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Krislai
Paminėsime Leniną.
Liebknechto ir Luksemburg 

nužudymas.
Ko pirmiau nebuvo matęs.
Ko jis ten landžiojo?

Rašo A. B.

Sausio mėnuo darbo žmo
nėms yra didelių liūdnų su
kaktuvių mėnuo. Sausio 21 d., 
1921 metais, užgęso Lenino 
gyvybė. Nuo to laiko prabėgo 
keturiolika metų. Kasmet dar
bo žmonės, visi pavergtieji 
ruošdavo masinius gedulos 
mitingus ir atmindavo to 
džiojo vado mirtį, šiemet 
munistai taipgi visur ruoš 
kius paminėjimo mitingus.

di
le o- 
to-

Šausią gi 15 dieną, 1919 
metais, Vokietijoj buvo nužu
dyti Karolis Liebknechtas ir 
Rožė Luksemburg. Nuo tos liū
dnos, tragingos dienos sukako 
devyniolika metų. šiandien 
Vokietijoj siaučia žiaurus, kru
vinas fašizmas. Kas turi akis 
matymui, ausis klausymui, o 
protą protąvimui, tai šiandien 
gali suprasti, jog Vokietijos 
tragedija prasidėjo kaip tik 
sausio dienose 1919 metais.
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Taip, tie, kurie sukriušino 
darbininkų judėjimą, nužudė 
geriausius jojo vadus 1919 me
tais, išgelbėjo Vokietijos bur
žuaziją nuo revoliucijos. O 
1933 metais ta buržuazija at
simokėjo įvedimu hitlerinio fa
šizmo.

Bet jei 1919 metais komu
nistų vadovaujama Vokietijos 
revoliucija būtų laimėjus ir 
jeigu ir Vokietijoje būtų bu
vus įsteigta sovietinė respubli
ka, kitaip šiandien atrodyti] 
visa pasaulinė padėtis. Tokio 
pabaisos, kaip fašizmas, žmo-■
nija gal visai ir nebūtų ma- i Paryžius. — Praeitą an- 
čius. ■ tfadienį komunistui Jacques

--------  i Duclos’ui trūko vieno balso, 
kad jis vėl būtų išrinktas 
vice-pirmininku Fra nei jos 
seimo atstovų rūmo.

Bet padarytuose perbal- 
savimuose ketvirtadienį jis 
tapo išrinktas ton vieton 
277 balsais prieš radikalą 
socialistą (liberalą) L. Au- 
bertą, kuris gavo 213 balsų. 
Aubert yra atviras komu
nistų priešas.

Ed. Herriot, 
kalų socialistų 
liko išrinktas
seimo atstovų rūmo.

New Yorko miesto naujai 
išrinktos tarybos posėdžiai 
puikiai mokina šio didmiesčio 
žmones. Jie dabar mato, ką 
ištiesų atstovauja ir gina 
Tammany Hall gengsterių šai- 
ka. Jos trylika atstovų tarybo
je piestu stoja prieš kiekvieną 
pasiūlymą, kuris išeitų darbo 
žmonėms ant naudos. Bet gal 
ir gerai, kad šis jų elgęsis ati
darys visiems žmonėms akis ir 
ateinančiais rinkimais Tam
many Hall klika nebepravarys 
nei vieno žmogaus į tą svar
bią įstaigą. t

“Vienybės” redaktorius bu
vo nuvykęs Connecticut valsti- 
jon pas baltgvardietį rusų 
fašistų vadą Vonsiackį ir su 
juo sakosi konferavęs.

Tai gana rimtas klausimas. 
Ką ten Tysliava veikė? Kokis 
reikalas jį nuvedė pas monar
ch istą-fašistą Vonsiackį? Ką 
jie ten kalbėjo? Kokius bend
rus reikalus Tysliava turi su 
tuo juodašimtišku liaudies ir 
Lietuvos priešu ? Ar ta jo misi
ja turėjo ką nors su Smetonos 
valdžia? Kodėl kaip tik da
bar, kai Sovietų Sąjungoje 
gaudo fašistinius šnipus, “Vie
nybės” redaktorius surado rei
kalą užmegsti tokius tamprius 
ryšius su Vonsiackiu? Kokią 
pažintį su juo jis pirmiau turė
jo? Ką tame žino “Vienybės” 
direktoriai ?

šie klausimai prašyte pra
šosi atsakymo.

Amerikos lakūnams baisiai 
nebesiseka. Vargiai praeina 
kelios dienos ir jau išgirsti, 
kad ten ir ten didelis orlaivis 
sudužo ir daug žmonių žuvo. 
Tik pora dienų atgal sudužo 
orlaivis “Samoan Clipper” ir 
užmušė septynius žmones. Vi
si jie buvo valdžios tarnauto
jai.

Prieš C. L O. pragydo ir 
garsusis reakcionierius Hamil
ton Fish. Jis tą visą judėjimą 
pavadino “komunistų suokal
biu” ir prakeikė. Kai toks su
tvėrimas keikia kurį judėjimą,
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ŽMONIŲ REIKALUS; 0 BURŽUAZINIAI 
SEIMAI YRA KAPITALO ŠNEKYKLOS

Maskva. — “Pravda,” So
vietų Komunistų Partijos 
organas, rašo, kad negali 
būt palyginimo tarp Sovie
tų seimo — Vyriausio So
vieto demokratijos ir kapi
talistiniu seimu:

“Seimai k a p i t alistinėse 
šalyse yra šnekyklos buržu
azijos advokatų, užlaidos, 
už kurių tikrieji valdovai— 
kapitalistai ir dvarininkai— 
daro klastas.

“Mūsų Sovietinis Seimas v

yra tikrai vyriausia įstaiga 
žmonių galios, susirišus tie
sioginės giminystės ryšiais 
su žmonėmis ir tarnaujan
ti žmonių reikalams.”

“Pravda
Seimo atstovus:

Manila. — Amerikos ko- 
šaukia Sovietų ^misionierius tyrinėja japo

nų šnipų veiklą Filipinuose.

Komunistas vėl Franc. 
Seimo Vice-Pirmininkas

vadas radi- 
partijos, vėl 

pirmininku

Veja Žydus Daktarus iš Ap- 
draudos Įstaigų Rumunijoj
Bucharest, Rumunija. — 

Viešų darbų ministeris Cu
za įsakė pašalint visus žy
dus gydytojus, iki šiol tar
navusius ligos apdraudos 
kompanijose. Jie bus pava
duoti rumunais gydytojais.

Fašistinė Rumunijos val
džia išleido paliepimą fab
rikantam samdyt ne mažiau 
kaip 90 procentų rumunų 
darbininkų.

Uždaryta Buchareste du 
laikraščiai, kurių leidėjai 
buvo žydai.

UŽDRAUDĖ MITINGĄ 
PARYŽIAUS FAŠISTAM

Paryžius. — Policija už
draudė1 daryt masinį susi
rinkimą Paryžiaus fašis
tam, vadovaujamiem pulki
ninko Fr. de la Rocque’o.

tai tas judėjimas gali didžiuo
tis, o ne verkti.

Ar jau visi turite dienraščio 
“Vilnies” išleistą “Darbininkų 
Kalendorių 1938 metams”? 
Įsigykite. Jums kaštuos tik 
vieną kvoderj, o jūs, gausite 
gerą pluoštą svarbių žinių ir 
informacijų.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams
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Visų Šalių Darbininkai
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit
Pasaulį!

“Būkite valstybės vyrais 
Lenino-Stalino rūšies... Bū
kite teisingi ir nuoširdūs 
žmonėms. Būkite ištikimi 
mūsų didžiajai tėvynei ir 
komunizmo idėjai. Begailes- 
tingai kovokite mūsų visuo
menės priešus. Išnaikinkite, 
su visomis šaknimis išrau
kite trockiečius-bucharinie- 
čius šnipus. Kovokite už 
dar didesnę mūsų ūkinę 
(ekonominę) gerovę. Stip
rinkite mūsų tėvynės apsi
gynimą ir begailestingai nu- 
šluokite jos priešus nuo že
mės veido!”

Muša Išmistą, būk Ko
munistai Valdą CIO
Newark, N. J. — CIO 

unijų direktorius šioj aps- 
krityj, Wm. J. Carney muša 
primetimą Jersey City ca
riško majoro Fr. Hague, 
būk “CIO yra komunistų 
rankose,” ir todėl Hague ne
įeisiąs įsigalėt CIO unijoms 
Jersey City.

Carney viešai pareiškia:
“Aš esu Romos katalikas; 

devynis metus tarnavau 
prie mišių; lankiau seserų 
uršuliečių mokyklą. Liekuo
si ir dabar pamaldus katali
kas. Nei aš pats, nei jokie 
mano bendradarbiai organi
zatoriai nesame komunis
tai; nepriklausome jokiai 
kairiųjų grupei. Vienintelis 
mūsų tikslas tai organizuot 
į unijas darbininkus, kurie 
dar neorganizuoti.”

Amerika vėl Teiraujasi apie 
Rubens-“Robinsonienę”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų užsieninis ministe
ris C. Hull vėl kreipėsi į 
Sovietų ambasadorių Al. 
Trojanovskį, kad sužinotų ir 
praneštų, kas atsitiko Ame
rikos pilietei Ruthai M. 
Rubens, tariamai pačiai va
dinamo “D. L. Robinsono.”

Jiedu nuvyko Maskvon su 
klastingai išgautais paspor- 
tais iš Amerikos valdžios ir 
ten buvę areštuoti kaip nu
žiūrimi šnipai. .

Japonai Žygiuoja Artyn 
Svarbiojo Geležinkelio

Shanghai, saus. 14. — Ja
ponų oficieriai sako, kad jų 
armija vis sumušanti chi- 
nus Shantungo provincijoj 
ir maršuojanti artyn svar
biojo Tientsin — Pukow 
geležinkelio.

Shanghai, saus. 14.—Chi- 
nai atkariavo Tsiningą nuo 
japonų.

Ispanijos karo ministeris Prieto (su “armulka”), aplan
kė Teruelį. Jis ir karinis štabas apžiūrinėja liaudies ar
mijos laimėjimus.

