, taip 
greitai Japonijoj žmonių neapykanta 
persilies per užtvarus.

Japonijos finansinė ir ekonominė pa
dėtis nėra gera. Jai ilgą karą vesti yra 
sunku. Kol kas ji laimi todėl, kad iš An
glijos ir Jungtinių Valstijų gauna pirkti 
plieno, vario, žibalo, švino, amunicijos ir 
kitų karo pabūklų. Bet jos aukso rezer
vas vis daugiau išsisemia. Ji susidurs su 
finansiniu keblumu. Japonijos imperia
listai bando užsienyj mokėti savo pre
kėmis—šilku ir kitais pigiais išdirbiniais.

Chinijos karas prieš Japoniją užpuoli
kę toli gražu dar nebaigtas. Galima sa
kyti, dar jo tik pradžia. Kokia jo bus 
pabaiga, tai priklausys nuo to, ant kiek 
Chinija daugiau apsijungs, sudarys ap
sigynimo jėgas, ir nuo pasaulinės pa
dėties.

Daugėja Sovietą Piliečių Kiekis
Sovietų Sąjungoj gerėjant darbo žmo

nių gyvenimui, sparčiai auga gyventojų 
skaičius. 1937 metais žymiai paaugo gi
mimų skaičius ir sumažėjo mirimai. Vien 
Maskvoj gimė 135,848 kūdikiai, tai yra, 
du kartus daugiau, kaip 1936 metais.

Kaip žinoma, Sovietų valdžia moka 
pensijas- toms šeimynoms, kurios turi 
daug vaikų. Nuo birželio mėnesio, 1936 
metų, iki pabaigos 1937 metų buvo tam 
tikslui išmokėta 1,100,000,000 (bilionas 
ir šimtas milionų) rublių.

Mokslininkai apskaitliuoja, kad jeigu 
panašia sparta Sovietų šalyj gyventojai 
augs, tai už 30 metų, būtent, 1968 m., ta 
šalis turės 300,000,000 gyventojų.

Pranešama, kad perskyros (divorsai) 
žymiai sumažėjo. 1936 metais Maskvoj 
buvo 16,000 perskyrų, o 1937 metais jau 
tik 9,000. '

Visa tai yra todėl, kad abelnas žmo
nių gyvenimas gerėja, auga kultūrinis 
laipsnis, mažiau šeimose nesusipratimų, 
kurie kapitalo tvarkoj tankiausiai kyla 
iš priežasties ekonominių blogų sąlygų 
arba varžytinių už privatinę nuosavybę. 
Sovietų piliečiai nuo tų ydų yra laisvi. 
Jų Šalyj šeimyna budavojasi ir laikosi 
pamatu bendro susitarimo, sutikimo,

Ispanija, Žinios ir Reporteriai
Ispanijoj “New York Times” turi re

porterį Herbert L. Matthews liaudiečių 
pusėj ir William P. Carney fašistų pusėj. 
Pastarasis atvirai puola liaudiečius ir 
tarnauja fašistams. Tą aiškiausiai paro
dė mūšiai prie Teruelio ir jų aprašymai.

“Times” skaitytojai dalinasi. Kunigi
ja, fašistai, darbo priešai ir suklaidinti 
darbininkai su godumu gaudo Carney 
pranešimus. Antifašistai seka abi pusi, 
bet jie visada vertingesnės medžiagos 
randa Herbert L. Matthews pranešimuo
se, jau nekalbant apie žinias, telpančias 
“Daily Workeryj,” kuris turi savo ko
respondentus, teikiančius teisingiausias 
žinias.

Kiek laiko atgal “Timese” skaitytojų 
laiškuose tūlas prof. Joseph Thorning iš
garbino fašistams pataikaujantį Carney, 
išvadindamas jį “teisingų žinių padavė
ju,” o Matthewsa apšaukdamas “raudo
nu partizūnu... raudonfrontininku.”

Aštuoni New Yorko piliečiai atrėmė 
poną Thorningą. Jie padavė palyginimą. 
Gruodžio 31 dieną Carney rašė, kad fa
šistai 15-kos mylių fronte sulaužė liau- 
dięčių liniją prie Teruelio, palitiosavo fa
šistus, apsuptus mieste, labai daug suė
mė liaudiečių į nelaisvę, pagriebė jų gin
klus ir amuniciją, o liaudiečių likučiai bė
gą didžiausioj betvarkėj, kad tas mūšis ne 
tik išsprendė Teruelio likimą, bet abelną 
Ispanijoj karo laimėjimą pasuko fašistų 
pusėn.”

Tuo pat kartu “Daily Workerio” ko
respondentai diena iš dienos sakė, kad 
eina baisūs mūšiai, bet liaudiečiai sulai
ko fašistus. Veik tą pat rašė ir H. L. 
Matthews, bet “Times” tas žinias grūdo 
į vidurinius puslapius.

Štai sausio 4 d. Matthews pranešė, kad 
jis asmeniškai apsilankė į Teruelio mies
tą. Miestas yra liaudiečių rankose, fašis
tai vesdami kontr-atakas niekur nebuvo 
priėję arčiau 4 mylių prie miesto. Mieste 
fašistai yra apsupti (Dabar jie jau pasi
davė liaudiečiams). Jokių fašistai perga
lių nelaimėjo. Visos Carney koresponden
cijos per 3 dienas buvo paprastas blofas. 
Tada ir “Times” buvo priverstas pirmon 
vieton dėti pranešimus už liaudiečius.

Dabar kiekvienam aišku, keno buvo 
tiesa. Šis faktas parodo, kaip reikia at
sargiai skaityti kapitalistinius laikraš
čius. Tankiai vieną skaitai, o kitą tarpe 
tų eilučių turi suprasti. Mes nesakome, 
kad H. L. Matthews .korespondencijos 
visada yra teisingos ir prielankios liau
diečiams. Jis yra “Times” koresponden
tas ir tankiai rašo taip, kaip ponai nori. 
Teisingiausios žinios yra “Daily Worke
ryj,” o lietuviams “Laisvėj” ir “Vilnyj.” 
Kada jau net reakcinė anglų spauda pri
pažino liaudiečių pergales Teruelio fron
te, tai “Draugas,” “Vienybė” ir kita 
priešdarbininkiška spauda vis dar šau
kė apie “liaudiečių melus” ir fašistų 
“pergales,” klaidindama savo skaityto
jus. Pavyzdžiui, “Draugas” dar sausio 8 
dienos laidoje prisimygęs tvirtino, kad 
liaudiečiai esą iš Teruel išgrūsti ir kad 
fašistai visą miestą valdą. O sausio 10 
dieną net šitaip meluoja:

“Prieš keletą dienų nacionalistai (fa
šistai) pranešė, kad jie atsiėmė Teruel 
miestą. Tai ir Madrido radikalų vadai 
patvirtino. Stebėtojai pareiškia, kad 
radikalai senai praradę Teruel....”
Ištikrųjų, šitaip neteisingai ir apga- 

vingai savo skaitytojus gali informuoti 
tiktai kunigų laikraštis, kuris juos laiko 
aklomis avelėmis, visai neprotaujančio
mis ir nieko neskaitančiomis.

Vokietijoj fašizmas lai
mėjo tik dėlto, kad social- 
d e m o k ratijos suskaldytos 
darbininkų jėgos nepajėgė 
jam pasipriešinti. Ir Lietu
voj Smetona - Voldemaras 
nebūtų laimėję, jei liaudis 
būtų vieningai pasiprieši
nus šiems tautos priešams. 
Tik susivienijusi liaudis 
Francijoj išgelbėjo savo ša
lį nuo fašizmo jungo, o Is
panijoj ji didvyriškai gru
miasi su vokiečių-italų in- 
terventų gaujomis. Visa tai 
rodo, kad fašizmas gali lai
mėti ten, kur liaudis susi
skaldžiusi, ir jis pralaimi, 
kur liaudis susivienija.

Lietuvos antifašistinis ju
dėjimas taipgi turi puikių 
pavyzdžių. Valstiečių judė
jimas 1935 m., Kauno dar
bininkų visuotinas streikas 
1936 m. ir jų galingi strei
kai šių metų vasario-kovo 
mėn. parodė, kad vieningai 
išstojusi liaudis gali daug 
laimėti. Ir šiandien dar jau
čiasi puikios tų kovų pasė
kos: fašistai buvo priversti 
patenkinti kaikuriuos vals- 

į tiečiu ir darbininku iškel- 
' tus reikalavimus. Tame ir 
i glūdi liaudies vieningumo 

stiprumas, o fašistų silpnu
mas.

Vienok fašistai dalinai 
1 patenkino liaudies reikala

vimus, kol jiems grasino jos 
galingas judėjimas.* Fašis
tai, kaip stambių kapitalis- 
tų-išnaudotojų gynėjai, tuo
jau pradeda plėšti liaudį, 
kai tik jiems nustoja gręsti 
pavojus. Štai jau ir dabar 
fašistai pradeda ruoštis 

-naujam puolimui prieš Lie
tuvos liaudį: visuose Lietu
vos kampuose jie gaudo 
priešakinius darbininkus ir 
siunčia juos į koncentraci
jos stovyklą. Bet jau ir šian
dien brangumas šuoliais au
ga, kapitalistų išnaudotojų 
pelnas didėja, o darbininkų 
darbo užmokestis tas pats. 
Valstiečiams jau panaikino 
seniau iškovotą 10% mokes
čių sumažinimą, nekalbant 
jau apie didėjančius savi
valdybių ir kitus mokesčius.

Fašistams kolkas pavyks
ta plėšti liaudį, stiprinti re
akciją, paversti Lietuvą į 
didžiulį koncentracijos la
gerį tik todėl, kad nefašisti
nės jėgos suskaldytos.

Demokratinės visuomenės 
iniciatyva pradėta kampa
nija dėl amnestijos politka: 
liniams, mūsų daviniais, kol 
kas eina nepakankamai ge
rai, parašus renka pavieni 
žmonės, o vienybės organai 
šiai kampanijai plėsti neku
riami. Monopolistines sąjun
gos kraunasi milioninius 
pelnus, o valstiečiai silpnai 
išstoja kovoj dėl kainų pa
kėlimo šių plėšikiškų sąjun
gų sąskaitom Brangumas 
auga, o darbininkų algos ge

riausiu atveju stovi vietoj. 
Fašistai panaikino Univer
siteto autonomiją, o demo
kratinės inteligentijos jėgos 
nesugebėjo vieningai atsi
spirti prieš fašistų užsimoji
mus. Dar daugiau: fa
šistams pavyko suskaldyti 
tas jėgas, supjudant vienus 
su kitais liaudininkus ir ka
talikus, ir tas juos paska
tins naujiems reakcijos 
žingsniams prieš nefašistinę 
inteligentiją ir visą kultūrą. 
Šalyj bujoja antisovieFinė 
kampanija, iš esmės nu
kreipta prieš Lietuvos ne
priklausomybę, o nefašisti- 
nė visuomenė nepajėgė su
telkti savo jėgas kovai dėl 
nepriklausomybės išlaiky
mo, kovai prieš naujus ka
rus ir okupacijas. .

Tai]) dedasi dėlto, kad 
nefašistinės jėgos yra susi
skaldžiusios. Reakciniai ka-

Visoms ALDU) 
Kuopoms

Draugės ir Draugai!
Amerikos Lietuvių Dar

bininkų Literatūros Drau
gijos kuopoms ir pavie
niams nariams išsiuntinėta 
'senai laukta drg. Antano 
I Bimbos knygas “KELIAS Į 
NAUJĄ GYVENIMĄ.” Kur 

i tik bus dabar susirinkimai, 
tai visi nariai raginami nu
eiti ir atsiimti knygą. Jei
gu kuri kuopa neužtektinai 
gavote knygų, tai apie tai 
praneškite centrui ir bus 
pasiųsta daugiau.

Draugai! Ši knyga yra 
labai reikalinga ir daug pa
dės susipažinimui su Ame
rika, kur mes gyvename, 
su esama čia tvarka, ir ko
kia nauja tvarka reikalin
ga. Tuojau ją skaitykite ir 
rašykite į spaudą savo at
siliepimus.

Dar yra nemažai narių, 
kurie už 1937 metus nepa- 
simokėjo duoklių. Ateikite į 
susirinkimus, pasimokėkite 
duokles ir pasiimkite taip 
senai lauktą knygą.

Prašome mokėti duokles 
ir už 1938 metus. Nelaukite 
metų pabaigos. Anksčiau 
sumokėsite duokles, paleng
vinsite centrui leidime žur
nalo “Šviesos” ir 1938 metų 
knygos. Duoklių mokėjimo 
suvėlinimas suvėlina ir kny
gos išleidimą.

Siunčiant duokles už 1937 
ir 1938 metus, prašome se
kretorius surašyti kiekvie
nų metų narių duokles ant 
atskirų blankų, nes sura
šymas ant vienos ir tos pa
čios sudaro centre keblumų.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck $t., 
Brooklyn, N. Y.

talikų sluoksniai šiandien 
remia fašistų-tautininkų rė
žimą, o katalikiškos darbo 
masės nepajėgia nuvaini
kuoti tuos Kristaus vardu 
prisidengusius fašizmo tal
kininkus. Reakciniai liaudi
ninkų ir socialdemokratų 
sluoksniai viešpatauja šiose 
partijose, sulaikydami jų 
įtakoj esančias mases nuo 
kovų prieš fašizmą dėl savo 
ir visos šalies opiųjų reika
lų. Arba įkalbinėdami jas 
laukti geresnių laikų.

Ne laukti, o veikti reika
lauja šiandieninė liaudies 
padėtis ir Lietuvos nepri
klausomybės reikalai. Jei 
mes suvienysim savo jėgas, 
tai ne tik šiandien pažabo
siu! fašizmą, o jį ir visiškai 
nuversim. Fašizmas tol gali 
viešpatauti, kol liaudis vie
ningai neišstojo. Jai vienin
gai išstojus fašizmas bus 
daug silpnesnis.

Bet tam reikalinga, kad 
liaudininkiškosios, socialde
mokratinės, katalikiškosios 
masės įsitrauktų į veikimą 
kiekvienoj vietoj, paskui jį 
plėsti po visą Lietuvą, ne
žiūrint jų reakcinių sparnų 
kliudymo. Gi mūsų komu
nistinės organizacijos turi 
rodyti kuo didžiausią inicia
tyvą, kad organizuoti kiek
vieną tokį vietų veikimą, 
padaryti jį visos Lietuvos 
pavyzdžiu ir eiti prie visos 
Lietuvos antifašistinio judė
jimo suvienijimo. Tai tikras 
kelias, kuriuo eidama liau
dis galės ne tik pagerinti 
savo padėtį ir išlaikyti Lie
tuvos nepriklausomybę,' bet 
ir sutelks savo jėgas fašiz
mo nuvertimui.

* “Tiesa”.

LIETUVOS ŽINIOS
Nėra Tinkamos'Pirties

ALYTUS.—Apytikriais davi
niais, dabar Alytuj gyvena apie 
9,000 gyventojų. Esant tokiam 
gyventojų skaičiui, dabar esanti 
pirtis per ankšta ir, be to, dėl 
primityvaus įrengimo, ber ne
tinkamo prižiūrėjimo daugumas 

i žmonių mieliau prausiasi namie, 
negu eina į pirtį. Ir tik kas ne
gali savo bute apsivalyti, ypač 
žiemos laiku, eina į pirtį. Ta
čiau pirtyj ne. tik nešvarumus 

I matai, bet nosį trina alpinantis 
smarvės kvapas, kad po pirties 
turi vaikščioti ilgą laiką ore, kol 
atgaivini plaučius.

ŠYPSENOS

KODĖL SUGRIUVO KAU
NO MIESTO GARAŽAS

Nesenai buvo “Laisvėj” 
rašyta apie sugriuvimą Kau
ne baigiamo statyt “visame 
Pabaltyje didžiausio” gara
žo čia spausdiname Kauno 
pašaipos laikraščio “Kunta- 
plio” reporterio “pasikalbė
jimą” su keliais asmenimis 
apie to garažo sugriuvimo 
priežastis.

Apie Ką Visi žvirbliai ant 
Sugriuvusio Stogo čirškia

Tai Franci jos Pavojingu Bepročiu Namas, kuris šiomis die
nomis sudegė ir žuvo beveik visi įnamiai. Namas randasi 

mieste Montredone. '

Jau Paskelbė Už Ką Melstis 
Sausio Mėnesį

KAUNAS.—Vienuoliai jėzui
tai jau paskelbė, kad sausio 3 d. 
katalikai raginami melstis už ka
talikų reikalus universitete, sau
sio 8 d. už dvasios vadus, 9 d. 
už pairusias šeimas,' 15 d., kad 
Lietuva susilauktų šventųjų, 17 
d. už kalvynų ir protestonų atsi
vertimą, 20 d. už Sov. Rusiją, 
Meksiką, Ispaniją ir Vokietiją, 
31 d, už tuos, kurie apkalba ku
nigus ir tt.

Žiemos Pagalbos Rinkliava

UTENA. — Gruodžio 13 d. 
Utenoj įvyko žiemos pagalbos 
rinkliava. Rinko 5-kios trejukės 
rinkikų. Pinigų esą jau su
rinkta 1,500 litų, bet dar ne visi 
aukų lapai grąžinti. Nemaža 
surinkta drabužių, medžiagos ir 
maisto produktų.

Kai tik buvo sužinota, 
kad griūva Kauno m. s-bės 
baigiamo statyti autobusų 
garažo stogas, Kuntaplio 
reporteris iššoko per langą 
iš antro redakcijos aukšto 
ir sėdęs greitosios pagalbos 
automobilin išdūmė į įvykio 
vietą. Garažo stogą, tiesą 
pasakius, išgelbėti jam ne
pasisekė, bet užtat pasise
kė pasikalbėti apie įvykį su 
keliais asmenimis, kurių 
nuomonės čia patiekiamos.
Inžinierius

—Mano nuomonė?! Aiš
ku, kaip ant delno. Griuvo 
ne garažo lubos, bet tik vie
na kolona. Jei būtų griuvu- 
sios visos lubos, niekas iš 
garažo nebūtų pabėgęs. Bet 
dabar vieni darbininkai 
spėjo pabėgti į gatvę, antri 
namo, tretį į ligoninę, o 
vienas riet į aną pasaulį spė
jo nubėgti. Dėl kolonos, ku
ri neišlaikė, turiu pasakyti, 
jog ji sugriuvo dėl menku
tes pašalinės x priežasties. 
Kai ji buvo betonuojama, 
vienas darbininkas gėrė'ar
batą. Užsisvajojęs vietoje 
arbatos šaukštelį cukraus 
įpylė į betoną. Vėliau cuk
rus betone ištirpo. Taigi, 
matote, kalta yra darbinin
kų per gera socialinė būklė. 
Jei jie vietoje cukraus var
totų sachariną, katastrofos 
nebūtų buvę.
Gydytojas

—Jokių abejonių. Gara
žas griuvo todėl, kad pri
žiūrėjęs statybą inžinierius 
sirgo gripu. Visame kame 
kaltas gripas.
Statybos darbininkas

Sovietų Sąjungoj Suimtas Kau
nietis Brangenybių 

Prekybininkas
Vienas kaunietis laikrodžių ir 

brangenybių prekybininkas pra
ėjusią savaitę nuvyko į Sov. Ru
siją, kur nuvežęs kelioliką laik
rodžių ir ten, daug uždirbdamas, 
pardavęs. Už gautus pinigus jis 
prisipirkęs įvairių brangakme- 
nų, 500,000 litų, bet grįžtant 
Lietuvon traukinyj suimtas ir 
padėtas kalėjimam

—Visame kame kaltos 
mano akys. Per visą staty
bos laiką “jos nematė” nei 
vieno inžinieriaus. Jei bū
tų mačiusios, stogas nebūtų 
griuvęs.
Tarybos narys Chodos

—Čto vy mne govorite. 
Griuvo, griuvo! Ne garaž 
griuvo, no griuvo savival
dybės biudžet. A platit bu- 
dem my—namų savininkai.
Pirmo skyriaus mokinys

—Ant garažo stogo tupė
jo du žvirbliai. Atlėkė dar 
trečias ir atsitūpė šalia jų. 
Kiek žvirblių ant garažo 
stogo tupėjo?

—Trys!—atsakė nedvejo
damas Kuntaplio reporteris.

—Nieko panašaus, dėde! 
Trečiam žvirbliui nutūpus 
garažo stogas sugriuvo, ir 
ant stogo nebeliko nei vie
no žvirblio.

Taigi kaltiniu kas yra 
žvirblis.

Užprenumeruok Dienraštį 
°Lai»vę” Savo Draugams
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Istorinės Leninizmo 
Šaknys 

(Lenino Mirties Minėjimui)

J. Stalinas
s Leninizmas išaugo ir su

sidėjo imperializmo sąlygo
se, kada kapitalizmo prieš
taravimai pasiekė aukščiau
sio laipsnio, kada proletarų 
revoliucija liko tiesioginės 
praktikos klausimu, kada 
darbininkų klasės prisiruo
šimo prie revoliucijos senoji 
gadynė sustojo ir išaugo Į 
naują gadynę tiesioginio 
šturmo ant kapitalizmo.

Leninas pavadino impe
rializmą “mirštančiu kapi
talizmu”. Kodėl ? Dėl to, kad 
imperializmas priveda kapi
talizmo prieštaravimus iki 
paskutinių ribų, už kurių ei
na revoliucija. Svarbiausius 
iš tų prieštaravimų galima 
skaityti tris prieštaravi
mus.

Pirmasis p r i eštaravimas 
—tai prieštaravimas tarp 
darbo ir kapitalo. Imperia
lizmas — tai monopolistinių 
trestų it sindikatų, bankų ir 
finansinių oligarchijų vi
suotina galybė pramonės ša
lyse. Kovoj su šia visuotina 
galybe paprasti darbininkų 
klasės kovos metodai — 
profsąjungos ir kooperaty
vai, parlamentariškos parti
jos ir parlamentiška kova— 
pasirodė visiškai nepakan
kamos. Arba pasiduok kapi
talo malonei, vos gyvuok po 
senovei ir grimsk gilyn, ar
ba imkis naujo ginklo—taip 
•stato klausimą imperializ
mas milioninėms proletarų 
masėms.

Antrasis prieštaravimas 
—tai prieštaravimas tarp 
įvairių finansinių grupių ir 
imperialistinių valstybių jų 
kovoj dėl žaliosios medžia
gos šaltinių, dėl svetimų že<- 
mių. Imperializmas — tai iš
vežimas kapitalo į žaliosios 
medžiagos šaltinių šalis, pa
siutusi kova dėl monopoli
nio valdymo tų šaltinių, ko
va dėl naujo išskirstymo jau 
išskirstyto pasaulio, kova, 
kurią veda ypatingu pasiu
timu naujos finansinės gru
pės ir valstybės, jieškančios 
“vietos pasaulyj,” prieš se
nas grupes ir valstybes, 
tvirtai įsikabinusias į už
grobtą. Ta pasiutusi kova 
tarp įvairių kapitalistinių 
grupių svarbi tuomi, kad ji 
įima į save, kaipo neišven
giamą elementą, imperialis
tinius karus, karus dėl sve

timų žemių užgrobimo. Šis 

dalykas, savo keliu, svarbus-4 
tuomi, kad jis veda prie ne
išvengiamo i m p e r ializmo 
susilpninimo, prie kapitaliz
mo pozicijos susilpninimo 
aplamai, prie proletarinės 
re v o 1 iucijos prisiartinimo 
laiko, prie praktiško šios 
revoliucijos n eišvengiamu- 
mo.

Trečiasis p r ieštaravimas
—tai prieštaravimas tarp 

viešpataujančių “c i v ilizuo- 
tų” tautų saujelės ir šimtų 
milionų kolonialių ir pri
klausomų pasaulio tautų. 
Imperializmas — tai pla
čiausių kolonijų ir priklau
somų šalių šimtų milionų 
gyventojų begėdiškiausias 
išnaudojimas ir nežmoniš- 
kiausias smaugimas. Virš
pelnio iščiulpimas—tai toks 
buvo šios eksploatacijos ir 
šio smaugimo* tikslas. Ta
čiau, eksploatuodamas šias 
šalis, imperializmas prispir
tas statyt tenai gelžkelius, 
fabrikus ir dirbtuves, p ra-1 
monės ir prekybos centrus. I 
Proletarų klasės pasirody
mas, vietinės inteligentijos 
atsiradimas, tautinės sąmo
nės atbudimas, pasiliuosavi- 
mo judėjimo sustiprėjimas 
—tai šios “politikos” neiš
vengiamos pasekmės. Revo
liucinio judėjimo stiprėji
mas visose be išimties kolo
nijose ir užkariautose šaly
se tatai liudija kaip ant del
no. Tatai svarbu proletaria
tui tuo žvilgsniu, kadangi 
tas iš pamatų pakerta kapi
talizmo pozicijas, perkei
čiant kolonijas ir priklauso
mas šalis iš imperializmo 
rezervo į proletarinės revo
liucijos rezervą.

Tai toki bendrai imant 
s v a r b i a u si imperializmo 
prieštaravimai, p e rkeičian- 
tieji seną “žydintį” kapita
lizmą į mirštantį kapitaliz
mą.

Reikšmė i m p e rialistinio 
karo, prasidėjusio 10 metų 
atgal, yra tame, be kitko, 
kad jis surinko šiuos visus 
prieštaravimus į vieną ka
muolį ir metė jį ant svars
tyklių,- priskubindamas ir 
pale ngvindamas revoliuci
niams proletariato mū
šiams.

Kitaip pasakius, imperia
lizmas privedė ne tik prie 
to, kad revoliucija liko 
p r a k t iškas neišvengiamu

Tai vaizdas iš Ispanijos liaudiečių ligo nines. Paveikslas parodo, kaip gydytojas 
įleidžia kraujo sunkiai sužeistam liaudies kovotojui.

mas, bet ir prie to, kad su
sidėjo prielankios sąlygos 
tiesioginiam šturmui prieš 
kapitalizmo tvirtoves.