BIBLJSKAS PASAULIO SUTVĖRIMAS TIK PA- 
SAKA, KAIP ATRANDA ANGLU BAŽNYČIA
London. — Paskirta ko

misija oficialės Anglų baž
nyčios per 14 metų su vir
šum nagrinėjo įvairias gin
čijamas tikėjimo “paslap
tis” ir dabar, be kitko, pas
kelbė :

“Negalima priešintis evo
liucijos mokslu i-teorijai 
(apie gyvių ir augalų išsi- 
vystymą). Nes apšviesti 
krikščionys abelnai sutinka, 
kad du biblijos rašymai apie 
pasaulio sutvėrimą yra pa
imti iš pasakų ir kad jie tu
ri mums daugiau ženklinęs

Raštininkas Nusuko $84,000 
Vardu CCC Darbų Stovyklos

Washington. — Vidaus 
reikalų ministerijos rašti
ninkas Reno Stitely, 29 me
tų amžiaus, sugalvojo ir 
pats ant popieros neva 
“įsteigė” CCC pašalpinių 
darbų stovyklą vardu She
nandoah Nacionalio Parko 
Virginijoj.

Prieidamas prie valdžios 
blankų ir čekių, gudriai 
klastuodamas, taip jis per-—™~ ~----------------------

I ketverius metus ir ištraukė 
$84,000 pinigų neva ap
mokėt tos “stovyklos” dar
bininkams ir kitoms lėšoms. 
Kadangi tokios stovyklos 
nebuvo, visus tuos pinigus 
pasiglemžė Reno Stitely.

Už tai jam gręsia 9 me
tai kalėjimo.

Roosevelt Tariasi su Samdy
tojais ir J. L. Lewis’u

Washington. — Preziden
tas pasišaukė kelis stam
bius pramonininkus, tūlus 
savo valdininkus - patarė
jus; J. L. Lewisa, CIO uni
jų pirmininką, ir kai ku
riuos bankininkus bendrai 
tartis, kaip atgaivint pra
monės darbus ir sumažint 
bedarbių^ skaičių.

Protestui Prieš žydų Nieki
nimą, Pasitraukė Universi

teto Prezidentas

L w o w o U n i v e r siteto 
(Lenkijoj) prezidentas prof. 
Kulczynski pasitraukė iš 
vietos, protestuodamas, kad 
universitete įvesta atskiri 
suolai žydam studentam.

:io 

reikšmes negu istorinės tik
renybės.”

Ta bažnytinė komisija 
darbavosi vadovybėje Yor
ko arkivyskupo ir dabar sa
vo raporte sako, jog yra ne
išrišami tokie klausimai, 
kaip: ar Kristus gimė iš pa
nos? ar jo kūno jau ištikro 
nebuvo kape-sklepe velykų 
rytą? ir tt.

Dvasiškių komisija tie
siog nekalba apie divorsą, 
bet ir nesmerkia tų, kurie 
persiskiria.

Chilly V aidžia Areštuoja, 
Baudžia Aukštus Išdavikus
Shanghai, saus. 14. — Ne

oficialiai pranešama, kad 
Chinijos valdžia suėmė ge
nerolą Han Fu-chu, Šantun- 
go provincijos gubernato
rių, kuris su savo provin
ciale kariuomene nesiprieši
no japonams, kiek galėjo.

Hankow, Chinija. — Pra
nešama,- kad tapo sušaudy
tas Chu Min-yu, buvęs ge- 
neralis sekretorius Chinijos 
valstybės tarybos, kaipo 
slaptas valdžios priešas.

Vis Daugiau Bėga Generolo 
Franco Kareivių

G i h r a 11 ar. — Kaskart 
labiau nerimauja Ispanijos 
fašistų kariuomenė miestuo
se ir miesteliuose srityje 
Gibraltaro; valdomo Angli
jos. Desėtkai fašistų karei
vių kasdien pabėga į Gib
raltarą.

Gen. Franco pasiuntė ne 
tik raitelius, bet sustatė ir 
kanuoles pasienyj užkirst 
kelią bėgliams.

Gibraltar. — Pranešama, 
kad Ispanijos fašistų karo 
laivai buriasi bombarduot 
respublikos prieplauką 
merią.

Al-

ORAS
t Šiandien bus apsiniaukę 
ir šalčiau.—N. Y. Oro Biu
ras.

Vakar temperatūra 32. 
Saulėtekis 7:19; saulėleidis 
4:51.

Metai XXVIII, Dienraščio XX

SUGRIUVO FRANCUOS MIN1STERIŲ 
KABINETAS; 201) KAPITALISTU 

BANDO IŠŠAUKT KRIZĮ ŠALYJ '
P a ryži u s, saus. 14. — 

Francijos apsigynimo minis- 
teris Ed. Daladier pranešė, 
kad pasitraukė iš valdžios 
Liaudies Fronto ministerių 
kabinetas, kurio pirminin
ką s buvo Camile Chau- 
temps.

Chautemps atsistatydinęs 

su tuom nesutiko.
Paskutiniais laikais 200 

didžiųjų kapitalistų šeimy
nų Franci jo j, kiek tik galė
damos, pumpavo sau auks$, 
gabeno jį užsienin į saugius 
sau bankus bei slėpė namie. 
Tuom jie stengėsi pakirst 

u.cxcuttj xuuvc i vertę popierinių pinigų 
po to, kai socialistai aplei-1 frankų, iššaukt finansų kri- 
dę ministerių vietas. Izį šalyje ir per ‘jį suardyt 

Socialistai ir komunistai Liaudies Fronto valdžią, 
kad vai- Taip jie ir nupuldė franką 

kontro-j beveik iki 3 centų.
Prieš tokį kapitalistų va

romą sabotažą ir jų “sėdė
jimo streiką” demonstravo 
tūkstančiai darbininkų Pa
ryžiuj ; reikalavo, kad vaL * 
džia kietai suimtų už spran* 
do tiem kapitalistam.

seime reikalavo, 
džia imtu tvirtai 
liuot vertę popierinių pini
gų frankų ir uždraustų ka
pitalistam traukti auksą iš 
Francijos Banko bei siųsti 
jį užsienin. Ministeris pir
mininkas Chautemps ir fi
nansų ministeris G. Bonnet

Priteisė Bosam $117,- Chinai Vienam Mūšyje 
000 iš Streikierię Nukovė 2,000 Japonę

East St. Louis, Ill. — Fe- 
deralis teisėjas F. L. Wham 
nesprendė, kad G6 nariai 
Progresyvės Mainierių Uni
jos ir šeši jos lokalai turi 
sumokėt $117,000 nuostolių 
bosam. Nes tiek įplaukų 
praradus ir bergždžių išlai-! 
dų turėjus United Electric Yenchow’e, už 15 mylių nuo 
Anglies kompanija per ilgą Tsiningo. Jeigu chinam pa
tų mainierių streiką arti įvyksią, tai jie šioj srityj ga* 
Freeburgo, III.

Teisėjas neva pripažino 
darbininkam teisę streikuo
ti abelnai, bet jis išrado, 
būk minimas streikas tai, 
girdi, buvęs “sąmokslas.”

Naziai Neleidžia Žydų į 
Daktarus ir Dentistus

Berlin. — Hitlerio valdžia 
patvarkė, kad nuo šiol į me
dicinos ir dentistikos profe
sijas bus priimami tik vo
kiečiai ir žmonės artimo vo
kiečiam kraujo. Tuo būdu 
galutinai uždaro žydam du
ris į šias profesijas.

Be to, pirmiausia bus įlei
džiami į mediciną ir dentis- 
tiką tokie, kurie pasižymė
jo veiklumu kaipo naziai.

New Haven, Conn.— Spa- 
cialiai šerifai, šaudydami 
oran, išvaikė 150 streikie- 
rių, pikietavųsių New Ha- 
ven Foundrę. Penkis buo- Į o Anglijoj 'yra atgalėivių • 
žėmis sužeidė.

V "3K" HP H A f šalis su 80 milionų gyvento
jai mA A O JTB • jų, sakė ex-ambasadorius
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PAAUKŠTINTAS RAUDO
NAS CHINŲ GENE

ROLAS
Shanghai, saus. 14. — Vy

riausias Chinų armijų ko- 
mandierius Chiang Kai-shek 
paskyrė komunistą genero
lą Chu Teh komandierium 
karo prieš japonus Shan
tungo provincijoj, kaip pra
neša United Press.

Drg. Chu Teh yra vadi
namas “raudonuoju Napo
leonu.”

i 
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Shanghai, saus. 14.—Pirm 
negu japonai užėmė Tsinin
gą, už 100 mylių į šiaur-va- 
karius nuo Suchowo, chinai 
desperatiškame mūšyje nu
kovė 2,000 japonų ir sužei
dė kitą tiek.

Chinai atakuoja japonus 

lesią apsupt didelę japomj 
armiją.

USA Ex-Ambasadorius Šaukia 
Vienytis prieš Fašizmą ;;

New York. — Per pokilį 
Waldorf-Astorija viešbutyj 
kalbėdamas, Wm. E. Dodd, 
buvęs Amerikos ambasado
rius Vokietijai, įspėjo Jung
tines Valstijas ir kitas de
mokratines šalis, kad jeigu 
jos neveiks suvienytomis 
jėgomis, tai jom tikrai grę- 
sia karo ar sunaikinimo pa
vojus iš fašistinių kraštų 
pusės.

Franci ją ir kitas demokra
tines valstybes, kad jos lei
do M u s s o 1 i n i ui užgrobt 
Ethiopiją; kad jos pro pirš
tus žiūri į Japonijos sker
dynes prieš Chiniją ir nėr 
paiso, kad dabar Mussolinis 

į siekia užvaldyt Ispaniją.

grupė, kuri norėtų, kad Hit
leris pasiglemžtų Balkanų

Dodd.

Duktė Uždirba $10,000; Tė
vas Įkalintas, kad Jos 

Neužlaiko

Hollywood, Calif. — Ju- 
džių aktorė Joana Marsh 
gauna $10,000 algos per me
tus, bet jos tėvas Charles 
G. Rosher įkalintas už duk
ters neužlaikymą. Pagal 
teismo sprendimą, jis turė
jo jai mokėt po $150 per 
mėnesį, bet nemokėjo.
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Tu turi dėl duonos kąsnio vargti, žūti...
Taip jau yra. Duonos kasdieninės klausi

mas yra pirmaeilis žmogaus gyvenime. Kai 
duonos klausimas tampa opus, žmogus daro
si neramus, nepatenkintas. Gerbūvio klausi
mas todėl drauge yra ne tiktai grynai duonos 
klausimas. Jis turi ir platesnę prasmę bei 
reikšmę.