Tai tokios tarptautinės 
aplinkybės, p ag i mdžiiisios 
leninizmą.

Viskas tai gerai, pasakys 
mums, bet kam čia Rusija, 
kuri nebuvo ir negalėjo būt 
klasikiška imperializmo ša
lis. Kam čia Leninas, kuris 
pirmučiausiai dirbo Rusijoj 
ir Rusijai? Kodėl būtent 
Rusija tapo leninizmo lop- 
šynė, proletarinės revoliuci
jos teorijos ir taktikos tė
vynė ?

Dėl to, kad Rusija buvo 
visų šių imperializmo prieš
taravimų susinėrimo punk
tas.

Dėl to, kad Rusija buvo 
labiau nėščia revoliucija, 
kaip bent kuri kita valsty
be, ir tik ji dėl to turėjo ga
limybes išrišt revoliuciniu 
būdu šiuos prieštaravimus.

Pradėsime nuo to, kad ca
rų Rusija buvo lopšy nė pri
spaudimo — ir kapitalisti
nio, ir kolonialio, ir karinio, 
—paimto jo nežmoniškiau- 
sioj ir' barbariškiausioj for
moj. Kam nėra žinoma, kad 
Rusijoj kapitalo visagalybė 
susivienydavo su carizmo 
despotizmu, rusų naciona
lizmo agresyviškumas — su 
carizmo budeliškumu san
tykiuos su nerusų tautomis, 
eksploatacija ištisų rajonų 
—Turkijos, Persijos, Chi- 
nijos — su šių rajonų už
grobimu carizmo, su khru 
dėl užgrobimo? Buvo teisy
bė Lenino, kada jis sakė, 
kad carizmas tai “kariniai 
feodalinis i m p e rializmas.” 
Carizmas buvo neigiamiau
sių, pakeltų į kvadratą (ket
virtainį), imperializmo pu
sių susimetimas į vieną vie
ta.

Toliau. Carų Rusija buvo 
didžiausias rezervuaras va
karų imperializmui ne tik 
tuo supratimu, kad ji duo
davo laisvą kelią užsienio 
kapitalui, turinčiam savo 
rankose tokias sprendžia
mas Rusijos šalies ūkio ša
kas, kaip kuras ir metalur
gija, bet ir tuo supratimu, 
kad ji galėjo pastatyt vaka
rų imperializmo gynimui 
milionus kareiviu. Atsimin
kite 12 milionų Rusijos ar
miją, liejusią kraują impe
rializmo frontuose Anglų- 
Francūzų kapitalistų pasiu
tusio pelno gynimui.

Toliau. Carizmas buvo ne 
vien imperializmo sargybos 
šuo Europos rytuos, bet jis 
dar buvo vakarų imperia
lizmo agentūra iščiulpimui 
iš gyventojų šimtų milionų 

nuošimčių už paskolas, duo
tas jam Paryžiuj ir Londo
ne, Berlyne ir Briuselyj.

Pagalios, carizmas buvo 
ištikimiausias vakarų impe
rializmo talkininkas pasida- 
I i ni me Tu rkij os, Persi j os, 
Chinijos ir tt. Kas nežino, 
kad imperialistinis karas 
buvo carizmo vedamas tal
koj su Antantes imperialis
tais, kad Rusija buvo pa
grindinis šio karo elemen
tas ?

Štai kodėl carizmo ir va
karų imperializmo reikalai 
susi verdavo tarp savęs ir 
susivyniodavo į bendrą im
perializmo reikalų kamuolį. 
Ar galėjo vakarų imperia
lizmas susitaikinti su nusto

simu tokio galingo ramsčio 
I Rytuos ir tokio turtingo iė- 
gų ir ištekliaus rezervuaro, 
kokia buvo senoji, caristinė, 
buržuazinė Rusija, neišban
džius visų savo jėgų tam, 
kad vest mirtina kova su 
revoliucija Rusijoj, idant at
gaivint ir palikt carizmą? 
Žinoma, kad ne!

Tačiau iš to eina išvada, 
kad kam rūpėjo mušt cariz- 

I mą, tas neišvengiamai kel
davo ranką prieš imperia- 

! lizmą, kas sukildavo prieš 
carizmą, tas turėjo sukilt ir I 
prieš imperializmą, nes kas i 
versdavo carizmą, tas turė
jo nuverst ir imperializmą, 
jei jis tikrai rūpinosi ne tik 
sumušt carizmą, bet ir pri
baigt jį iki galui. Revoliuci
ja prieš carizmą, tuo būdu, 
susiartindavo ir turėjo iš
augt į revoliuciją prieš im
perializmą, į proletarinę re
voliuciją.

Tuo tarpu, Rusijoj kilo 
didžiausia žmonių revoliuci
ja, kurios priešakyj stovėjo 
revoliucioniškiausias pasau
lyj proletariatas, turintis 
savo žinioj tokį rimtą tal
kininką, kaip revoliucinis 
Rusijos valstietis. Ar reikia 
įrodinėt, kad tokia revoliu
cija negalėjo sustoti vidur
kely, kad ji laimėjus turėjo 
eiti toliau, pakeldama suki
limo vėliavą prieš imperia
lizmą? v

Štai kodėl Rusija turėjo 
tapt imperializmo priešta
ravimų mazgo punktu ne tik 
ta prasme, kad šie priešta
ravimai lengviausiai pasi
reikšdavo būtent Rusijoj 
dėl ypatingai bjauraus ir 
ypatingai nepakenčiamo jų 
charakteriaus, ir ne tik dėl 
to, kad Rusija buvo svar
biausias vakarų imperializ
mo ramstis, jungiantis fi
nansinį Vakarų imperializ
mą su Rytų kolonijomis, bet 
ir dėl to, kad tik Rusijoj bu
vo reale jėga, galinti išrišt 
revoliuciniu būdu imperia
lizmo prieštaravimus.

Iš to išeina, kad revoliu
cija Rusijoj negalėjo nebūt 
proletarine, kad ji negalėjo 
nepriimt savo plėtotės pir
mose dienose tarptautinio 
pobūdžio, kad ji negalėjo, 
tokiu būdu, neišsiubuot pa
čius tarptautinio imperia
lizmo pamatus.

Ar galėjo Rusijos komu
nistai tokiam dalykų stoviui 
esant apsirubežiuoti savo 
darbe siaurai-tautiniais Ru
sijos revoliucijos rėmeliais? 
Žinoma, ne! Priešingai, vi
sos apystovos, kaip viduji
nės (gilus revoliucinis kri- 
zis), taip ir išlaukinės (ka
ras) stūmė juos prie to, kad 
Išeit savo darbe iš šitų rė
melių, perkelti kovą į tarp
tautinę areną, atidengt im
perializmo skaudulius, pa
rodyt kapitalizmo žlugimo 
neišvengiamumą, sudaužyt 
social-šovinistus, s ocial-pa- 
cifistus, pagalios, nuverst 
savo šalyj kapitalizmą ir 
nukalt proletariatui. naują

kovos ginklą, proletarinės 
revoliucijos teoriją ir takti
ką tam, kad palengvint vi
sų šalių proletarams kapi
talizmo nuvertimo darba. 
Rusijos komunistai kitaip ir . 
negalėjo veikti, nes tik šiuo 
keliu einant galima buvo ti
kėtis tam tikrų permainų 
t a r p tautinėse apystovose, 
kurios galėtų, garantuot 
(užtikrini) Rusiją nuo bur
žuazinės tvarkos restaura
cijos (grąžinimo).

ŠtiKkodėl Rusija liko le- 
ninizmodppšynė, o Rusijos 
komunistų vadas—jos tvė
rėjas.

Su Rusija ir Leninu čia 
“įvyko” maždaug tas pat, 
kas ir su Vokietija ir Mark- 
su-Engelsu pereito šimtme
čio keturiasdešimtuos me
tuos. Vokietija buvo tuomet 
taip pat nėščia buržuazine 
revoliucija, kaip ir Rusija 
XX šimtmečio pradžioj. 
Marksas rašė tuomet “Ko
munistų Manifeste,” kad:

“Į Vokietiją komunistai 
svarbiausią savo domę krei
pia, nes ji randasi prieš pat 
buržuazinės revoliucijos 
prasidėjimą, kad ji padarys 
tą perversmą aplamai prie! 
progresyviškesnių Europos 

į civilizacijos sąlygų ir su la
biau pakilusiu proletariatu, 
kaip Anglija XVII ir Fran- 
cija XVIII šimtmečiuos, kad 
Vokietijos buržuazinė revo
liucija, tuo būdu, gali būti 
vien tiesioginė įžanga į pro- j 
letarinę revoliuciją.”

* Kitaip pasakius, revoliu
cinio judėjimo centras kėlė
si į Vokietiją.

Vargiai galima abejoti 
tame, kad tai šis dalykas, 
Markso nurodytas aukščiau 
paduotoj ištraukoj, buvo, 
veikiausiai, priežastim to, 
kad būtent Vokietija tapo 
mokslinio socializmo tėvynė, 
o Vokietijos proletarų vadai 
Marksas ir Engelsas — jo 
tvėrėjai.

Tą pat prisieina pasakyt, 
bet dar aiškiau, apie Rusi
ją XX šimtmečio pradžioj. 
Rusija toj gadynėj buvo 
prieš pat buržuazinės revo
liucijos pradžią, ji turėjo 
padaryt tą revoliuciją esant 
p r o g r esyviškesnėms sąly
goms Europoj ir labiau pa
kilusiam proletariatui, kaip 
Vokietijoj (nekalbam jau 
apie Angliją ir'Franciją), 
priegto visi daviniai kalbė
jo apie tai, kad ši revoliu
cija turės patarnaut kaipo 
mielės ir įžanga į proletarų 
revoliuciją. Negalima skai
tyt pripuolamu tą faktą, 
kad Leninas dar 1902 m., 
kada Rusijos revoliucija 
tik pradėjo rodytis, rašė sa
vo knygutėj “Kas veikti” 
(“Čto dielat?”) pranašingus 
žodžius apie tai, kad:

“Istorija pastatė Rusijos 
m a r k s i stams artimiausią 
uždavinį, kuris yra labiau
siai revoliucinis iš visų arti
miausių vis vien kokios ša
lies proletariato uždavinių, 
kad šio uždavinio įvykini- 
mas, būtent ne tik Europos, 
bet taipogi ir Azijos reak
cijos galingiausio ramsčio 
suardymas padarytų Rusi
jos proletariatą tarptauti
nio revoliucinio proletaria
to avangardu.”

Kitaip pasakius, revoliu
cinio judėjimo centras turi 
būt perkeltas į Rusiją.

Yra žinoma, kad revoliu
cijos eiga su perteklium pa
tvirtino šį Lenino pranaša
vimą.

Jei taip, tai ar nuostabu, 
kad šalis, padariusi tokią 
revoliuciją ir turinti tokį 
proletariatą, tapo proleta-

Taip dabar atrodo Niagara vandenpuolis, 
žiūrint iš priešakio

Naziu Katechizmas Reikalai!- Amerika Darysianti Preky- 
ja Prijungt Austriją bos Sutartį su Anglija

Viena, Austrija. — Naziai Washington. — Neužilgo 
Austrijoj išleido ir pasklei- i žada atvykt Anglijos įga- 

ui x i • „ . lietiniu komisija daryt
,,avo katechizmą, ku-, jraUgiska prekybos sutartį 

riame sako, kad ta šalis bū- su Jungtinėmis Valstijomis, 
tinai turės būt prijungta j Pagal tokią sutartį, būtų 
prie Vokietijos. Tuo tarpu! sumažinta muitiniai mokes- 
naziai darys viską, idant !^iai tam tikriem produk- 
pakrikdyt esamaja Austru^™’ įvežamiem iš Ang įjos 

-.v. ‘ h Amerika ir is Amerikos į
valdzlii- Angliją. ‘

Linden, N. J. Newark, N. J.
Gruodžio (kurią dieną?—“L.” 

Red.).,įvyko Lietuvių Saulės Pa- 
šelpos Draugijos susirinkimas ir 
padaryta gerų nutarimų.

Draugija nutarė turėti vajų 
gavimui naujų narių. Vajus tę
sis per tris mėnesius. Bus pri
imami nuo- 16 iki 25 metų am
žiaus visai be įstojimo; nuo 25 
iki 45.metų—tik už pusę įstoji
mo. Pasiskubinkite pasinaudoti 
proga. Paskui bus per vėlu.

Taipgi atsinaujinta “Laisvė” 
kaipo draugijos organas ir už
mokėta metinės mokesties už 
prenumeratą $5.

Gruodžio 31 d. draugija turė
jo savo metinį balių. žmonių 
buvo nedaug. Negerai, kad na-1 
riai apleidžia savo susirinkimus, 
o paskui pakampėmis rugoja 
ant komisijos, kam pelno draugi
jai nepadaryta.

Vardan draugijos, tariu šir
dingą ačiū visiems atsilankiu
siems; o ypatingai draugams 
elizabethiečiams, kurie visada 
mūsų parengimus aplanko.

Išrinkta nauja valdyba 1938 
m. šių metų valdybon įeina 
šie asmenys: pirmininku —C. 
Lenorth; pirm, pagelbininku— 
K. Stripaitis; prot. raštininku— 
R. Tratulis; iždininke—R. Stri- 
paitienė; finansų raštininke — 
Sabeckiene; iždo globėjais — J. 
Vertelis ir V. Bieliūtė; maršal
ka—J. šarkus. Organu paimta 
“Laisvė”; korespondente išrink
ta O. Vertelienė.

Draugija laiko savo susirin
kimus kas pirmą trečiadienį 
kiekvieno mėnesio. Susirinki
mai laikomi A. Pupšio svetainėj.

Draugijos Korespondentas.

Anglai Nelaisią Japonų į 
Tarptautinę Dali

London. — Anglija, kaip 
pranešama, nieku būdu ne
leis japonam sueit daryt sa
vo “tvarką” anglų valdo
mam plote Tarptautinėje 
Shanghajaus dalyje.

rinės revoliucijos teorijos ir 
taktikos tėvynė?

Jei taip, tai ar nuostabu, 
kad šio proletariato vadas, 
Leninas, kartu tapo šios te
orijos ir taktikos tvėrėjas 
ir tarptautinio proletariato 
vadas?

Gražiai Pavykę Du Paren
gimai

Sekmadienį, sausio 9 dieną 
West Side Komunistų Partijos 
skyrius turėjo gražų vakarėlį, 
kuris gana puikiai pavyko. 
Puikiai dėlto, kad čia buvo 
užbaigta sukelti dviem nau
jiems dienraščiams kvota sky
riaus $200. Vienas iš virš mi
nėtų dienraščių jau pasirodė 
Californijos valstijoj.

Buvo prakalbėlių, diskusijų, 
pasikalbėjimų ir žaislų. Viskas 
gražiai, draugiškai išėjo. Lie
tuvių partijiečių ir simpatiza- 
torių irgi buvo gražus būrelis; 
tačiaus toli gražu, dar dau
giau galėjo būt.

Parengimas Ispanijos 
Demokratijai

Sausio 9 d., žydų Templę- 
Institute, kurį jie davė veltui 
“North American _Com. To 
Aid Spanish Democracy,” tu
rėjo krutamus paveikslus 
“Heart of Spain” (“širdis Is
panijos”), kur rodė labai šiur
pius vaizdus iš Ispanijos kovų 
lauko.

Taipgi gražiai kalbėjo Ispa
nijos pagelbos reikale ir abel- 
nai apie pasaulio fašizmo bai
senybes. Publikos buvo užsi
kimšus salė ir kiekvieną kal
bėtojų svarbesnį išsireiškimą 
lydėjo gausus entuziazmas.

Kadangi įžanga buvo veltui, 
tai buvo renkama aukos, .kurių 
surinkta virš $500. Vienas ge- 
radėjas gydytojas aukojo net 
$100; 2 kiti—po $25. Tai labai 
vykęs parengimas, čia mūsų 
draugų lietuvių vos pusė tuzino 
buvo. Tais jų nerangumais at
eityj reikės kas nors daryti.

Kas Dar Įvyks
Sausio 23 d. Kreugers Audi

torium, 25 Belmont Ave., bus 
pasaulio darbininkų didžiausio 
vado Lenino mirties minėjimo 
mitingas. Puiki programa ir 
prakalbos. Geri busAkalbėtojai.

Sausio 28-29 Ironbound Teatre 
bus rodoma judis “The Spanish 
Earth,” naudai Ispanijos kovo
tojų už demokratiją. Visus lie
tuvius kviečiame matyti taip 
svarbų paveikslą ir tuomi pat 
paremti Ispanijos kovotojus.

Albinas.

Shanghai. — Chinų kata
likų vyskupas P. Yupin sa
ko, kad popiežius neremiąs 
japonų karo prieš Chiniją.

r
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PETRELIS-KUPRELIS
—- SENAS VINCAS —  —=

Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo 8
(Tąsa)

O kada jis, užlipęs ant paties stogo ir 
įsikibęs į turėklą versdavosi ragožium, 
moterys net aikteldavo ir užsidengdavo 
akis, kad nematyti tos tragedija grūmo
jančios scenos. Bet už tai jo stebėtojai 
atsimokėdavo jam gausiomis aukomis ir 
jam už nikelius tankiausia neprisieidavo 
dėkoti, nes jų mažai kepurėj rasdavo. 
Aukos daugiausia susidėdavo iš kvoterių, 
pusdolerių, o kartais ir popierinio do
lerio.

♦ Tuo tarpu namo savininkas, kuris pil
vą ištempęs kerpšodavo ant tam tikro 
krėslo namo šešėlyje ir matydamas 
Petrelį taip sėkmingai bizniavo j ant, pa
reikalavo dešimto nuošimčio iš Petrelio 
uždarbio už jo namo dilinimą—“Biznis, 
lai būnie biznis,” pareiškė pilvūzas.

p Prasiblaivins Buities Padangė Vėl 
Pradeda Niauktis

Visų skriaudžiamųjų bei nuskriaustų
jų motinėlę vasarą pradėjo pykinti ne- 
dėkingasai ruduo. Ekskursantai pradėjo 
tirpti, kaip pavasario saulės užniktas 
sniegas. Mažesni ir didesni, tik vasaros 
sezonui atsidarę bizniai pradėjo užda
rinėti savo duris ir pats miestelis apmi
rė. Laikraščių pardavinėjimas nupuolė 
daugiau kaip ant pusės, o čia, lig ant

• patyčių, atsirado daugiau benamių, ku
rie taipgi norėjo gyventi iš laikraščių 
pardavinėjimo bei vagiliavimo. Žmonės 
sumažėjo, bet atsirado daugiau akių, ku
rias sunkiau buvo suklaidinti ištirpstant 
ekskursantų miniose.

Prisiartino ir žiaurioji žiema ir mūsų 
siratėlių padėtis pasidarė netik nepavy
dėtina, bet ir tragiška. Dabar mūsų res
publikos piliečiai turėjo sukuopti visas 
savo jėgas, pajungti visus gabumus, pa
naudoti višas priemones, kad, tik dedant 
centas prie cento, sutaupoti randą už 
skiepą, kad tik netapt išmestais ant gat- 

iji. vės, į šaltus žiemos nagus. Padėtis pasi- 
darė tokia kritiška, kad badas kaleno 

{ savo dantimis visuose skiepo kampuose,
o žiemos vėjai savo šaltais nagais kla- 

(Cff beno siratėlių duris.
VJI Prieg tam, dar sumažėjo ir jų respub

likos piliečiai,—Kastis ir Vilis pakliuvo. 
Ypatingai Vilio pakliuvimas smarkiai su
krėtė Petrelį. Viena, veluk to, kad juodu 

i buvo geriausi draugai, nes Vilis nešiojo 
vienintelio Petrelio globėjo, gerojo dėdės 

H Vilio vardą. O antra, todėl, kad, kuomet 
detektyvas nutvėrė nelaimingąjį Vilį pie- 

f , no butelį bevagiant, Petrelis buvo jo pa
lydovu. Nors Petrelis ir stengėsi, jau 
skaitytojams žinomu būdu, suimtąjį pa- 
liuosuoti, puolė suimtąjį mušti, bet de
tektyvas, kuris matomai tą jų šposą jau 

. žinojo, vos tik nepačiupo ir patį gelbė
toją.

Petrelis, šio įvykio dėlei, baisiai krim
tosi, nes jautėsi kaltu, kad pražiopsojo 
už kertės pasislėpusį detektyvą, kur ir 

f patsai Petrelis stovėjo ir davė Viliui žen- 
Iklą, kad viskas tvarkoje. Jis su mielu no

ru pats savimi būtų pakeitęs Vilį, jei tai 
būtų buvę galima padaryti.

Padėtis pasidarė tokia rūsti, kad jie 
tiesioginiai badavo. Kad apsiginti nuo 
bado, jie basomis kojomis, įsinėrę į kiau
rus batus, apsikarstę skarmalais, šiaurės 
vejų teriojami, goglinėjo po snieguotas 
miesto gatves, riausėsi po prisnigtas iš
matų blekines, pešėsi už šmotelį duonos 
su benamiais šunimis, kad tik rasti ką 
nors valgomo ir atsiginti nuo jų vidu
rius, tarsi vanago nagais, draskančio

Vieną pirmadienio rytą laikraščiai iš
ėjo su vienos ponios atvaizda ir sekan
čiu pranešimu:
“Atsirado Su žmoniškais Jausmais Dama.

F
“Pirmu kartu mūsų miesto istorijoj su- 

Isilaukė benamiai šuneliai ir katės savo 
. užtarytojos ir globėjos, Mis A. Ross ypa- 

toje. Tokią benamių gyvūnėlių prieglau
dą, savo privatiškais kaštais, atidarė 
mielaširdinga moteris—,Mis A. Ross, 345 
Ohio A v., šiame mieste.

“Bus priimami šunės ir katės netik iš 
’ tų, kurie nori jų atsikratyti, bet ir iš tų, 

kas sugavęs benamį gyvūnėlį atneš į Mis 
A. Ross prieglaudą, už ką ji netik pa- 
dėkavos, bet ir atlygins.”

Perskaitę tokį pranešimą, mūsų res

publikos piliečiai, pasipustę padus, lei
dosi į gatves gaudyti šunes bei kates ir 
nešti minėtai damai. Mis ,A. Ross galėjo 
būti apie kokių penkiasdešimts metų pa
nelė, tačiaus atrodė, kad jau buvo visko 
mačiusi, visas svieto marnastis išprak- 
tikavusi, velnio nešta ir pamesta ragana. 
Jos žiedrių akių liekanos šaltai žibėjo iš 
po nutriušusių blakstienų; veide, apart 
sudribusios odos ir kabančio tuščio pa
gurklio, nesimatė jokio jos gražumo pėd
sako; nosis knapsojo, tarsi įkištas į jos 
tarpuakį kumpas vanago snapas. Tai 
viskas kas pas ją tų praeities liekanų 
dar buvo užsilikę, iš kurių jokios išva
dos apie jos jaunystės grožį negalima 
buvo padaryti.

Petreliui ir šitame darbe geriausia se
kėsi. Jis tuoj išmoko prisivobyti šunį, 
prispausti prie sienos katę. Jis jų dau
giausia pristatydavo panelei Rossiūtei, 
negu kiti jo draugai. Nors panelė Rossiū- 
tė su Petreliu tuoj aus susipažino, bet 
persiduot, tai jau nepersiduodavo. Di
džiausias jos atlyginimas už šunį ar ka
tę būdavo, tai viso labo tik kvoteris.

Panelė Rossiūtė gavus šuniuką ar ka
tytę gatava būdavo net pabučiuoti. Taip 
buvo žmoniška ir tokia geraširdė, taip 
užjausdavo tiems gyvūnėliams ir taip 
juos glamonėdavo, taip glausdavo šau 
prie krūtinės, kaip motina savo kūdikį, 
kad glaudžia. Bet tuom patim kartu ji 
nekreipdavo savo “žmoniško” žvilgsnio į 
jai tuos gyvūnėlius atnešusius skar
maluotus kandidatus į žmones, žmogys
tas. Ji nestatydavo sau klausimo, kodėl 
šie vargšai apsikarstę tik skarmalais? 
Kodėl jų basų kojų pirštai išlindę per 
atsivėpusius, snieguotų batų galus? Jos 
sąžinė nestatydavo jai klausimo, kodėl 
šitas, gražus vaikiūkštis, kalendamas 
danteliais nuo šalčio, žiūri į ją su iš 
ašarų išlindusiomis akimis ir laukia iš 
jos rankų nukrintant į jo sušalusį del
ną bei atgrubusius pirštus to našlės 
skatikėlio, už kurį jis galės nusipirkti 
bulkelę duonos, kad atsiginti nuo bado?

Ji, apsidžiaugus su šunim ar kate, at
sidarydavo stalčių ir nei žodžio netarda
ma, tankiausia atžagare ranka, duodama 
atnešėjui pinigą, burbteldavo: “Išeida
mas, neužmiršk uždaryti ir duris.”

O jeigu vaikas nesiskubindavo išeiti, 
norėdamas kiek apsišildyti, ji metus į jo 
veidą “žmonišką” žvilgsnį, dadėdavo: 
“Tai ko dar žiopsai, kaip varna tulžį pra
rijus? Gavai užmokėti, tai ir nešk savo 
utėles iš kur atsinešei!”

Esu linkęs manyti, kad retas Ameri
kos biznis yra liuosas nuo apšukojimo ir 
net raketo. Todėl ir šitas, šunų ir kačių 
gaudymo biznis, negalėjo būti nepalie
čiamai teisingas. Išgaudžius visus bena
mius gyvūnėlius iš miesto ir kad užsi
dirbt ant pragyvenimo, pradėta “kidna- 
pyt” ir turinčius namus tos rūšies gyvū
nus, o tik išėjusius iš namų, kad atlan
kyti savo kaimyną, ar šviežiu oru pa
kvėpuoti.