Šis klausimas pas mus dėl pragyvenimo 
brangimo darosi vis aktualesnis, todėl ir 
plačiau svarstytinas.

LIETUVOS ŽINIOS

Dėl Duonos Kasdieninės Lietuvoje
Matyt, Lietuvoje žmonių būklė gerokai 

pablogėjo. Labai dejuoja kaimo ir mies
to darbo žmonės. Tai matome iš “Lietu
vos Žinių” editorialo. Liaudininkų dien
raštis, gruodžio 22 d., labai atsargiai pri
mena Lietuvos ponams, kad žmonių būk
lė pasidarė nepakenčiama.

“Liet. Žinios” sako:
Kainų tvarkytojas įsakė atpiginti juodąją 

duoną. Tiesa, juodoji duona yra svarbiau
sias masinio vartojimo maisto produktas. 
Bet, kaip sakoma, viena juoda duona sotus 
nebūsi. Daugumas gi kitų maisto produktų 
pabrango. .. (Cenzoriaus iškąsta. — “L.” 
Red.)

Miesto gyventojų tarpe—valdininkų ir dar
bininkų. .. (Cenzoriaus iškąsta.—“L.” Red.) 
susirūpinimas. Butai brangsta, maistas 
brangsta, patarnaujamasis darbas brangsta, 
kuras brangsta.

O algos. Kaip buvo sumažintos depresijos 
metams užėjus, taip ir dabar tos pačios, nors 
jau ir džiaugiamasi atkutimu.

Tiesa, darbininkų atlyginimo minimumai 
kiek pakelti... (Cenzoriaus iškąsta. — “L.” 
Red.)

Ne tiktai valdininkams, ypač žemesniųjų 
kategorijų, ne tiktai darbininkams. .. (Išcen
zūruota.—“L.” Red.), ypatingai žiemos—šal
čių ir nedarbo metu,—bet ir kaimo varguo
menei—bežemiams, kurių būtis, kaip teisin
gai Darbo rūmų plenume pasakė Vidaus rei
kalų ministeris, dabar jau yra sunkesnė, ne
gu miesto darbininkų.

Kai atsidūrusieji pasunkėjusiose ekonomi
nėse sąlygose nusiskundžia tūlais pabrangi
mais, brangumą didinantieji atsikerta, nuro- 

/ dydami priežastis: jie taipgi skundžiasi pa
didėjusiomis išlaidomis, — tai kūras pabran
gus, tai transportas brangus, tai rinkliavos 
bei mokesniai dideli. Tat pragyvenimo klau
simai yra pasidarę labai... (Cenzoriaus iš
kąsta. — “L.” Red.) ... kelią susirūpinimą. 
Atsirado, tiesiog pribrendo, reikalas juos na
grinėti, svarstyti ir ieškoti išeičių, nes Kainų 
tvarkytojas vienas čia bejėgis ką apčiuopia-/ 
ma padaryti. Juodosios duonos kainos nu- 
mušimas keliais centais jokiu būdu nekom
pensuos viso kito pragyvenimo pabrangimo.

Maistas ir butas tai didžiausios ir svar
biausios miesto gyventojo išlaidų pozicijos. 
Į jas tenka atkreipti didžiausis dėmesys.

Reikia. .. (Cenzūruota. — “L.” Red.) ... 
pasirūpinti butų ir maisto produktą atpi
ginimu.

Butus atpiginti galima sumažinant ima
mus mokesnius, atpiginant kurą, numušant 
vandens kainą.

Maisto produktų atpiginimas pasiekia
mas daugiau jo pristatant, pasirūpinant 
naujomis jo rūšimis, atpiginant patį prista
tymą.

Pav., Klaipėdoj žuvies kilogramas 15-20-30 
centų, o Kaune—tai prabanga. Giriamės jū
ra, o Kaune ne daugelis yra matę menkę, 
plekšnę, žuvis—pigus, skanus ir maistingas 
maistas, bet Kauno jis nepasiekia. Ar gi ne
galėtų kasdien vagonas - šaldytuvas ateiti 
Kaunan šviežios žuvies? Ir Klaipėdai būtų 
geriau, nes ji lengviau galėtų parduoti, o 
muitas būtų nebloga, nes gautume palyginti 
gero nebrangaus maisto.

Beveik tas pat ir su pienu. Kaimuose jis 
pigiai parduodamas, o Kaune—jis jau auksu 
virsta. Nenormalu, jei tai padaro brangus 
transportas. Benzino transportui atpiginti 
tūkstančius kilometrų nutiesia vamzdžius, ar 
gi taip tragiškai nerandama priemonių atpi
ginti pieno transportą?

Bendrai, daugiau reiktų pagalvoti ir pa
gvildenti klausimą, kokiu būdu iš viso pada
ryti pigesnį pragyvenimą.

Tiesa, tas klausimas, gal, nėra maloniau
sias.

Anot poeto Putino:
Kasdieninė mūsų duona taip karti, 
Kad dėl jos nė savo laimės nekenti. 
Rytą, vakarą kovoj tu jos prašai, 
O ji atneša tau džiaugsmo taip mažai...

Tai teisybė. Bet iš kitos pusės:
Viso trumpo savo amžiaus menką būtį

Be Ugnies Nėra Dūmų
Nesenai šioje vietoje rašėme, kad eina 

gandai, jog International Ladies Gar
ment Workers Unijos prezidentas Du
binsky nebesutinka su CIO vadovybe ir 
gali stengtis tą uniją iš komiteto iš
traukti. Tie gandai pasirodė teisingi. Tik 
įvykusiame plačiame unijos viršininkų 
susirinkime New Yorke David Dubinsky 
pasakė, kad jis nesutinka su John Lewiso 
ir kitų CIO vadų atsinešimu linkui Ame
rikos Darbo Federacijos ir kad vieny-, 
bes derybas pakridęs CIO. Jis, Dubinskis, 
tiesa, nereikalaująs ILGWU pasitrauki
mo iš CIO, bet drįstąs viešai pareikšti 
savo nuomonę tuo svarbiu reikalu.

Tai, žinoma, labai nemalonus apsireiš
kimas. Iki šiol CIO vadovybėje viešpa
tavo gana graži harmonija. Dubinskio 
išėjimas su tuo pareiškimu, mūsų supra
timu, nepagelbės nei unijų vienybei, nei 
CIO judėjimui. Tačiau taip pat aišku, 
kad CIO yra jau toks judėjimas, jog 
vieno žmogaus, arba net kad ir tokios 
didelės ir pažangios unijos kaip ILGWU, 
nukrypimas vienon ar kiton pusėn jojo 
neišmuš iš vėžių. Be to, kiek mums jau
čiama, unijos eiliniai nariai gana kietai 
nusistatę už CIO.

Iš Keršto Nužudė Kaimyną
KAUNAS. — Aną dieną Seve- 

lionių kaime, Kruonio valsčiuj, 
rastas nužudytas to kaimo gy
ventojas ūkininkas Juozas Gata
veckas.

Tiriant Gatavecko nužudymo 
aplinkybes, paaiškėjo, kad tą va
karą Gataveckas buvo svečiuo
se pas savo kaimyną Matulevi
čių. Pas Matulevičių ir dau
giau buvo svečių, jų tarpe Jokū
bas Matulevičius iš Rokiškio 
kaimo, taip pat Kruonio valse.

Ant velionies J. Matulevičius 
turėjo piktumą už tai, kad Ga
taveckas neva neteisėtai iš Jok. 
Matulevičiaus uošvio ir švogerio 
išjieškojęs 1,000 litų ir iškėlęs 
bylą už melagingą paliudijimą 
teisme.

Taigi, kai Gataveckas‘išėjo na
mo, tai įkandine jį išsekė Jok. 
Matulevičius ir prie kluono run
gu pradėjo Gatavecką mušti; 
rungu sudaužė galvą ir Gatavec
kas ten pat tuojau mirė.

Jok. Matulevičiui Gatavecką 
nužudyti padėjęs, pakurstęs jį, 
jo kaimynas Pranas Vitkauskas.

Jok. Matulevičius su Pr. Vit
kausku areštuoti ir padėti kalėji
mai!, o Gataveckas palaidotas.

DARBININKAMS NEMOKĖJO 
NUSTATYTŲ ATLYGINIMŲ
KAUNAS.—Kauno miesto dar

bo inspekcijos atstovai patikrino 
metalo ir aliuminijaus išdirbinių 
fabriką “Metaliumin” ir rado, 
kad darbininkams buvo moka
ma mažiau, kaip nustatytos už
darbio normos. Be to, rasta, 
kad anksčiau nurodyti fabriko 
įrengimo technikiniai ir sanita
riniai trūkumai buvo nepašalin
ti. “Metaliumin” fabriko savi
ninkui surašytas baudos proto
kolas.

Be to, specialios komisijos bu
vo patikrintos kamščių dirbtu
vė “Šios” ir Šeinzono trikotažo 
dirbtuvė. Jose rasta techniki
nių ir sanitarinių trūkumų. 
Dirbtuvių savininkai įspėti arti
miausiu laiku rastus ir nurody
tus trūkumus pašalinti.

GALI IššUSTI RUGIAI

ŠAKIAI.—Kadangi šiemet la
bai įžėlę rugiai, o žemę užsni
go visai neįšalusią, tad, jei šį 
sniegą greit nenuleistų, iššustų 
dideli plotai rugių ir ateinan
čiais metais būtų labai brangūs 
rugiai. Nuostoliai būtų milioni- 
niai.

Klausimai ir Atsakymai I

džia tik našlaičius paima ir 
augina, o kiti vaikai' auga 
pas tėvus.

Sovietų šalyj stengiasi 
kuo daugiau išbudavoti dar
bininkams namų su centrali- 
niu apšildymu, tai yra, kur 
visą namą apšildo tam tikri 
darbininkai, kur kiekviena 
šeima neturi reikalo kurti 
pečių. Panašiai gyvena, 
daug darbininkų New Yor-> 
ke ir kituose miestuose. Čia 
kambarys visada yra šiltas.. 
Kur abu dirba, tai ir ge
resnius kambarius gali sau 
nusirandavoti. Žinoma, yra 
tam išimčių. Kadangi nieks 
nepriverčia dirbti, tai šeima 
taip dalykus sutvarko, kaip 
jai geriau. Bet Sovietų Są-į 
jungoj moterys nesibijo- 
darbo. Jos didžiumoj nori 
jo,'nes tas pagerina jų, jų 
vyrų ir vaikų gyvenimą.

1. Rašoma, kad Sovietų
valdžia motinoms per 6 sa
vaites moka algą prieš gim
dymus ir per tiek pat laiko 
po gimdymų. Tūli žmonės 
sako, kad paskui moteris 
priverčia dirbti kartu su vy
rais. Kiti dar pasako, kad 
valdžia vaikus atima nuo 
tėvų ir atskirai augina. Sa
ko, kad tai “pagoniška val
džia”, nes vaikai užaugę 
valdžios namuose nepažins 
tėvų, o tėvai vaikų. Ar tai 
teisybė? .

2. Tūli sako, kad jeigu 
moteris ir vyras išeitų į 
darbą, tai namai paliktų 
vieni, šalti, paipos susprog
tų, padėjus iš darbo nebūtų 
šilto vandens ir šilto kamba
rio, tai, sako, tokiame kam
baryje nebūtų noro nei skai
tyti, nei mokytis.

K. Stadulis/
Atsakymas:

Sovietų Sąjungoj niekas 
po prievarta neverčia mote
ris dirbti. Moterims moka 
algą per 6 savaites prieš ir 
po gimdymo, todėl, kad ta
da joms dar daugiau rei
kia pinigų. Moterys dirba, 
nes taip geriau gali gyven
ti. Žinoma, yra ir nedirban
čių. Iš 26,000,000 darbinin
kų tik 8,000,000 yra moterų.

Kas dėl vaikų atskyri
mo nuo tėvų, tai yra grynas 
priešų melas. Sovietų val-

•>

po 5, po 10 tablečių 3 
kas diena. Žuvų alie-

Ar Is Tų Pelų Bus Grūdų?
Prezidentas Rooseveltas šaukiasi į 

Baltąjį Namą industrialists, bankierius 
ir vaizbininkus ir su jais ilgas valandas 
konferuoja. Jis bando juos įtikinti, kad 
padidėjęs nedarbas yra nepateisinamas 
ir kad jie turi padėti valdžiai jį nugalėti. 
Šiuo keliu Rooseveltas tikisi sulaužysiąs 
stambiojo kapitalo streiką prieš Naująją 
Dalybą.

Kas iš tų konferencijų išeis, dabar dar 
sunku pasakyti. Vienas dalykas, tačiau, 
aišku, būtent tas, kad stambusis kapita
las nežada pasiduoti. Tai galima spėti 
iš New Yorko valstijos republikono kon- 
gresmano Snell prakalbos, pasakytos ant 
radio sausio 12 d. Pono Spello lūpomis 
kalbėjo stambieji kapitalistai. O Snell pa
reiškė, kad visa Naujoji Dalyba turi eiti 
velniop, kad Roosevelto valdžia turi liau
tis kišus savo nosį į privatiško biznio 
reikalus ir leisti kapitalistams elgtis 
taip, kaip jiems patinka. Kitais žodžiais, 
Snell reikalavo grįžti Hooverio gadynėn.

Toks šiandien yra monopolistų nusis
tatymas. Nesinori tikėti, kad Roosevel
tas tik gražiais žodžiai suminkštins jų 
sielą. Jei valdžia ištiesų norės šį mono
polistų streiką sulaužyti, tai turės su jais 
smarkiai pasivajavoti.

Nesenai Rooseveltas visai Amerikai 
pareiškė, kad su tais keliais plutokratais, 
kurie yra pasigrobę Amerikos industrinę 
ir finansinę vadovybę, jis einąs kovon su 
džiaugsmu ir kovosiąs juos tol, kol ta 
kontrolė būsianti iš jų rankų išmušta. 
Tai buvo rimtas pagrūmojimas. Bet jei 
dabar ta jo kova pasibaigs tiktai konfe
rencijomis, tai Amerikos žmonės labai 
nusivils. ____________

Ir Užsigina ir Savinasi
Šioje vietoje nesenai mes kritikavome 

Chicagos “Naujienas” už jų nelemtą nu
sistatymą linkui Sovietų Sąjungos. Cita
vome jų apžvalgą iš gruodžio 30 dienos 
ir parodėme nesuderinamas kontradikci- 
jas.

Dabar, sausio 11 dienos “Naujienose” 
redaktorius išvadina mus ir šiokiais ir 
dar kitokiais. Mes jį labai nuskriaudę. 
Mūsų cituotas raštas buvęs ne paties re
daktoriaus, bet tūlo Aleksandro Bar- 
mino.

O tas Barminas, beje, yra trockistinis 
kriminalistas.

Jeigu “N.” redaktoriaus sąžinė būtų 
visai švari ir jeigu su gruodžio 30 die
nos apžvalgoje tilpusio rašto mintimis 
jisai nesutiko ir nesutinka, tai reikėjo 
taip ir pasakyti, vietoj mus kolioti ir 
kaltinti kokiam ten sąmoningam faktų 
iškraipyme.

Kiek Kaštavo Naujasis 
Alytaus Tiltas

ALYTUS. — Naujasis tiltas 
per Nemuną, pavadintas kar. 
Juozapavičiaus vardu, kainavęs 
pastatyti 1 milioną ir 170 tūks
tančių litų.

Tiltas turi bendro ilgio 195 
metrus, pločio 9 m., aukščio nuo 
žemiausios vietos 20 m. Jį sta
tant suvartota 454,000 kilogra
mų geležies, iškasta 47,000 kū- 
biškų metrų žemės. Pylimai, 
grindiniai ir šalygatviai kaštavo 
200,000 litų, žemės nusavini
mas, trobų nukėlimas ir kitų 
gyventojams nuostolių atlygini
mas atsiėjo 70,000 litų.

Rangovo Ilgovskio firmai už 
tilto pastatymą sumokėta 900,- 
000 litų. Taigi, viso tiltas kaš
tavo 1,170,000 litų. Projekte 
buvo numatyta išleisti 1,200,000 
litų. Tuo būdu tiltas pastatytas 
30,000 litų pigiau, negu projek
te buvo numatyta.

Tiltas atrodo gražus ir patva
rus, tik Suvalkų pusėj pylimo 
išlenkimas gadina bendrą vaiz
dą.

DĖL UŽPUSTYTŲ KELIŲ iš 
Kauno autobusai nekursuoja į 
Smalininkus, Biržus ir į Pane
vėžį. Kauno-Ukmergės-Utenos- 
Zarasų ruože autobusai nekur
suoja į Molėtus ir į Rokiškį. Į 
Raseinius autobusai kursuoja 
naujuoju žemaičių plentu. Šiau
rės Lietuvoje autobusai kursuo
ja tik plentais. Vieškeliais, dėl 
didelių pusnių, autobusai nekur
suoja.

Užpustyti keliai valomi specia
liomis mašinomis ir atskirų dar
bininkų, tačiau tik nuvalyti ke
liai vėl užpustomi.

ŽVIRBLIS IŠDAUŽĖ LANGĄ

KAUNAS.—Apie 12 vai. pil. 
K. žvirblis dėl nežinomų priežas
čių koja išdaužė Hamburgo- 
Amerikos linijos išeivybės biuro 
du didžiulius langus. Nuosto-/1 
lių padaryta apie 1,000 litų. Spė
jama, kad K. žvirblis yra ne
sveikas ir ką tik paleistas iš 
Kalvarijos ligoninės.

KRISDAMAS MEDIS UŽMUŠĖ 
DARBININKĄ

Gudžiūnų girininkijos mišk< 
dirbantis prie miško medžiagos 
kirtimo darbininkas Jonas Pau
ža buxjo ižmuštas krintančio nu
pjauto medžio.

Kur Kalbės Draugas 
M. Guoba?

Matas
Jung-

sako

Kanadietis drg.
Guoba dabar lankosi 
tinėse Valstijose ir 
prakalbas. Jis bus sekamo
se vietose:

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

Tą pat dieną atsibus 
ALDLD 12-to apskričio kon
ferencija Benet Hall No. 2, 
Hose Co., E. 3rd St., Wyo
ming, Pa.; tai draugai kvie
čia, kad drg. Guoba daly
vautų ir konferencijoj.

Wilkes-Barre prakalbos 
įvyks antradienį, 18 d. sau
sio, 7 vai. vakare, Crystal 
Ball Room svetainėj, 325 
E. Market St.

Shenandoah, Pa., prakal
bos įvyks trečiadienį, 19 d. 
sausio, 7 vai. vak., Sweet’s 
Hali.

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

Reading, Pa., draugai šau
kia susirinkimą 21 d. sau
sio. Kalbėtojas privalo vyk
ti pas drg. K. Romikaitį, 65 
Arlington St.

Easton, Pa., draugai ne
rengia nieko, bet drg. Guo
ba galės sustoti pas drg. V. 
B. Senkevičius, 123 So. 13th 
St., ir pasimatyti su vietos 
draugais.

Philadelphia, 
madienį, 23 d., 
prakalbos drg. 
tai ten kalbės

Prakalbos įvyks

NUO SMARKIAI PRIKŪREN
TOS KROSNIES UŽSIDE

GĖ KNYGYNAS t
KAUNAS. — Vilijampolėje,. 

B i 1 i ū naitės knygy ne-skaityklo j ei 
kilo gaisras, bet ugniagesiai, 
greit tą gaisrą užgesino. Gaisras 
kilo nuo per daug prikūrentos 
krosnies. Daugelis knygų apde
gė.

Antras gaisras buvo Palangos 
gatv. 5 nr. vienoje baldų dirb
tuvėje. čia gaisro nuostoliai ir
gi menki, nes gaisras greit lik
viduotas.

Pa., sek- 
rengiamos 

A. Bimbai, 
ir drg. M.

Guoba.
Lietuvių Tautiškoj Svetai
nėj, 928 E. Moyamensing 
Ave., So. Phila., 3 vai. po 
pietų.

Pirmadienį, 24 d. sausio 
šaukiamas organizacijų na
rių ir simpatikų susirinki
mas, 8 vai. vakare, Liaudies 
Name; 735 Fairmount Ave., 
kur drg. Guoba kalbės.

Raginame visus “Laisvės” 
skaitytojus ir organizacijų 
narius ir taip lietuvius skai
tlingai lankytis į šias pra
kalbas.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius.