Vieną kartą Petrelis prisėlinęs prie 
labai gražaus, paskui savo ponią sekan
čio šuniuko, taip vikriai su juom apsi
dirbo, kad tas nei cyptelt neturėjo laiko. 
Įmurdęs šuniuką į savo antį, kiek 
drūtas skuto pas panelę Ross, tikėdamas 
gauti bent pusdolerį už tokį gražų gy
vūnėlį. “O jeigu ji tiek neduos, tai aš 
neduosiu šuniuko,” sanprotavo jis.

Jis buvo daugiau negu tikras, kad už 
tokį gražų šuniuką bile nuo kvailos po
nios galima gauti visas doleris. Su tokiu 
nusistatymu jis drąsiai įėjo į ponios Ross 
“institutą.” Deja, panelė Ross, paėmus 
šuniuką, vietoj glausti sau prie krūtinės, 
net krūptelėjo, tarsi būtų nuo jo nu
degus. Paskui jos akys, kūliais persi- 
vertusios, įstrigo į Petrelio veidą ir ji 
riktelėjo:

“Tas šuniukas turi turėti namus! Kur 
tu jį gavai? Tu jį pavogei, a?”

“Ale ne, madam. Aš jį radau patiltėj... 
Jis drebėjo nuo šalčio ir cypė... O kada 
aš jį paėmiau, įsidėjau sau į antį ir jis 
atšilo, tai net rankas man pradėjo lai
žyti iš džiaugsmo ar dėkingumo, ma
dam.”

“Meluoji, valkatos šmote! Aš iš tavo 
akių matau, kad meluoji!”

(Bus daugiau)

Cleveland, Ohio
CORLETT APIELINKĖJ

šioj apielinkėje lietuviai dar
bininkai darbuojasi auginime 
darbininkiškų organizacijų, bet 
apie veikimo pasekmes tai nei 
vienas neturi noro parašyti į 
laikraščius. Argi visų corlettie- 
čių toksai manymas, kad darbi
ninkiškai visuomenei nesvarbu 
žinoti, kad draugai darbuojatės 
ir visada turite susirinkimų ir 
parengimų geras pasekmes?

Prieš kalėdas įvyko bendras 
ALDLD 57 kuopos ir moterų 
LDS 138 kuopos vakarėlis. 
Vakarėlis buvo ne tam tikslui, 
kad pasidaryti pelno; jis buvo 
rengiamas, kad abiejų kuopų 
draugai ir draugės sykį į me
tus susirinktų ir draugiškai pa
vakarieniautų, pasitartų apie 
tolimesnį veikimą.

Vakarėlio 
patys nariai ii 
dar, nežinau iš kur, pelno pasi
darė $3.

Laike vakarėlio prisirašė 4 
nauji nariai prie ALDLD 57 kp.

Argi nesvarbu, kad kuopa au
ga nariais?

Cambridge, Mass.
Gruodžio 31 d. Amerikos Lie

tuvių Piliečių Kliubas turėjo šo
kius sulauktuvių Naujų Metų, 

žmonių buvo apie trys šimtai; 
kliubui liks gero pelno.

Stašiai davė atskirą kambarį 
dėl pirmeiviškų žmonių ir jie 
turėjo su savim pasigaminę val
gių; gėrimų pirko iš kliubo.

Bevakarieniaujant, R. Sta
šys prisiminė apie Lietuvos po
litinius kalinius ir Ispanijos 
liaudiečius—demokratijos gynė- 

pakalbėt draugą 
Drg. Anesta pa- 
darbininkų gy- 

Kaz. Zabitis .kai-

išlaidas padengė 
s savo kišenių ir

Sausio 5 d. įvyko ALDLD 57 
kuopos susirinkimas. Į susirin
kimą narių atsilankė 19; tai rei
kia sakyti, kad nariai neskait
lingai lanko susirinkimus; vi
suomet didžioji pusė narių neat
silanko. Tai labai negerai, jei 
draugai nemato svarbos lankyti 
susirinkimus. Tiem draugam, 
kurie visuomet lankosi, prisieina 
daug darbuotis kuopos ir visos 
organizacijos reikalais.

Draugai, visi turime pamąs
tyti, kad ALDLD organizacija 
yra vienintelis mūsų lietuvių 
darbininkų kelrodis prie apšvie- 
tos. Todėl mūsų visų pareiga 
yra lankyti kuopos susirinki
mus; vieningai dirbant tą nau
dingą darbą — visiem bus leng
viau ir daugiau atsieksime 
skleidime darbininkiškos apšvie- 
tos.

Nors susirinkimas buvo ne
skaitlingas, bet nuosekliai ap
svarstyta kuopos reikalai ir iš
rinkta iš veiklesnių draugų ko
misijos varyti kuopos darbą pir
myn.

Apkalbėta, kad kuopa sykį į 
mėnesį turėtų diskusijas bei la
vinimosi vakarus, kur būtų ga
lima tarpusavy diskusuoti ir la
vintis, nors mažesniais darbinin
kų klausimų reikalais. Tiktai 
gaila, kad nekurie draugai tam 
lavinimuisi priešingi, sako: 
“Mes senstam, tai jau tingisi ir 
nėra reikalo lavintis; tuomi jau 
nieko gero neatsieksime.”

Man rodosi, kad mes, drau
gai, tokiu išsireiškimu ar tingė
jimu gyvenimo nepailginsime; 
mums tą mintį reikia mesti į ša
lį; mes tiktai tada skaitysimės 
seni, kada mirtis išbrauks mus 
iš gyvųjų tarpo.

Kol esame gyvi, nėra vėlu la
vintis; lavindamiesi jausimės 
jaunesniais, ir išauklėsime tvir
tesnę darbininkų apšvietos orga
nizaciją.

Kuopa nutarė, kad kiekvieną 
susirinkimą kuopos knygius bū
tų susirinkime su visom kny
gom ; tai kurie draugai norės įsi
gyti gerų knygų, galės gauti pas 
kuopos knygių. Knygos bus duo
damos ir veltui ant mėnesio lai
ko. Kuopos susirinkimai atsi- 
būna kiekvieno mėnesio pirmą 
trečiądienį, visiem corlettiečiam 
labai gerai žinomoj lenkų sve
tainėj.

Draugai, kurie dar ir nesate 
kuopos nariais, atsilankykite į 
susirinkimą; ten gausite knygų 
pasipirkti ir pasiskolinti.

jus, Perstatė 
W. V. Anestą. 
pasakojo apie 
venimą. Drg.
bėjo apie Lietuvos, politinius ka
linius.

’ Po prakalbų pasipylė aukos. 
Aukavusių vardai: po $1 — P. 
Pivoriūnas, P. Grigaliūnas, J. 
Kaušpudis; po 50c — Ona Ge- 
gužienė, S. Valeika, W. V. Anes- 
ta, Mr. Armon, Mrs. Armon, D. 
Brazas, K. Stašys, VI. Stasys; 
po 25c—M. Anestienė, R. Stašys, 
K. Zabitis, M. Stašienė, A. Va
leika, L. Marcilionienė, V. Še- 
rauskienė, E. Grigaliūnienė, Ona 
Pilvelaitienė.

Pinigus paėmė W. V. Anesta 
—$9.25.

Buvo iškilęs klausimas, kad pi
nigai būtų skirti į dvi dalis ly
giai, bet didžiuma balsų nutarė 
taip: $7.00 dėl Ispanijos kovo
tojų, o .$2.25 .dėl Lietuvos poli
tinių kalinių.

Tarpe dalyvavusių svečių ūpas 
buvo prieš fašizmą.

Roman Stašys.

iki vėlybos nakties. Kiti, būda
mi aukštais valdininkais, nela
bai draugauja su paprastais 
žmoneliais. Mūsų teisėjas Ka
zys K. Kriaučiūnas yra pažan
gus žmogus ir myli savo tau
tiečius.

O dabar keli žodžiai apie d. 
Alice Kirk. Ji atvyko į šią šalį 
po karo, būdama maža mergaitė. 
Čia baigė pradinę ir aukštesnę 
mokyklą. Pabaigus mokyklą 
dirbo prie kriaučių ir prigulėjo 
prie unijos, būdama tos unijos 
Pildančio joj Taryboj (Executive 
Board) per du metu. Kuomet 
pernai viena dirbtuvė išėjo į 
streiką, tai Alice buvo pirmutinė 
liuosnorė pikietavimo linijoj. 
Taipgi prigulėjo prie ALDLD 
161 kp. nuo 1928 metų ir du 
metu buvo tos kuopos nutarimų 
raštininke. Taipgi noriai dirb
davo įvairiose komisijose bei 
komitetuose ir visados teisingai 
ir gabiai atlikdavo. Taipgi pri
klausė ir kitoms organizacijoms, 
sąžiningai joms dirbdama, žo
džiu, ji buvo pavyzdinga ir savo 
visuomenišku veikimu ir savo 
apsivedimu—paėmė cįyilį šliūbą.

Mes, ALDLD 161 kuopos na
riai, linkime jaunavedžiam daug 
laimės jų šeimyniškame gyveni
me. Tikimės, kad d. Alice ir 
ant toliaus bus su darbininkais 
ir padės darbininkų judėjimui.

žymėtina, kad jos tėveliu, d. 
Rapolas Kirk, taipgi per eilę me
tų priklauso prie ALDLD 161 
kuopos. M. Baltrušaitis.

Hendaye, saus. 10. — Sa
koma, kad dar likę 20 besi
priešinančių fašistų karei
vių Teruelyj, Ispanijoj.

Seattle, Wash
Gruodžio 31 d. apsivedė drau

gė Alice Kirk su Frank Walluliu. 
Šliūbą ėmė civilį, kas mūsų 
mieste yra retenybė. Jaunuo
liai abu lietuviai ir juos surišo 
lietuvis teisėjas Kazys K. Kriau
čiūnas, kuris yra žinomas kaipo 
aukštas teisėjas (superior court 
judge). Teisėjas atvažiavo į 
namus ir suvienijo jaunuosius 
kaipo gyvenimo draugus. Mes 
džiaugiamės, kad mūsų teisėjas 
neturi jokio puikumo: atlikęs ce
remonijas neišbėgo iš stubos, 
bet sykiu su visais linksminosi

f

Bendrai ALDLD 57 kp. ir 
moterų LDS 138 kp. yra ren
giamas didelis balius, kuris 
įvyks sausio 29 d. Abiejų kuo
pų komisija iškahio darbuojasi, 
kad balius būtų pasekmingas, 
čia nereikia abejoti. Kada tik
tai corlettiečiai rengia kokį nors 
parengimą — jie visuomet turi 
geras pasekmes. A. 'M. B.

0

Amerika įkalino 8 Puerto • 
Rico Tautininkus

San Juan, Puerto Rico.— 
Aštuoni puertorikiečiai tau
tininkai tapo nuteisti po 
penkis metus kalet už pasi- 
mojimą nužudyt Jungtinių 
Valstijų apskrities teisėją 
R. A. Cooperį.

Washington. — Truputį 
sveiksta Vyriausio Teismo 
teisėjas B' N. Cardozo, 
Naujosios Dalybos rėmėjas, 
sergąs širdies liga.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta ii 
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. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuo jaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą prisųsime NATU
RAL-LAX-HERB TEA.

Rašykte šiaip:
JOHN W. THOMSON

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

........  ---------- - . 1 •"-——, c

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE. DETROIT, MICH.

Sekantis Didelis Parengimas
Brooklyne Bus

n

BUS DIDELĖJE SALĖJE

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

Salėje telpa apie 2,000 žmoniy. Puikus stačius

BAZARAS BUS

11, 12 ir 13 
Vasario-February

Kiekvieną vakarą bus puiki dailės 
programa, gera orkestrą šokiams.

Laukiame Bazarui Dovani^

$

0

A



Tėvai turėtų savo vaikus pa-

konf.

STIPR1NDAMIES

Philadelphia, Pa
New Kensington, Pa

Montello, Mass

of Milk

Turėjo jau tris

su

kp.t

PRANEŠIMAI Iš KITUR

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE1'

KAS YRA VEIKIAMA
PHILADELPHIJOJ?

darbininkai patarnavimui. — 
Rast. V. Juškevičius.

ST. LOUIS, ILL.
kp. Jaunuolių skyrius ren-

MINERSVILLE, PA.
Buvusi APLA 48 kp. dabar LDS 

158 kp. rengia balių, šeštadienį, sau
sio 15 d. Darb. Svet. šokiams grieš
gera orkestrą, taipgi bus skanių val
gių ir gėrimų. Šokiai prasidės 8 v. 
v. Įžanga veltui. Kviečiam vietinius 
ir iš apylinkes draugus dalyvauti pa
rengime ir linksmai laiką praleisti.
— Kviečia Rengėjai. (10-11)

yra rengiamasi prie

MONTELLO, MASS.
LDS 67 kp. metinis susirinkimas 

įvyks sausio 13 d. Liet. Taut. Namo 
• Kambariuose, 7:30 v. v. Prašome na
rius skaitlingai susirinkti, atminkite, 
kad rengiame vakarienę, 5 d. vasarinį 
pradžia 6 v. v. Bilietas 75c. Reika
lingi 
Prot.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Gerą muziką šokiams. Už- 
visus dalyvauti. — Kom.

(10-11)

ROCHESTER, N. Y.
LDS 11 kp. ruošia vakarienę sau

sio 15 d. Po vakarienės bus šokiai. 
Bus Gedemino Svet., 575 Joseph Ave. 
Įžanga 50c, vaikams 25c. 
džiai

SHENANDOAH, PA.
Sausio 1.5 d. įvyks LDS 34 kp. ir 

APLA 4 kp. vestuvių balius, Na jaus 
Svet. Pradžia 7 v. v. Įžanga 25c. 
Kviečiame minėtų organizacijų na
rius skaitlingai dalyvauti ir taip pat 
atsiveskite ir draugų. — Kom.

(10-11)

LDS 92
gia balių, 15 d. sausio, Creation Sve
tainėj, 9-tos ir Lynch gatvių. Pradžia 
8 vai. vak. Jaunuolių ateities veiki
mas daug priklausys nuo šio pirmo 
parengimo pasisekimo. Mūsų visų pa
reiga paremti jaunuolius. Todėl visi 
skaitlingai dalyvaukime šiame pa
rengime. — Kom. (10-11)

CLEVELAND, OHIO
Sausio 15 d. ALDLD 22 kp. ir 

TDA 11 kp. rengia balių, Liet. Darb. 
Svet., 920 E. 79th St. Pradžia 7:30 
vai. vak. Dalis pelno nuo šio paren
gimo bus paskirta politiniams kali
niams. Bus gerą muzika šokiams. 
Prašome visų dalyvauti.^— Kom.

(10-11)

Nuošir- 
kviečiame visus dalyvauti.

(10-11)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. rengia vakarienę 

su programa, sausio 16 d. Pradžia 
4:30 v. v., 29 Endicott St. Kviečia
me visus skaitlingai dalyvauti ir lin
ksmai laika praleisti. — Kom.

(10-11.)

Ketvirtad., Sausio 13, 1938 LAISVE Puslapis Penktas

Wilkes Barre, Pa pamokas. Kitos merginos dirba 
Bostone ir negalėjo pribūti j pa
mokas. Taip dalykams stovint, 
nebuvo galima laikyti pamokų.

Sausio 5 d. buvo šauktas su- 
kad apsvarstyti,

Šis-Tas Iš Mūšy Miesto
Kaip kitų miestų darbininkai, ■ sirinkimas, 

taip ir čia šį-tą veikia pagal iš- kaip sutvirtinti chorą ant drū- 
galę. Veikiama A. K. Partijoj, Į tų pamatų. Į susirinkimą atėjo 
tarpe bedarbių ir kitur. Taipgi tik kelios mergaitės ir pora vai- 

dviejų kinų. Tas parodo, kad Montel- 
svarbių prakalbų. Sausio 18 d. lo choras bus sunku palaikyti, 
yra rengiama prakalbos draugui
M. Guobai, kanadiečiui, kuris; raginti aktyviai dalyvauti dailės 
lankysis mūsų apielinkėj. įveikime, dalyvauti. Dailės Rate-

Kitos labai svarbios prakalbos lio Chore.
—tai paminėjimas Lenino mir- ’ Brocktono miesto naujas majo- 
ties, kurios įvyks sausio 30 die
ną. Kalbės plačiai žinoma tar
pe Amerikos darbininkų Močiu
tė Bloor. Tuom pačiu sykiu 
šios apielinkės darbininkai turės 
progą pamatyti ir svarbius pa
veikslus “Black Legion,” “Mil
lions of Us” ir “Peace.” šis 
paskutinis bus iš mūsų pačių 
miesto; galėsime patys save ma
tyt parodoje, kuri čia buvo gana 
didelė lapkričio 11 dieną.

LDS 160 Kp. Susirinkimas
Susirinkimas įvyko 6 d. sausio.
Buvo pranešta, kad atvažiuoja 

John Orman į Pittsburghą. Iš
rinkta komisija, kad surengtų 
prakalbas ant 16 d. sausio; dau
giau darbuotis, kad sutraukti 
jaunuolių į prakalbas.

Svarbus Dalykas
LDS kuopa neužilgo žada įsi

gyti nuosavą namą.. Komisijos 
nariai praneša, kad duota jau 
rankpinigiai ir jau gauta reika
linga paskola. Greitu laiku tu
rėsime savo namą. Manome, pa
gerės veikimas turint savo na
mą.

ras Rowe, užimdamas vietą, pri- 
vatiška sekretore pasiskyrė lie
tuvę M. Miltiniūtę. Miesto as- 
sesorka pasiliko tą pačią J. Yo- 
kavonytę. Dabar mes City Hali 
turim dvi lietuves ir 5 lie
tuvius policistus, taipgi valdišką 
daktarą A. Budreskį. Tas ro
do, kad Montellos lietuviai eina 
prie atsižymėjimo.

Mirtys ir Sąužudystės
--------  I Sausio 4 d. savo namuose ra-

Sulaukus kalėdų ir naujų me-j do pasikorusį bedarbį J. Fo
tų daug čia visko atsitiko. Taschawskį, 51 metų amžiaus. Be- 
dienas vieni praleido rimtai, darbis buvo nebiednas; tapo 
kaip ir visada, bet buvo nemažai 
tokių, kurie nuveikė gana blogų 
darbų. Daug likosi areštuotų už 
visokius prasižengimus; o su tais 
automobiliais buvo daugiausia 
nelaimių,—daug ir gyvybių nu
sinešė, kurių tarpe buvo ir lie
tuvių.

Prie taisymo upės krantų 
mieste darbas jau prasidėjo. 
Daug bedarbių su nekantrumu 
laukia, gal pašauks prie darbo, 
bet nėra galimybių suimt visus 
tuos bedarbius, kiek čia jų ran
dasi.

pa
laidotas per lietuvių šv. Roko 
banžyčios kleboną su šventom 
mišiom ir katalikiškose airių ka
pinėse.

Sausio 6 d. mirė J. Rastokas, 
virš 60 mętų amžiaus. Velionis 
buvo tikintis, bet geras ir tei-į 
singas žmogus. Tapo palaido-I 
tas su bažnytinėm apeigom. Pa
liko nuliūdime savo moterį ir ki
tas gimines. šalna.

9 d. sausio buvo Komunistų 
Partijos lietuvių skyriaus susi
rinkimas. Atsilankė gerokai na 
rių.

Miesto komitetas pranešė, kad 
Lenino mirties paminėjimo mi
tingas įvyks sausio 23 d., 2:30 
po pietų, Duquesne Garden, 5th 
ir Craig Streets, Pittsburghe.

Kviečiame lietuvius susirinkt 
kuo skaitlingiausiai.

Kalbėtojai bus: Phil. Frank- 
field ir' Carl Hacker.

Prie to, bus rodoma judis iš 
Sovietų Rusijos, pavadintas 
“Chapayev”; bus svarbu pama
tyti ! Reporteris.

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 4-to Apskr. metinė 

įvyks 16 ’d. sausio, L. M. D. Svet., 
142 Orr St. Pradžia 1 vai. dieną. 
Kuopos malonėkite prisiųst delega
tus, nes šioje konferencijoj turėsime 
daug svarbių dalykų aptarti. Būtų 
gerai, kad kuopų sekretoriai paga
mintų raportus iš kuopų veikimo. 
Kviečiame ir Donora, Pa. kuopą da
lyvauti konferencijoj ir prisidėti prie 
Apskričio. Rinksime ir Apskričio 
valdybą 1938 metams. — E. K. Slie- 
kiene, Pirm. (10-11)

CLEVELAND, OHIO
Sausio .16 d. Lyros Choras ’ruošia 

Koncertą ir šokius, Liet. Svet., 6835 
Superior Ave. Pradžia 5:30 vai. po 
piet. Įžanga: Išanksto perkant bilie
tus 35c, prie durų 45c. šokiams 25c. 
Programopj dalyvaus Lyros Choras, 
B. Ramoškaite iš Hartford, Conn, ir 
Tillie Raulušaičiutė iš Corleto. Cho
ro mokytojas yra jaunuolis Juozas 
Paltanavičius, kuris pirmą sykį pasi
rodys dideliam koncerte. Akompanis- 
te Jeanette Jankauskaitė. Turėsime 
valgių ir gėrimų. Prašome visus 
skaitlingai dalyvauti. (10-11)

Oras čia šiltas. Vietoj 
sniego, lija. Pakol kas žiema 
yra lengva. Bedarbiai su tokiu 
oru patenkinti, nes mažiau jiems 
anglių reikia. Bet mainieriai 
pageidauja šalto oro, tai daugiau 
dirbtų. V eisiejiškis.

Sausio 2 d. čia buvo sušauk
tas LDS 10 kuopos ir APLA 
9 kuopos bendras susirinkimas.

APLA 9 kuopos pirmininkas 
P. Povilaitis atidarė susirinki
mą, pranešdamas, kad raštinin
kas perskaitys APLA Centro 
Komiteto pranešimą 9 kuopos 
nariams.

Prieš metines šventes, 1937, 
civiliu šliūbu apsivedė W. Am
brose su B. Stankyte. Abudu 
laisvų pažiūrų ir priklauso prie 
Literatūros Draugijos 6 kuopos. 
Drg. W. Ambrose žinomas kai
po geras darbuotojas darbinin
kiškam judėjime, gerai prasila
vinęs ir turi įgimto mandagu
mo. Už tai yra visų gerbiamas.

Linkėtina jiem laimingo že- 
nybinio gyvenimo!

Vadovaujant Kom. Partijai, 
čia susiorganizavo vietos bedar
biai į tarptautinę Workers Al
liance uniją.
susirinkimus. Daugiausia suei
na lietuviai. Atsibuvęs susirin
kimas sausio 5 d. visai buvo ne
skaitlingas. Nutarta kitą susi
rinkimą šaukti ant sausio 12 d. 
ir užkviesti kalbėtojus — Bro
therhood unijos viršininkus ir 
WPA administratorių Mr. Mur- 

Wjhy. Turės paaiškinti, kokiais 
būdais turi būt duodama pagel- 
ba bedarbiams. (

So. Bostono “Darbininko” ra
dio programoje sausio 1 d., 2 
vai. po pietų, kalbėjo Kneižys. 
Šitas nepraustaburnis citavo iš 
kokios tai gazietos apie Sovie
tų Sąjungos pergyventus 1937 
metus. 'Sako, ten komunistų ko
misarai baisiai kankiną žmones; 
motinoms krūtis pjaustė, degino 
įkaitintom geležim.

Kurie klausė jo prakalbos, la
bai pasipiktino.

ALDLD 6 kp. nutarė pasiųsti 
protesto rezoliuciją radio sto
čiai, kam leidžia tokiam ne
praustaburniui kalbėt neteisybę 
per radio ir ardyt žmonių vie
nybę prieš vieni kitus.

Liuosybės Dailės Ratelio 
Choras prieš Naujus Metus bu
vo pradėjęs pamokas. Buvo ma
noma, kad choras atsistos ant 
kojų ir pradės darbuotis dailės 
veikime. Po poros sėkmingų 
praktikų nekurios mergaitės už- 

' pyko ant choro pirmininko, kam 
jis už ką tai subarė: Už tą 
mažą dalykėlį pradėjo neateiti į

Centro Komitetas pranešė, 
kad su 6 d. gruodžio, pereitų me
tų, APLA ir LDS organizacijos 
likosi suvienytos ir visais 9-tos 
kuopos reikalais turi kreiptis į 
LDS centro sekretorių. Ligonių 
blankos, narių duoklės pasiųstos 
LDS centran; APLA centras 
pasinaikina su gruodžio 6 diena, 
1937.

Pasirodo, kad abu centrai jau 
suvienyti. Buvo klausimas: ar 
APLA 9 kp. ir LDS 10 kp. vie
nysis? Po trumpų apkalbėjimų 
leista nariam viešai balsuot ir 
vienbalsiai pasisakyta už vieny
bę.

Tuom klausimu priimta rezo
liucija, kuri nusako, kad su 2 
d. sausio, 1938 m., APLA 9 kuo
pos vardas pasinaikina ir visas
9 kuopos turtas—namai, rakan
dai ir pinigai—su 2 d. sausio, 
1938 m., liekasi nuosavybe LDS
10 kuopos, New Kensington, 
Pa., vienbalsiai priimta.

Kadangi tas susirinkimas bu
vo kaip ir metinis, tai išrinkta ir 
kuopos valdyba 1938 m. Pirm.— 
P. Povilaitis, fin. rašt. — C. 
Stašinskas, užrašų raštininku— 
K. V. Šukys, iždininku — P. 
Kriščiūnas.