Deja, jis trijų ilgų špaltų rašte suši
lęs, pasiraitojęs rankoves gina visus tuos 
punktus, kuriuos mes kritikavome iš 
gruodžio 30 dienos apžvalgos. Grigaitis 
turėtų žinoti, kad jeigu laikraščio redak
torius savo bendradarbio rašto mintis 
sušilęs apgina, tai tos mintys yra taip

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

Tel.:, Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

pečių lyg kad kokie gyvūnai 
kruta. Ir man labai neramu 
darosi. Tai aš tą darbą mečiau 
ir atvažiavau į miestą gydytis. 
Nuėjau pas chiropraktą, ir jis 
mane apsiėmė išgydyt, ir aš 
jam užmokėjau iškalno pini
gus, ir jis mane pradėjo gydy
ti. Bet jis man jokių vaistų ne
davė. Jis sako, kad vaistai jo
kios ligos nepagydys. Jis man 
nuėmė paveikslą ir sako, kad 
mano sprande sąnarys paėjęs 
iš vietos nuo sunkaus darbo. 
Tai jis man pradėjo pasukte- 
lėti sprandą, beveik kiekvieną 
dieną, bet aš matau, kad man 
toks gydymas nieko negelbė- 
ja, nes aš einu pas jį jau ge
ras laikas. Tai aš nežinau, kas 
man dabar daryti. O valgyti 
tai aš valgau neblogai, neblo
gą maistą, daugiausiai pieniš
kų ir fruktų. Patarkite per 
“L.,” tai bus ačiū.

Atsakymas
. Labai gaila, kad jūs pataikėt 
nueiti pas kokį ten chiroprak
tą, o ne pas medicinos dakta
rą. Jis jums gali ir visai 
sprandą nusukt, bet ligos ne
išvarys, nors jis ir apsiėmė 
išgydyt ir pinigus iškalno pa
ėmė. Taip daro šarlatanai, mo- 
nelninkai. Sulyg jo “teorija,”

pat redaktoriaus mintys ir jis už jas 
ima pilną atsakomybę. Jei, tačiau, jis 
jaučiasi įklimpęs, tai jo nelaimė, o ne 
mūsų. Jis turėtų suprasti, kad jis toje 
klampynėje murdosi labai s«nai (nuo pat 
Į917 metų) ir nepajėgia! arba nenori iš-

ligos paeiną nuo to ar kito nu
garkaulio sąnario išnirimo. Ir 
visas ligas vienodai gydo: nu
garkaulio narius, ar sprande 
ar kitur kur palei nugarkaulį, 
manko, būk tai atgal atvaro. 
Gerai būtų tokie mankymai 
daryti, kai nugarkauly ištik
tųjų įvyksta koks išnirimas. 
Tačiau tokie išnirimai netaip 
jau lengvai ir taip dažnai pa
sitaiko, o šiaip ligos didelėj 
daugumoj paeina nuo kitokių 
įvairių priežasčių, nieko bend-

Pečius Skauda

Gerb. daktare, aš skaitau 
“Laisvę” ir matau, kad jūs 
duodat patarimus nuo visokių 
ligų. Tai ir aš prašyčiau, kad 
ir man duotumėt patarimą.

Aš esu 30 metų amžiaus vy
ras, vidutinio ūgio ir svorio. 
Aš dirbau aukso kasykloj ke
turis metus. Ir, man ten bedir
bant, pradėjo pečius skaudėt, 
ir kaip kada tarp sprando ir

ra neturi su tais menamais nu
garkaulio išnirimais.

Jums pečius skauda gal tik 
šiaip nuo nuovargio, nuo pa
kartotų nusišaldymų, nuo sau
lės stokos, nuo stokos atatin
kamo poilsio ir mitimo trūku
mų.

Jūs gyvendavot 4 metus ka-? 
sykių stovyklose. Ten maistas 
“kazionas.” šviežių daržovių, 
vaisių, pieniškų ir šiaip švie
žio, gyvo maisto ten daug ne
gauni. Pasidaro avitaminozė, 
dėl vitaminų ir mineralų sto
kos organizme, o tada jau gali 
bile liga įsigalėti, nes nebėra 
reikiamo atsparumo. Kūno me
džiaga pasidaro prastesnė.

Tai jūs vis tiek da uoliau 
žiūrėkite maisto, kad užtikri
nus vitaminų kiekį organiz
mui.' Tūlų preparatų dar ir 
šiaip dapildykite. Džiovintų 
mielių (brewers yeast tablets) 
imkite 
kartus 
jaus, po šaukštą-kitą. lodo tin
ktūros, po lašą kas diena ke
letą mėnesių, o paskiau re
čiau : po lašą kas pora dienų, 
kad ir visą gyvenimą. Dėkite 
pakaitomis tai karštus tai šal
tus kompresus ant skaudamų 
vietų. Už vis geriausia bus di- 
jatermija ir ultravijoletiniai 
spinduliai, čia gydytojas jus 
pakartotinai švitintų tam ty
čia galinga lempa ir perdėm 
su dijatermijos mašina virbin- 
tų audinius, masažuotų, kai
tintų, kraujo apytaką taisytų. 
Visa tai jums išeitų naudon, 
netik pečiam, bet ir visam or
ganizmui.
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Nelik Idėjai Skolingu

Kariauk ne kariavęs kiek tik pajiegi 
Senatvės neužkariausi!
Nors sieloj jaunatves idėja degi, 
Bet amžio neapgausi.

Sulinkęs šešėlis, kaip koks pamėgduoklis, 
Ant lazdelės šalę kretena,
Tarsi, tavo rolę lošdamas vaiduoklis,— 
Gyvąją tikrovę vaizdena.

Irkluok ne irklavęs, laiko okeano 
Bangas nesustabdysi;
Amžis pakeis jaunu tą, kas atgyveno.
Jaunatvės nepavysi. . .

Paskutinėms jiegoms senatvę kovodams
Kruti dar kiek pajiegi,
Bet. . .lėtai, atsargiai, tik sprindžiais žing- 

sniuodams,
Į kapus šuoliais bėgi.

neesmi-

antireli- 
buvusio 
knygele 
jį buvo

Liet. Meno Sąjungos Trečio 
Apskričio Draugams

Artinantis Lietuvių Meno Sąjungos Tre
čio Apskričio metinei konferencijai, turin^e 
smarkiai padirbėti, kad tinkamai prisiren
gus ateinančių metų darbui.

Konferencija įvyks 27 d. vasario, 1938 m., 
Ukrainų salėje, 101 Grand St., Brooklyne. 
Pradžia 10 vai. ryto.

Taigi, prašome išrinkti delegatus į šią kon
ferenciją. Stengkitės nesumažint delegatų 
skaičiaus. Delegatai renkami vienas nuo or
ganizacijos ir vienas nuo 10 narių skaičiaus.

Vienetų valdyba turi pagaminti raštišką 
raportą ir jį įteikti delegatams.
tas turi užimt laiko nedaugiau, 
nučių.

Laike konferencijos turėsime 
tas, todėl Apskričio valdyba
kad konferencijoj dalyvautų kuo daugiau
siai ir pavienių narių.

Po konferencijos turėsime parengimą toje 
pačioje salėje. Sietyno Choras perstatys 
operetę “Meilės Nuskriausta”. Bus ir dau
giau koncertinės programos, o šokiai tęsis 
iki vėlumai.

Taigi, draugai ir draugės, pagavę laiko 
pagalvokime ir atsiveškime gerų planų kon- 
fererftujon. Draugiškai,

J N. Pakalniškis,
L.M.S. 3-čio Apskr. Sekr.

šis rapor- 
kaip 15 mi-

3-4 paskai- 
pageidauja,

Gailėk ne gailėjęs jaunatvės brangios, 
žvaigždutė tavoji jau gęsta...
Atgailos negausi nuo amžio bangos,— 
Saulėleidžio laikas išspręsta. . .

Sėkla, kurią sėjai, nereik pavydėt: 
Lai ainiai vaisių pjauna;
Tu tik kiek galėdams privalai padėt: 
Padrąsyt kartą jauną!

Jieškok ne jieškojęs minties prakilnios, 
Kad kūrinį dar vieną sukūrus. . .
Mintis jau pailsus, kaip gale dienos— 
Neran’gi, pavargus, sušniurus.

Ar buvai menkutis, tvirtas ar kovingas— 
Dabar, ant lazdelės krėtendams, 
Nepalik idėjai nei krislo skolingas, 
Per puskutinį slenkstį žengdams.

Senas Vincas.

Stot, Karo Lauko Teismas Eina
EUG. RĖZA

(Iš kalėjimo raportažų)
1927 metais vasario mėn. 5 dieną iš mūsų 

kameros kalėjimo vaidininkas iššaukė Ado- 
mauską, Glovacką, Vicą ir švarcbergą. Reng
damiesi jie klausė:

—Kur?
—Į miestą.
Į miestą vedė ir tuos, kurie niekad jau ne

grįš. Veda ir juos tais pačiais koridoriais į 
kiemą, kur randa būrį kareivių ir puskarinin- 
kų, kuriam vadovauja leitenantas.

Juos veža tomis pačiomis gatvėmis į Šan
čius, bet ties antro pėstininkų pulko kareivi
nėmis nesustoja. Važiuoja toliau į Aukštąją 
Panemunę, į penktą pėstininkų pulką.

Kareivinių kazematą saugo net trys sargy
binių eilės. Viena eilė salėj, antra—aplink 
patį trobesį ir trečia—pora desėtkų metrų nuo 
namo. Daug kariškai apsirengusių žmonių 
būriuojasi aplink salę ir pačioje salėj. Kiek
vienas iš jų akimis dirsteli į atvežtuosius.

Netrukus įsako stot:
> —Karo lauko teismas eina.

Už stalo, kuris buvo apdengtas kareivio 
antklode ir ant kurio stovėjo nedidelis nike
linis kryžius, atsisėdo trys karininkai ir du 
kareiviai.

—Teismas eis uždaromis durimis. Publika 
prašom apleisti salę,—pranešė teismo pirmi
ninkas, kažkoks majoras. Iš visų penkių teisė
jų kalbėjo jis tik vienas, kiti nepratarė nė žo
džio.

• Salėj buvo tik teisėjai ir teisiamieji, apstoti 
kareivių su nuogais durtuvais. Vėliau iš greti
mo kambario pakvietė aštuonis civiliai apsi
rengusius. Jie visi sakėsi esą slaptosios poli
cijos valdininkai ir būsią liudininkai. Kapelio
nas su kreiva, kažkaip į šalį atsukta koja juos 
prisaikdino. Prieš nikelinį kryžių ir evange
liją jie kartojo šventos priesaikos žodžius cho
ru ir laikė pakėlę į dangų du dešinės rankos 
pirštu.

Šis teismas kaltinamojo akto, gynėjų ir kal
tintojų kalbų arba kitų formalumų nežino.

Be jokių įžangų čia pirmas žodį tarė agen
tas Tamošiūnas. Jis kaltino studentą Glovac
ką. Pasisakė, mokąs stenografijos ir todėl jį 
lapkričio mėn. 28 dieną viršininkas pasiun
tęs į Tilmanso salę, į antifašistinį mitingą 
stenografuoti kalbų. Tarp jų užrašęs ir dalį 
Glovacko kalbos.

—Ir jūs matėt tą dieną mane mitinge ir 
girdėjot mano Kalbą?

—Taip, mačiau.

—Ir nė kiek neabejoji, jog tai aš bilvau?
—Neabejoju.
Tada teisiamasis pareiškė, nors mitingas bu

vo visai legalus ir jokio nusikaltimo nebūtų 
buvę jame dalyvauti ir kalbėti, tačiau jis kaip 
tik tą dieną sirgęs, gulėjęs lovoj ir visai ne
buvęs išėjęs iš namų.

—Tam patikrinti prašom paskambinti ap
skrities gydytojui, kuris tą dieną mane slau
gė arba užklausti viešąją policiją, kuri buvo 
salėn pasiųsta tvarkos daboti ir visų kalbė
tojų turi sąrašą. Mano tame sąraše tikrai ne
rasit.

šie teisiamojo pageidavimai kaipo 
niai teismo pirmininko buvo atmesti.

Adomausko kaltė buvo jo turėtas 
ginis pranešimas ir kaipo 18 metų 
katalikų kunigo išleista bedieviška 
“šventraščio paslaptys”. Be to, pas
rastas daktaro Matulaičio grynai asmeninis 
laiškas, kurio visai neskaitė, o tik paaiškino 
teismui, jog laiškas to paties daktaro, kuris 
kadaise Mariąmpolėj buvo realinės gimnazi
jos direktorium, o paskum emigravo j SSRS. 
Pas jį buvę aptikta daug bombų. To visko įro
dymui kilstelėjo pluoštą popierių ir sušuko:

—štai jo byla.
Vicą kaltino, kad jis būdamas spaustuvės 

raidžių rinkėju spausdindavęs komunistinius 
atsišaukimus. Vienas agentas teismą įtikinė
jo, kad atsišaukimus spausdindavęs toj pačioj 
spaustuvėj, kurioj tarnavo, o agentas Laba
nauskas tvirtino, kad tai netiesa. Vicas turė
jęs įtaisęs slaptą spaustuvę ir nurodė vietą, 
kur toji spaustuvė buvo laikoma.

—Tik, žinoma, kratos metu nei atsišauki
mų, nei spaustuvės mes negalėjom rast, nes 
jis spėjo paslėpti.

Švarcbergas buvęs Vico padėjėjas, padėda- 
vęs išnešiot atsišaukimus ir kai Vicas kalbė
davęs susirinkimuose, švarcbergas jam pri
tardavęs ir stipriai plodavęs delnais.

Ant stalo gulėjo įrodomoji medžiaga: pro
fesinių sąjungų nario bilietas. Teismo pirmi
ninkas jį pakelia, parodo visai salei, jog jis 
raudonas ir garsiai perskaito, kas viršuj už
rašyta :

—Visų šalių proletarai, vienykitės!
Perskaitęs stabteli, į suspaustą kumštį. nu- 

sikosėja ir apžvelgęs nesamą publiką priduria:
—šis bilietas tos pačios profsojūzų sąjun

gos, kuriai priklausė sušaudytasis čiornij.
Perskaitė dar vieną laišką, prisiųstą iš Uk

mergės maisto darbininkų profesinės sąjun
gos skyriaus. Laiške praneša apie įvyksian
tį jų susirinkimą ir kviečia atvykti atstovą 
iš centro. Laiškas buvo rašytas rusiškai, to
dėl majoras skaitydamas žodžius “tovarišči” ir 
“dorogije tovarišči” ypatingai garsiai ištarda
vo, kad jie nuaidėdavo visoj salėj. Šie žodžiai 
turėjo būt nusikaltimo liudininkai.

Kai teismo posėdis buvo baigtas vėl visiems 
įsakė:

—Stot.!
Ir teismo pirmininkas iš balto su linijomis 

popierio perskaitė:
“... pripažinti kaltais tuo, kad laikotarpyj 

rugpjūčio-gruodžio mėn. iki 18 dienos imti
nai, jau karo stoviui esant, priklausė slaptai 
są j tingai, ir kurstė visuomenę dėtis prie tos 
sąjungos, kad ginkluotu sukilimu nuversti kon
stitucijos keliu įvestą tvarką ir įvesti naują 
tvarką, kur valdžia priklausytų išimtinai ko
munistų partijai. Tas nusikaltimas numaty
tas 126, 129 str. B. Kod. 1, 6 ir 7 §§ B. st. 
pap. ir pak. ir Yp. V. Į. 14§, už ką teismas 
nusprendė teisiamuosius nubaust mirties bau
sme sušaudant.”

Teismas rado neesminiais dalykais ir tai, 
jog rugpjūčio-gruodžio mėn. visoj Lietuvoj ka
ro stovio nebuvo ir Yp. Valstybės Apsaugos 
Įstatymai neveikė. Karo stovis buvo paskelb
tas vėliau, negu teisiamieji areštuoti. Būdami 
kalėjime gruodžio mėn. 17 ir 18 dieną valdžios 
versti jie negalėjo.

Kai sprendimas buvo perskaitytas iš vietos • 
pakilo agentas Labanauskas, demonstratyviai 
priėjo prie teisėjų stalo ir pirmininkui pa
spaudė ranką. Šis lengvai nusišypsojo ir at
sigręžęs į sargybos .viršininką, jauną leitenan
tą, įsakė:

—Galite išvest, teismas baigtas.

P. S. Pijus Glovackas, Eugenijus Vicas ir 
Jokūbas švarcbergas dar ir dabar tebesėdi ka
lėjime. šiemet jie pradeda 12 metus. Dabar 
jie laikomi Šiaulių Sunkiųjų Darbų Kalėjime, 
3 aukšte 75 kameroj. Jų kameros langai at
gręžti į kapų pusę.

Iš LMS Centro Pastoges
Pereitą metą L.M.S-gos Centras yra išlei

dęs 4 sceniškus veikalus, kurių viena yra ope
retė—“Meilės Nuskriausta”. Tie leidiniai jau 
ne sykį šiame skyriuje buvo garsinti. Dauge
lis vienetų tais leidiniais jau naudojasi, bet 
daugelis dar ne. Kodėl?

Dainų-muzikos L.M.S. Centro lentynose ran
dasi virš pusantro šimto skirtingų šmotų. ‘Dau
gelis chorų ir pavienių (solistų) tais muzikos 
leidiniais jau senai naudojasi, bet toli gražu 
ne visi. Kaikurie chorai nusiskundžia ant sto
kos dainų ir patys bando kai ką pasigaminti, 
o Centro išleistos dainos stovi lentynose. Ko
dėl?

Gal būt, kad Centras mažai garsina savo 
scenos ir muzikos leidinius per spaudą; gal 
būt, kad per mažai L.M.S. vienetos informuo
jamos. Centras turėtų duoti per spaudą dau
giau žinių apie savo darbuotę, apie daromus 
ar žadamus daryti žingsnius. L. M. S-gos C. K. 
jaučia, jog jis nepilnai atlieka jam uždėtas 
pareigas. Pastarasis C. K. susirinkimas apie 
tai plačiai kalbėjo ir padėjo daugiau draugų 
kaikuriems darbams atlikti. Pavyzdžiui, ma
noma paruošti katalogas kokių scenos ir mu
zikos kūrinių randasi Centro patalpoje. Kata
logas būtinai reikalinga turėti vienetams ant 
rankų, kad žinoti, kokie kūriniai pas. mus ran
dasi. Ant to darbo dirba pora draugų.

Tvarkomas naujas L.M.S. konstitucijos pro
jektas. Plečiantis organizacijai, kitėjant są
lygoms ir veikimo formoms—būtinai turi būt 
pakeistos ir pačios organizacijos tvarkymosi 
taisyklės.

Centras deda pastangų, kad užmezgus tamp
resnius ryšius su Lietuvos kaikuriomis knygų 
leidyklomis ir gauti iš ten reikalingų kūrinių. 
Jeigu ten išleisti kaikurie kūriniai mūsų sce
nai ir netiktų, tai bent būtų galima iš jų kai 
ko pasimokyti ir painformuoti mūsų meno mė
gėjus Lietuvos kultūrinio gyvenimo eiga.

Pereitame C. K. posėdyj Centro Sekretorė 
d. B. šalinaitė raportavo, jog ji veda susira
šinėjimą su kom. Miko Petrausko sūnum, Ado
mu Petrausku, kuris yra savo tėvo paliktų mu
zikos kūrinių globoto j ūmi. Mat, pas mus jau
čiama didelė stoka operečių, o tam yra nema
žas pareikalavimas. Tačiaus, kiek paaiškėjo, 
kainos už kūrinius statomos nežemos ir 
giai (bent šiuo tarpu) bus 
ga pasinaudoti.

Centro Komitetas yra tos 
būtų naudingu dalyku išleisti
rausko dainų (kad ir ne visų) rinkinį. Kom. 
Miko Petrausko, muzikos dainas rinks mūsų 
darbščioji muzikos mokytoja B. šalinaitė. Su
prantama, ir surinkus tas dainas, reikės gauti 
jo sūnaus leidimas jas išleisti. Bet tam, mano
ma, sunkių išlygų nebus.

Kaip matome, iš C. K. pusės dedama viso
kių pastangų aptarnavimui ir patenkinimui 
L.M.S-gos vienetų.