Turiu priminti, kad jau senai 
mes turėjom tokį skaitlingą su
sirinkimą, kaip 2 d. sausio. Kaip 
jau dabar susivienijom, tai nu
tarėm surengti “vestuvių” šo- 
kius-balių slavų svetainėj, 1126 
4th Avė., sausio 22 d., š. m. 
Taigi LDS 10 kp. lauks visų 
New Kensingtono ir apielinkės 
lietuvių atsilankant. Visi būsi
te užganėdinti.

C. Stashinsky.

JAPONAI SAKO, BŪK 
500,000 CHINŲ TRAU

KIĄS! ATGAL
Tokio, saus. 10.—Japonai 

skelbia, būk 500,000 chinų 
šiaurėje “pilnai traukiasi 
atgal.” Jie, girdi, negalį at- 
silaikyt prieš bombarduo
jančius Japonijos lėktuvus 
ir mechanizuotą jos armiją.

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvių prieškarinis Kom. rengia 

įspūdingą vakarienę ir šokius nau
dai Lietuvos Politinių Kalinių ir Is
panijos Kovotojų. Bus Subatoj, sau
sio 15 d., 407 Lafayette St. Pradžia 
7:30 v. v. Įžanga $1.00. Turėsime 
gerą “Kalakutą,” gražią muzikališką 
programą, smagią muziką. Be to, ti
kimės turėti svečių-delegatų, ant ry
tojaus busiančios Am. Liet. Kongre
so Konf. Delegatai gali nesibijoti dėl 
nakvynių, turėsime įvalias. Atvažiuo
kite į šią vakarienę, kurie išgalite. 
Am. Liet. Kongreso konf. šaukiama 
sekmadienį, sausio 16 d., .10 vai. ry
to, 407 Lafayette St. Visi atstovai 
nuo Draugijų ir simpatikai Am. Liet. 
Kongr. Apskr. Conn. Valstijoj suva
žiuokite laiku ir atsiveskite gerų su
manymų. — Kom. narys J. J. Moc- 
kaitis. (10-11)

NUOVARGI

PIENU

'/ARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. ' Tel Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parent Yra Skaniausi.

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

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

Varpas Bakery, 3^-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
Nesenai vieną philadelphietį 

apėmė meilės karštis—“ženytis” 
su socialistais, kurių čia visai 
nėra. Paskelbė per “N. G.,” kad 
čia nėra nieko veikiama, todėl, 
girdi, būtinai reikalinga vieny
bė su socialistais ir pradėt vei
kimas. Taigi čia, nors trumpai, 
turiu priminti Philadelphijos vi
suomenei, kas yra veikiama.

Sausio 16 d. yra rengiamas 
North Sides Republikonų Susi
vienijimo didelis ir gražus ban- 
kietas su koncertine programa, 
kurią išpildys choras.

Sausio 23 yra rengiamos Liet. 
Komfrakcijos prakalbos draugui 
Bimbai; bus koncertinė progra
ma, kurią išpildys Lyros Cho
ras; bus duetų, solų ir labai ga
bios šokikės Alena Gardner ir 
Virginia Waidziulis.

Sausio 29 ALDLD 10 kp. ren
gia vakarėlį su laimėjimais Is
panijos naudai.

Philadelphijos veikiantis ko
mitetas nusitarė išpildyt kvotą 
$150 dėl nukentėjusių Ispanijoj 
nuo fašistų karo.

Vasario 16 d. rengiama d. 
niuo mirties paminėjimas 
įvairia programa.

Vasario 13 d. ALDLD 10
perstatys juokingą komediją 
“Knarkia Paliepus” ir bus Dr. 
Kaškiaučiaus įdomi prelekcija.

Komisija pradeda judintis prie 
suruošimo bankieto ir koncerto 
laikraščio “Laisvės” naudai.

Visus virš minėtus parengi
mus užsižymėkit ant kalendo
riaus ir tėmykit garsinimus, nes 
tai yra labai svarbu.

Reporteris.

S. BOSTON, MASS.
ALDLD 7-to Apskr. viso komite

to posėdis įvyks sausio 16 d., 11 vai. 
ryto, 376 Broadway, Lietuvių Kliubo 
Svet. Visi dalyvaukite (laiku. — D. 
Lukienė, Sekr. (10-11)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia prakalbas 

1»6 d. sausio, 7'v.'v. po num. 1252 
Providence Rd. Kalbės svečias iš Ka
nados, drg. Guoba. Prakalbos bus 
labai įdomios, prašome visų skait
lingai dalyvauti. — Kom. (10-11)

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

BALTIMORE, MD.
1WO 4 kp., LDS 48 kp., Lenkai, 

Ukrainai ir Rusai rengia koncertą 
ir balių, 16 d. sausio, Polish Center, 
510 So. Broadway. Pradžia 7 v. v. 
Programoj dalyvaus Lyros Choras, 
Rusų-Ukrainų Choras, solistai, kla
siški šokikai, harmonistai ii’ smuiko 
solo. Turėsime skabių užkandžių ir 
gėrimų, 
kviečiame

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

sausio (Jan.) 15 d., 7 vai. vaic. Drau
gijos Svet., 4097 Porter St. Yra la
bai svarbių reikalų aptarti. Jūs ži
note, kad pereitam susirinkime neiš- 
rinkom naujos valdybos, tai šiame 
susirinkime turėsime išrinkti. — AL 
DLD kp. sekr. J. Gugas. (9-11)

NEWARK, N. J.
ALDLD Draugijos metinis susirin

kimas įvyks sausio (Jan.) 14 d., 180 
New York Avė., 7:30 v. v. Visi na
riai kviečiami pribūti, nes turėsim 
rinkt naują kuopos yaldybą, sena 
kuopa išduos raportus iš metinio vei
kimo. Taipgi reikės rinkti delegatus 
į II Apskr. konferenciją ir darbinin
kus dirbti prie vakarienes, kuri įvyks 
23-čią ŠĮ mėnesį. Turėsime ir daug 
kitų dalykų. — Sekr. (9-10)

N. S. PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 13 d., 8 vai. vak., 1318 Reeds- 
dale St. Svarbu visiem nariam daly
vauti; jau yra knygos iš Centro ir 
šiame susirinkime bus dalinamos na
riams, kurie yra užsimokėję už 1937 
m. — Sekr. P. A. Bernotas. (9-10)

GRAND RAPIDS, MICH.
L. L. Kapinyno balius, naudai 

papuošimo kapų, įvyks 14 d. sausio, 
Liet. Sūnų ir Dukterų Svet., 1057 
Hamilton Ave., N. W. Pradžia 8 vai. 
vak. Prašome visų skaitlingai daly
vauti ir linksmai laiką praleisti, tuom 
pačiu sykiu paremti šį Kapinyną.

(9-10) .

WOODHAVEN, N. Y.
LDS 13 kp. metinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, 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)

N UOVARG1S dažnai bū
na ženklas nupuolusios 
šarmų atsargos. Taigi 
kitą kartą, kai jausitės 
nuvargę arba būsite per- 
vėlai atsigulę, pabandyki
te stiklą pieno. Vėsus, 
šviežias pienas veikia tik
rai šarmiškai. Jis padeda 
sugrįžt jum į sveiką"sto
vį. The Bureau 
Publicity, Albany.

YORKTHE STATE OF NEW

LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS 

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas) 

DR. ZINS 
Jsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 3 P. M.
iiir-.nrynrn

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Irti Irti irti w mm irti irti linilrti irti irti irti irti Irti irti irti irti ini lni irti

{dedame 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



Puslapis šeštas LAISVE

Šauni Lietuvių Komunistų Metine Iškilme 
Bus Šį Sekmadienį, 16 Sausio, Pik Kliube

Prašome Pasidarbuoti, 
Kviečiame Rengtis

Draugi] Kauliniu Sida
• brines Vestuves

Pavėlavo Pašalpą, Kūdikis 
Mirė iš Bado

Vladeck Paskirtas Vadu
Miesto Taryboje į

Visi komunistai ir simpati
kai prašomi pasidarbuot, o n< - 
galintieji pasidarbuot prašomi 
nors patys rengtis dalyvauti 
Lietuvių Komunistų Frakcijos 
rengiamoje vakarienėje, kuri 
bus jau šį sekmadienį, sausio 
IG-tos vakarą, Liet. Am. Pilie
čių Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Bilietai išanksto 
$1, prie durų $1.25.

Pradžia 6 vai., vakarienė 7 
vai. vakaro. L. K. F.

PADĖKA
n 
i imus 

sunkioj 
mylimo 
simpa-

Ačiuojame visiem draugam 
draugėm, kurie atlankė 
teikė užuojautą mūsų 
valandoj netekus savo 
tėvelio* Jūsų išreikšta 
tija mums daug padėjo,
me gilų ačiū visiems, kurie pri
siuntė gėles.

Ypatingai esame labai dėkingi 
tam dideliam būriui mahanoy’ie- 
čių, kurie patiko mus prie ten- 
aitinės stoties ir palydėjo į ka
pus mūsų tėvelį.

Elena ir Amilija
JeskeviČiūtės, 

Juozas ir Aldona
J eskevičiai.

Užgyrė Budžetą

yra labai uliauni žmonės—pares 
rengia visokiem paminėjimam, 
išskiriant divorsus. Taigi va
žiuodamas į Brooklyną maniau 
sau : na, forduk, gal jau neteks 

i tau daugiau vežiot mane į pa
res, jei bent aš tau surengsiu 

j parę paminėjimui tavo “istori- 
, niai reikšmingo” dešimties metų 
'man tarnavimo sukakties. Taip 
' bedūmojant kelionėj per New 
Yorko valstijos pūguotus kalny

nus, mano fordukas pradėjo vi-; 
i su kelio pločiu “kadriliuot,”

ve bala, sakau, aš tik m ištinau 
apie parę tau, o tu man jau ir

Antradienį medikališko egza- 
miiiieriaus padėjėjas, nuėjęs pa
žiūrėt Danielsonų mirusios 3 
mėnesių dukrytės, pasakė:

“Tas kūdikis mirė nuo išba- 
dėjimo.”

Danielsonai, su dviem kūdi
kiais, gyveno 232 — 49th St., 
šaltuose, kerosininiu pečiuku 
šildomuose kambariuose, kur jie 
atsikraustė po evikcijos iš na
mų, 213 — 50th St., iš kur juos 
išmetė dėl neužsimokėjimo ron
dos.

Paskiausią pašalpos čekį, $13.- 
66, šeima gavo dvi savaitės at
gal, bet tie jau buvo išsibaigę 
pereitą ketvirtadienį. 'Levas 
diena iš dienos mynė šaligatvius 
j ieškodamas darbo, o motina, su 
tokiu pat pasišventimu, bėgiojo 
į šalpos stotį prašyti pagelbos, 
bet čekio, kaip nėra, taip nėra, 
šeštadienį jie gavo iš policijos 
tris butelius pieno ir biskelį kito

Ketvirtad., Sausio 13, 1938
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MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užSjimui su 
moterimis. NedS- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų -nlus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už- 

| eikite susipažinti.

Į 426 SOUTH 5th STREET, 
Blokas nuo Hewex elereitcrio stoties.
i_____________

Miesto Tarybos pažangusis I 
blokas, d i d ž i u m a , bai- S 
gė susiorganizavimo procesą,' * 
paskelbė B. Charney Vladeck 
didžiumos vadų. Po jo rekomen
dacija j vadus pasirašė 14 tary- 
bos narių. Tas sukėlė didžiau
sią audrą tammaniečiuose. Jie 
šaukė, pereitą savaitę išrinkę di
džiumos vadu Brooklyno tam- 
manietį John Cashmore. įtūžę, 
jie koliojo pirmininką Morris:

“Tu kaltas vagystėje,” šaukė 
Kinsley vadovaujami tamma
niečiai ant Morris, kuris nei 
karto neprarado lygsvaros viso
je atakų ir ginčų eigoje. “Ar 
tavo vardas yra tame sąraše?”

Morris perskaitė 
kiu ir savo vardą, 
legų informacijai , 
paskaitė ištrauką 
čarterio, kur sako, kad Taryba fe

Tarybos na-I fe 
” ’ Gi; 

fe-1 Tarybos prezidentas buvo iš-:

rf'

>I!

čiomis negaliu pasiekt Brookly
ną—kad jau leisčiau tave į pa
krantę. . .

Atvykus į Brooklyną, ant ry
tojaus, man bepasakojant gaspa-
dinei apie chicagiečių svetingu-! maisto. Pirmadienį, kaip pa-j privalo susidėt iš “T 
mą, vaišingumą ir pares, ji man Į prastai, vienas išėjo jieškot; )-Įų ir Tarybos prezidento.

darbo, kitas šalpos biuram T“ 
vas sugrįžo pirma ir rado kū-i rinktas piliečių balsavimu laikei 
diki mirus.c

Įvykus tragedijai, šalpos 
ras atskubino su maistu, bet iš-! 
badėjusiai motinai jis nebebuvo1 
skanus. Jinai raudojo savo kū-' 
dikio ir rūpinosi, kur gaut pini-i

pa- 
net

mū-

i sąrasą, sy- 
Jkaitusių ko
jis priedams 

iš Miesto

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis | 
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T»J. Triangle 5-3621 

Brooklyn, N. Y.