Tačiaus, C. K. pats vienas bus bespėkiu, jei
gu negaus visos organizacijos paramos. Viene
tos ir ^pavieniai draugai menininkai privalo 
koopertioti su Centru, tai tuomet ddlykai eis 
geresne vaga.

Minėjau, jog Centras gal ir nepilnai atlie
ka savo pareigas; bet, manau, daug ką pri
metamo galima pasakyti ir pačioms vienetams, 
ir atskiriems draugams menininkams, štai, 
pavyzdžiui, kad ir “Literatūros ir Meno” sky
rius. Ar daugelis draugų menininkų rūpinasi 
į jį parašyti ką nors? Labai mažai. Dažnai 
jį užpildo C. K. nariai arba pati “Laisvės” 
redakcija. Talkos iš draugų menininkų iš Chi- 
cagos arba kitų mūsų stambių meniškų centrų 
nesimato. Kodėl? Pereitam L.M.S C.K. posėdyj 
sekretorė d. Šalinaitė štai kokį laišką paskai
tė iš Roseland, Ill.: “‘Meilės Nuskriausta’ ope
rete nežinia ar galėsime pasinaudoti; gal pri
sieis grąžint atgal. Blankas aukų rinkimui, 
negrąžinu, bet su rinkimu aukų—nežinia kaip 
bus... Choras nesutinka, nes mano, kad ir 
penkinė Centrui nėra verta mokėti, nes Cen
tras per pastaruosius kelis metus chorams nie
ko nedavė. Pinigus išmoka už premijas lošė
jams, o rašė jai patys naudojasi. Chorai turi 
patys ką nors gaminti vaidinimams. Kanklių 
Choras gaminasi operetę. Taip pat ir mūsų 
choras planuoja. . . ‘Pusseserė Salomėja’ tek- 
ninka kaip tik kojom padaryta. Tai tiek šiuom 
sykiu. • J. Urmonas.”

Ir gerai, kad tik “tiek šiuom sykiu.” Tokis 
raštas ūpo niekam neduoda. Su operete “Mei
lės Nuskriausta” nežinia ar pasinaudos; blan
ką negrąžina, bet su rinkimu aukų—^“nežinia 
kaip bus”; penkinę metams Centrui Užsimo
kėti “nėra verta, nes Centras per kelis pasta
ruosius metus nieko nedavė.” Na, jeigu visi 
draugai taip kalbės ir tokia dvasia veiks, tai 
jau aišku, kaip L. M. S-ga “bujos”.

Aiškintis dėlei ta, kad Centras “per kelis 
pastaruosius metus chorams nieko nedavė,”— 
neprisieina. Pats d. J. U. žino, jog tas nėra 
tiesa.

Bet yra tokių draugų bei draugių, kurie 
patys veikia ir savo veikimu priduoda ūpo ir 
kitiems veikti, štai, va, ano laiško kontrastui, 
talpinu d. A. Ylienės iš Toronto, Kanados, lai
škutį. Ji rašo: “Teko pastebėti ‘Laisvėje’ ‘Lit. 
ir Menas’ skyriuje, kad Lietuvių Meno Sąjun
ga yra išleidusi keletą naujų veikalų.

“Kadangi pas mus yra trūkumas veikalų 
mūsų scenai, tad mes esame labai patenkinti, 
kad Sąjunga stengiasi tenkinti scenos reika
lavimus.

“Malonėkite prisiųsti po vieną kopiją Jūsų 
išleistų veikalų susipažinimui; vėliau mes duo
sime užsakymą tiems veikalams.

‘Prisiųskite sąskaitą, mes apmokėsime.
“Draugiškai,

“A. Ylienė”
Gerai, kad draugai nurodo Centro Komite

to klaidas bei veikimo netikslumus. Bet ro
dant blogumus, neprivalome jų daryti bloges
niais. T3. Balsys.

ŠYPSENOS
Kaipgi Gražus Gražus, Būt 

Buvęs Garažas

Kauno miesto šeimininkai 
kartą susitarę 
posėdyje susirinko 
ir štai ką padarė:
Autobusai stypso lauke, 
ir ten vietos maža.

: Pastatykime nelaukę 
[jiems puikų garažą.
Šoferiai mums griaužia 

ausis.
Tad ko laukti, vyrai!
Pastatysime didžiausį, 
koks Pabalty yra...
Apskritai, jeigu statyti, 
tai tiktai didžiausį.
Jeigu tokio nestatysim— 
pagyrų negausim.
iKad litukų sutaupytų, 
i burmistrai abudu
aptarė, kad reik statyti 
tiktai ūkio būdu.

galima ta

nuomones, 
kom. Miko

var- 
pro-

kad
Pet-

Vieša Padėka “Kornevilio 
Varpų” Darbuotojams

“Kornevilio Varpai” atskambėjo į Bosto
ną ir, paskambėję, vėl išskambėjo. Bet jų 
skambesio aidas pasiliko visoje Mass, vals
tijoje. Ir dar ilgai, ilgai skambės atmintyje 
ir širdyse visų Mass, lietuvių—dailės, dainų 
ir muzikos mylėtojų!

Lietuvių Meno Sąjungos 2-ras Apskritys, 
kada nutarė kviesti Aido Chorą ir išrinko 
komitetą perstatymui “Kornevilio Varpifį— 
žinojo iš anksto, kad imasi ant savo pečių 
labai sunkų ir atsakomingą darbą. Jie ži
nojo iš anksto, kad tas parengimas, kad; ir 
prie geriausių pasekmių, finansinio pelno ne
duos. Todėl jie, tai žinodami, rengė ne dėl 
pelno, bet kad parodyti mūsų broliams lie
tuviams, seniems ir jauniem,—kokį gražų 
darbą galima'atlikti patiems darbininkams, 
ne profesionalams, gerai organizuotu ir dis
ciplinuotu veikimu. 4

Šiame—“Kornevilio Varpų”—perstatyme 
vyravo didžiumoje jaunosios kartos simbo
lizmas, reiškiantis savo dvasią, savo siekius 
ir aspiracijas, žinoma, “seniai” daug kuom 
pagelbėjo.

Jūs galite įsivaizduoti džiaugsmą tų jau
nuolių, kad rengimo komisija, baigusi at
skaitą pranešė, kad perstatymas finansiniai 
pats save apsimokėjo ir keli doleriai liko. 
Jie visi su džiaugsmo ašaromis akyse pašo^ 
kę sušuko griausmingą—“Ura”! Tas jiems 
parodė, kad visomenė jiems atjautė ir parė
mė; kad jie buvo kompetentiški atlikti tą di
delį ir svarbų .darbą, ir kad tas veda juos 
ateityje prie didesnių darbų.

Rengimo komitetas susidėjo iš: Peter Ja- 
sikėnas, Mary Zurba, Tony Vasaris, Marie 
IZavis, Olga Večkys, Helen Netzel, Peter

(Tąsa A-tam pust.)

Planą pagaminti kibo 
inžinieriai miesto.
O po to pati statyba 
ėjo kaip per sviestą
Žvyrą maišė su cementu, 
statė gelžbetoną.
Guldė geležį ir lentas 
tūkstantimis tonų.
Užsiprašė kino meną, 
kad jis vaizdą duotų. 
Idant visas šitas darbas 

’taip kaip gyvas stotų.
Ir štai vieną rytą gražų; 
baigė jau statybą, 
kai staiga puikus garažas 
tarp dangaus pakybo.
Pastatytas, parėdytas 

ištaiga susvyravo.
[Geležis, cementas, plytos 
i krūvon suvažiavo.
i

Nei taifūno, nei perkūno, 
nieko juk nebuvo.

j Tad kodėl puikus garažas 
i taip staiga sugriuvo?
Na, ir kilo įtarimai 
visok visokiausi.
Kuris galas mumis ima, 
viešpatie mieliausias! •
Vos pastatom puikų rūmą, 
tuojau sienos skyla.
Tš kur šitas negerumas 
dėl statybų kyla?
Žmonės sako: inžinieriai 
per daug darbo turi. 
Ir todėl į savo darbą 
jie rimtai nežiūri.
Jie apskaitę viską smulkiai, 
ko ir kiek kur krėsti.
Tik pamiršo, kad ant stogo 
žvirblis gali sėsti.
Antri sako: kad cemento 
buvę ne tiek tonų.
Todėl gelžbetonas virtęs 
tiktai molbetonu.
Treti sako, kad su žvyru 
Lietuvoj sunkoka...
O teisybė kur nors yra, 
bet surask iš strioko!
Statė Pabalty didžiausį 
mašinoms klojimą.
Todėl turime didžiausį 
ir jo sugriuvimą.
O jei apskritai kalbėti, 
tai pas mus statyba 
dėlei mūsų spicilistų 
lyg ant plauko kybo.

Petras Pūkelis
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Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo 10

Kunigas S. Kneižis ar Parapijietis
Nedaro Didelio Skirtumo

(Tąsa)

Kada šitokią dramą lošė influenza vi
sose Jungt. Valstijose, ypatingai didmie
sčiuose, savaimi aišku, kad liga negalė
jo aplenkti ir mūsų piliečių respublikos, 
apie kurią ši apysaka kalba. Tačiaus 
šios respublikos- piliečiai, dar sveiki bū
dami, pasirengė tą viešnią pasitikti. Jie 
nutarė, kad nėr žiūrėta, kuris iš jų su
sirgs, pats turi išeiti į gatvę ir ten lauk
ti pagelbos ar mirties.

Pirmiausia apsirgo “Anė” ir ryto me
tu išrėpliojus į gatvę tuoj pradėjo kla
joti ir nuvežta į ligonbutį už poros die
nų mirė. Ant rytojaus tapo sučiuptas 
Vudis ir spyna atskyrė jį iš draugų bū
rio. “Anė” išsivedė Babį ir Džiovą ir toj 
respublikoj pasiliko tik du originalai, tai 
Džiakis ir Petrelis.

Nors, tiesa, juodu tą savo respubliką 
ir vėl padaugino tokiais pat piliečiais, 
nes karo ir influenzos metu siratėliai ge
riausia užderėjo. Vienok pačioj respublb 
koj atsirado daugiau blogo, negu gero; 
nesusipratimai, nesusiklausymai, nepasi
tikėjimas vienų kitais ir prie vartelių 
pradėjo žydėti. Todėl šiedu respublikos 
veteranai, Džiakis ir Petrelis, turėjo 
įtempti visas savo jėgas, pavartoti visus | 
patyrimus, elgtis gražuoju ir piktuoju, 
kad tik palaikyti tvarką ir išvengti iš
davystės.