Paskutine Diena 
Sausio 11, 12, 13

Sovietų Visų finun jauninsi JikIih

“THE LAST NIGHT”
.Indis, kurį visi turčių pamatyt.

Prieinama fž a n g a 
Rodymas be. pertraukos.

NEW BROADWAY THEATRE 
246 Broadway Brooklyn, N. Y. 

Arti Marcy Ave. Station

BROOKLYN, N. Y.
Tel. iTergreen 7-88M

majoro ir tarybininkų (coun-M 
biu-1 cilmanų) rinkimo.

Taryboj viso yra 26 nariai. Jų 
balsams pasidalinus per pusę,1 
dalyką nusveria prezidentas sa- 

i vo balsu. Pažangiųjų bloką pa
statyt didžiumoj padėjo J. M. 
Burke ir William N. Conrad, ’ i Queens neprigulmingieji demo-; 
kratai, kurie balsavo su darbie- 
čiais ir kitais anti-tammanie-

JOHN VALENStephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

.423 Metropolitan Avė, 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: KVergreea 7-433K

sako, kad ir Brooklyne 
rių keliama tiek daug, kad 
pristingama jom progų, 
ko, tik niekam nesakyk, 
tuoj įvyks “surprize pare”
sų draugam Kauliniam, paminė
jimui jų ženybinio gyvenimo 
dvidešimt-penkių metų sukak
ties. j gų kūdikio palaidojimui.

—Ai’ turi tikietų? — kiaušiui--------------------

J0S‘ ' i Voveraitė Sulaikė Pamokslą
Antradienį Miesto 

triukšmingoj sesijoj, 
majoro LaGuardijos 
kuris panaikina 65 politikierių 
darbus. Tammaniečiai spyrėsi 
palikti tuos darbus, tad budžeto į 
priėmimo prieita ne be nusilei-1 
dimų. Majoras pažadėjęs tar-| 
tis apie teikimą pensijų tūliems; 
atleidžiamųjų apkapojus budže
tą.

Budžete pasilieka ir pakėlimas;
vandens kainų. Charles Be-. petho lenkų svetainėj, įvyksta 
lous, Queens darbietis, pareis-: ta “veselija.” Nuvažiavau ant 
kė, kad jis priešingas kėlimui;8. Svetaine veik pilna. Ir pa- 
vandens kainų, tačiau tuo tarpu j žystamų ir daugiausiai nepažys- 
nebuvo kas daryti, kaip balsuoti tarnų.
už budžetą, nes jau ir taip virš ]<a prie durų, 
du tūkstančiai miesto darbiniu-1 “ jaunieji” ] 
kų pereitą savaitę turėjo algos Į mis vedybinėmis ceremonijomis! 
dieną be algos dėl tamman iečių' Visas pulkas susodinama už sta- 
sutrukdymo budžeto.

Kaip žinia, budžetas buvo da
rytas Tammanės valdymo sąly
gose. Be to, ir dabar pažangių
jų blokas ne gana stiprus, kad 
pravesti bent kokias radikališ- 
kas pakaitas, todėl pravedimas 
budžeto su panaikinimu 65 poli
tinių gūštų jau yra nemažu lai- 
mėjimū esamose sąlygose. Jei 
tos gūštos būtų paliktos ant to
liau, reikėtų dar daugiau kelti 
įvairius taksus.

Tammaniečiai, pralaimėję Ta
rybos balsavimuose, grasina bu
džeto klausimą rišią teismo ke-

Taryboj, į 
užgirta, 

budžetas,, -atsako, — bet j ieškot 
: jų nereikės, tuoj kas nors iš 
į pardavinėtojų tave pasigaus.

A p s i 1 a n k i u s L i e t u v i ų P i 1 i e č i ų 
Kliube, žiūriu, drg. Velička tu
ri saują tikietų, bet ne bile kaTn 
siūlyja, sako, gal jau vietos ne- 

į bus. Aš visgi sau vieną išsi- 
! prašiau ir užsimokėjau $2.

Ir štai pereitą šeštadienį, Mas- 
petho lenkų svetainėj,

‘veselija.
Svetainė veik pilna.

Ir tuoj pasigirsta muzi- 
Visi sužiurom— 

pasitinkamu su viso-

Episkopalų bažnyčion, 153rd 
St. ir Amsterdam Avenue, N. 
Y., laike pamokslo atsikraustė 
voveraitė, kuri buvo pripratus 
nuo klebono gaut riešutų, šį 
kartą jis riešutų neturėjo, sa
kę pamokslą, nuo kurio vove
raitei nei kiek negeriau. Ji 
pradėjo šokinėti ir 'pataikė 
įšokt į žibintuvą.

Čia jau pamokslas ir pa
maldos pasibaigė, visi šoko 
gelbėt voveraitės, kuri išsigan
dusi blaškėsi ir slydinėjo stik
liniame žibinte. Pašaukta gy
vulių globos draugija, o pas
kui ir policijos būrys. Dasiga- 
vus policisto rankos, voveraitė

Majoras LeGuardią, kalb'ė- 
damas Etinės Kultūros Drau
gijai, išsireiškęs, kad šis ter
minas esąs jo paskutinis, jis 
daugiau n e k an d i d at u osi ą s.

)

šokinėjimo čampionas, kuris sa-

Šaltai Pasitiko

lo ir pradedama bankietas. Val
giais ir gėrimais stalai linksta, 
nežinai nei už ko griebtis.

Visi stalai aplink visą didelę 
svetainę tirštai apsėsti svečiais 
—jų buvo gal virš poros šimtų.

Staiga peilių ir lėkščių skam- 
bėsis. Pakilo mūsų “jaunave
džiai,” prisispaudė viens kitą 
prie krūtinių ir, gal prisiminę 
pirmąsias vestuves, kad jau su
spaudė ilgą-ilgą bučkį . . . mus 
“singelius” net prakaitas išmu
šė. . .Ir sykį, ir antrą, ir trečią; 
kur tik lūpos prisiliečia, ten, ro
dos, ir prilimpa.. .

Tuoj pasigirsta balsas “toast- 
masterės” draugės Daugėlienės. 
Tai altukas!—nei “loudspeake- 
rio” nereikia, rodos, net langai 
dreba. Iššaukiama visa eilė sve
čių pasveikinimui “jaunave-

Kalbose nušviesta drau-

do po plačią bažnyčią. “.Jeigu 
į įšoks į vargonus,” dejavo 
klebonas, “bus po vargonų.” 
Jinai dar subraižė vienam po- 
licistui nosį, gerai prialsino vi
sus ir tik tada davėsi pagaut, 
bet ir pati greit krito negyva 
iš nuovargio.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Dr. Martin Luther Draugystės me
tinis balius Įvyks sekmadienį, 22 d. 
sausio, Idea) Ballroom, Knicker
bocker ir Flushing Avės. Grieš prof. 
Retikevičiaus orkestrą. Pradžia 7:30 1 
v. v. Perkant tikietą išanksto 25c, 
prie durų 35c. Prašome visų dalyvau- 1 
ti, nes šis bus 32-ras balius iš eiles.

(9-10)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin

kamai ir už prieinamų kainų
Par«nmdau automobilius vestuvėm 
purėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti M/.rcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

321 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Aukštos. Rūšies Restauracija

Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 
Amerikos Išdirbimo ir Importuotos 

degtines ir vynai
GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatves nuo Grand Paradise Sales

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

Telefonas: EVergrcen 7-9851

PHONE PULASKI 5-1090

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

Kalifornijos į New Yorka ožių.
;o Charts Paddock, buvęs S'J Kaulinių viso jų ženybinio

gyvenimo nenuilstantis darbavi-
kosi norįs gaut distrikto proku- masis darbininkų judėjime ir 
roro patarimų kovai prieš rakė-i išreikšta linkėjimai sulaukt ju
tus. Paddock esą< paslas De-| J M ^uksinių vestuvių.
šimties Tūkstančių Komiteto,
Long Beach, Cal., organizacijos, 
kuri nužiūrima vigilantizme.
- Paddock yra Long Beach
Press-Telegralm vedėju.

New Yorke, matomai, patir-
* apie Paddocko priešdarbinin- žastis atvirai nepasakoma, ta- 

Kišką rekordą prieš jam atvyk- čiau vienas iš Dewey sandarbi- 
siant, nes per dvi dienas jieško- ninku išsireiškęs:
jimo jam nepavyko gaut pasima- atvyksta šion raštinėn j ieškoti 
tymą su Dewey. Jis matėsi su informacijų meškeriojimui dar- 
Dewey padėjėju advokatu Paul bininkų, tam kuo 
E. Lockwoodr tačiau ir šis atsi-' bus parodyta durys.
sakė su svečiu diskusuot bent ką Dewey neturėjimas laiko pasi- 
daugiau apart kriminalio rakė- matymui su Paddocku 
tierizmo. į kiną jo sandarbininko

Nors to šalto pasitikimo prie-; kimą.

Pasibaigus vakarienei, svečiai 
šoko, dainavo, šnekučiavos iki 
antros valandos ryto.

Laimingos kloties, draugai 
Kauliniai! K.

Jeigu kas

greičiausia
Menama,

ir išaiš- 
išsireiš-

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoiu.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Ketverge, sausio 13, 8 vai. va
kare, Zabelskių svetainėj, įvyks 
Amerikos Lietuviu Darbininku 
Literatūros Draugijos 138 kuo
pos narių susirinkimas. '

Visi dalyvaukite.
Kuopos Sekr.

BROOKLYN, N. Y.
Amerikos Darbo Partijos lietuvių 

skyriaus metinis susirinkimas įvyks
ta sausio 14 • d. Amerikos Piliečių 
Kliubo Salėje, 280 Union Avė. Pra
džia 7:30 vai. vak. Susirinkimas bus 
gana svarbus, bus renkama šių me
tų valdyba ir bus svarstoma meti
nes mokesties klausimas. Taigi visi, 
kurie tik prijaučiate šiai partijai, 
privalote ateiti ir prisidėti, prie jos 
veikimo, ir kuomet ateis ruduo, kad 
būtumėt jau pilnai prisirengę daly
vauti valdžios rinkimuose. — Rašt. 
A. Baniulis. (10-11)'

BROOKLYN, N. Y.
Am. Liet. Darb. Literatūros Drau

gijos 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį, 13 d. sausio, 
8 vai. vakare, “Laisves” svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne. Gerbia
mi draugai, prašome visus atsilanky
ti ir kurie dar nepasimokėjote už 
1937 metus, ateikite ir užsimokėkite, 
taipgi ir naują knygą gausite. Pra
šomi ir nauji nariai ateiti prisirašyti 
prie šios Lietuvių Kultūrinės drau
gijos. Mokestis maža, tik $1.50 į me
tus, o knygų gausite kelius sykius 
vertės kiek užmokėsite. — Kp. Org. 
G. W. (9-10)

MASPETH, L. L
IWO 3059 kp. rengia Koncertą ir 

Balių 16 d. sausio, Holy Cross Svet. 
Clermont ir Hull Avės. Bus rodoma 
trys komedijos. Gera orkestrą grieš 
šokiams. Įžarfga 45c. Pradžia 3 vai. 
po pietų.

ATYDAI ALDLD II APSKR.
- NARIAM

ALDLD IT Apskr. metinis pikni
kas įvyks 26 d. birželio, 1938 m., Old 
Cider Mill Parke, Union, N. J. Pra
šome kitų’ Draugijų tą dieną nieko 
nerengti, bet dalyvauti minėtame pik
nike. — Apskr. Ko m. (9-10)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Antanas Ambrazevičius pajieš- 

kau savo pažystamų. Esu iš Kauno 
vedybos, Tauragės apskr., kaimo Mei- 
žių. Jeigu esate katrie mano pažys
tami, tai prašau atsišaukti prie ma
nęs, nes aš labai noriu matyt. Gal ir 
yra senų merginų arba našlių, nes aš 
pats našlys. Prašau ’rašyti sekamu 
antrašu: Antanas Ambrazevičius, 
Box 50, Hendersonville; Pa. (9-11)

Kas norite pigiai saulėtoj Floridoj 
pragyvent ir pataisyti sveikatą, tai 
mes dar turim kambarių. Gera vieta, I 
netoli jūres.
Route, Bunnell, Florida.

S. Jonaitis, Star 
(9-11)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avc.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

OPEN DAY AND NIGHT

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

Managed by
RHEA TEITELBAUM

PER WEEK

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

Sun. all day and night.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191
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SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

mes dčlcavojame savo kostumenams uz / 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 Kostumeriai Gaus Gražią Dovaną— 

Aukštos ‘Rūšies Kalendorių.

5

2

S

fa

i

,) Oldh L'abd

Hyman Berger
NAUJAS ANTRAŠAS

HAM AVENUE
Kampus Maujer Street

Williamsburgh’oMIaujame Projekte
uojame

Už pristatymą nė

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