Taip gyvenant su neištikimais pilie-

kio domesio į klausėją.
“Ar turi tėvus?”
“O kas tamsai darbo? Jei aš turėsiu 

tėvus, sveikas iš manęs jų neatimsi, o 
jei neturėsiu, tai jų man ir neduosi. Bet, 
jeigu užkalbinai, norėčiau žinoti su kuom 
turiu reikalą?”

“Hum,” humtelėjo jis ir, nei tai sau, 
nei tai Petreliui, dadėjo: “Netik gražus 
ir vikrus, bet ir ne pėkščias vaikiūkštis.” 
Paskui pasitaisė akinius, dėbtelėjo į Pet
relį ir vėl tarė:

“Matai, aš esu cirko savininkas. Pas 
mane toks lankstus vaikinas, kaip tu, 
galėtų užsidirbti ir pragyvenimą ir pa
kopti aukštyn. Jeigu turi tėvus, supran
tama, aš privalau gauti ir jų sutikimą. 
O jeigu tėvų-neturi, tai jau kitas klau
simas.”

“Gali kalbėti su manim, kaip biznie
rius su biznierium. Aš pats ant savęs 
esu pilnas bosas.”

“Tai puiku!” Užakcentavo šis. Paskui 
išsiėmė fontaninę plunksną ir vizitinę sa
vo kortelę, kaž-ką ant jos pažymėjo, o 
išsitraukęs iš kišeniaus dolerį ir duoda
mas kartu su kortele Petreliui, tarė:

“Dolerį dėk kur tik nori, tai už tavo 
darbą, kurį aš, net persigandęs, stebė
jau. Vizitinę kortelę pasilaikyk sau iki 
mano cirkas atvažiuos į šį miestą. Cir
kas čia bus už poros savaičių. Tada ateik

Pereitų metų “Darbininko” 
num. 90 Parapijietis į krūtinę 
mušdamasis bažijasi, kad jis ne
sąs kun. Kneižis. Man tas neigi 
svarbu, kas tas Parapijietis esi; 
man svarbu, kad tamsta gini ku
nigo poziciją. Juk aš pradėjau 
diskusuot su kun. S. Kneižiu, pa
imdamas ir gražiai išaiškinda
mas jo leidžiamus buletinus. O 
Parapijietis šokai ginti tą “Su
lėtiną,” ir dargi įsakydamas vi
siems parapijonams melstis už 
Grybo ir kitų bedievių atsiverti
mą. Juk svietiškis negi turi tei
sę įsakymus parapijonams duoti 
už ką melstis, o už ką — ne!

Pagalios, “Parapijietis” nusly- 
dot nuo temos.' Juk diskusijos 
pradėtos nuo bendro veikimo 
klausimo. Aš įrodžiau, kad ben
dras veikimas parapijonų darbi
ninkų su komunistais tam ti
krais klausimais yra galimas ir 
būtinas. Dabar ir “Parapijie
tis” kunigo lūpomis sutinkat, 
kad unijose galima veikti ben
drai. Be abejonės, vėliaus ir 
daugiaus klausimų sutiksit, kur 
galima veikti bendrai su komu
nistais ir kitais bedieviais.

čiais, jiedu sėdėjo, kaip ant dinamito dė- ^pas mane ir mudu pasikalbesiva. Dabar
žės, laukdami ko tai nepaprasto.

Džiakis jau peržengė iš vaiko į vyrą 
slenkstį. Pradėjo rūkyti, išsigerti ir jau 
dažinojo, kuriam tikslui sutvertas tas 
padaras, kurią mes vadiname moteris. 
Jam šioj respublikoj pradėjo darytis per
siauna, permizerna ir dušna. Jis jau bu
vo padavęs savo kandidatūrą į platesnį 
bei linksmesnį gyvenimą ir į drąsesnio 
ir pelningesnio veikimo skalę. Jis apie 
tai galvojo, nusitarė ir tik laukė progos, 

- kad pasakyti Petreliui, jog jis bile^dieną 
ar valandą gali jį apleisti. Ta proga neil
gai trukus ir pasitaikė.

Vieną dieną Petrelis dirbo savo darbą, 
• užlipdamas ir vėl nulipdamas mūro ker
te. Kada jis vieną savo kelionę baigė ir 
žiopso to j ai prasiskirstė, o Džiakis su na
mo savininku skaitė pinigus, kad ati
duot namo savininkui priklausantį jam 
dešimtą uždarbo nuošimtį, priėjo prie 
Petrelio vienas džentelmanas ir visai sa
ve neatsirekomendavęs pasiteiravo:

“Ar galiu sužinoti tavo vardą?” 
“Petras,” atsakė šis, nekreipdamas jo-

duok ranką ir iki pasimatymo.”
Ir jis, spustelėjęs Petrelio ranką, nu

ėjo savu keliu. Petrelis, nei tai nudžiu
gęs, nei tai nustebęs, tarsi užhipnoti
zuotas, net prasižiojęs, žiūrėjo į nutols
tantį džentelmeną. Jis atsikvošėjo tik ta
da, kaip Džiakis, sudavęs jam per petį, 
pasiteiravo: “O ką tas vampyras tau 
švokštė?”

Petrelis, eidamas šalę Džiakio, papa
sakojo, kad jam taikosi darbas cirke ir 
ar Džiakis sutiktų jį išleisti?”

“Durnas būtum, jei paleistum tokią 
auksinę paukštę iš savo rankų!” pradė
jo nušvitęs Džiakis, ir tęsė: “Tai pama
tysi bent pasaulį, žinosi, jog ir tu jame 
gyveni ir esi jam reikalingas. Prieg tam, 
dar tu netik atgausi žmogaus teises, pil
ną žmogaus laisvę, bet turėsi progos dar 
ir pakilti, o jei nesutrūksi nukritęs, kaip 
varlė po automobilio ratu, gali tapt di
deliu žmogum pasaulyj.

(Bus daugiau)

MENO SKYRIAUS DALIS
Jackson ir Joe Kižis. Ant jų pečių visas 
darbas visu sunkumu gulė. Bet jie iš gilumo 
širdies ačiuoja visiems savo sądarbininkams, 
be kurių pagelbos tas darbas būtų buvęs ne
galimas, neįveikiamas. Labai didelis Ačiū 
Bostono darbuotojams, o ypatingai M. Alek
nienei, Buividieneij Barčienei, A. Jankui, P. 
ir Ig. Kubiliūnams, Burbai, Kilmanui ir ki
tiems. Cambridžiaus Stasiams; Norwoodo: 
Gigai Zurba, Olgai Davidonis, J. Grybui. 
Montellos: Geo. Šimaičiui ir Walter Kelley. 
Worcesterio Sukackienei. Lawrenco: Leo 
Chuladai, ir iš visur visiems kitiems, kurie-, 
jei ne tiesioginiai, tai aplinkiniais keliais ta
me darbe prisidėjo.

Taip-gi atsiprašome visų draugų ir rėmė
jų, kurie turėjo tame darbe nesmagumų ir 
nemalonumų, kurių be galo sunku išvengti. 
Didelis Ačiū visiems biznieriams, kurie parė
mė šį darbą savo garsinimais programose. 
Didžiuma biznierių garsinimus davė noriai,1 
su Šypsą ir draugiškumo jausmu; ir kuo di
desni garsintojai, tuo didesnis buvo sąjaus- 
mas^

Ant galo ačiuojam Aido Chorui, “kalti
ninkui” šio viso susibūrimo^ ir jo vadovybei 
už atvažiavimą pas mus ir atlikimą pagirti
no, gražaus ir tobuliausiai apdirbto meniško 
darbo, ką bile kada ne tik Bostonas, bet ir 
bile lietuviška kolonija Amerikoje yra ma
čiusi ir gavusiJš mėgėjų. Mes šaukiame: 
Bravo, Aidiečiai! Brabo, šalinaitė ir Valen
tis! Lai .mūs šūkio aidas—nuaidėja į jūsų 
Aidą, giliai įstringa jūsų širdyse ir skatina 
jumis prie didesnių darbų, didesnių triumfų!

Su šiuomi “Kornevilio Varpų” perstaty
mas Bostone pasilieka istorija įrašyta į isto
rijos knygą aukso raidėmis.

S. Z avis.

Br. Vargšas.

kuomet 
ritasi su ka-

Gražybė
Savotiškai gražus gaisras, 

liepsnos liežuviai pleškėdami 
muoliais tirštų dūmų, dvokiančių degančiu
kūnu, tarsi laižo padangę ir toli aplink nu
šviečia apylinkę.

Savotiškai gražus speigas, kuomet sprogi
nėja sienos, baltas, žibantis sniegas girgžda 
po kojomis ir pora senių be pastogės trai
niojasi apie apšarmojusį mūrą.

Savotiškai graži pūga, kuomet gyva snie
go debesis vienyja padangę su žeme, storai 
užkloja vieškelį, lipdo keleivio akis ir klai
dina jį.

Savotiškai graži audra, kuomet žaibai rai
žo skliautą, perkūnas tranko akmenis ir 
nėja šimtamečių ąžuolų šakas.

Savotiškai gražios eilės pėsčių ir raitų 
reivių, einančių į mūšį.

Savotiškai graži, panaši į rožę, žaizda
šauto kareivio krūtinėje, iš kurios sunkiasi 
permatomas raudonas kraujas.

Savotiškai gražus staugimas' išbadėjusio 
vilko.

Savotiškai gražus kūkčiojimas našlaičių, 
sugrįžusių nuo pakasynų.

Savotiškai gražus žmogus, kurio širdis ne
plaka dėl tikro gyvenimo, dvasia nardosi po 
purvą, siela nejaučia, nežino teisybės ir akys 
nemato gražybės.

Savotiškai gražus gyvenimas, skęstantis 
kraujuose ir ašarose.

Savotiškai graži mirtis, paliuosuojanti kū
ną nuo nepabaigiamų reikalų.

. (Rašyta ant mirties patalo.)

ge-

ka

pa-

Aš pirmesniuose savo straips
niuose kun. Kneižiui sakiau, kad 
tikėjimo, kaipo tokio, veikdami 
bendrai, galime nekliudyti. Bet 
“Parapijietis” būtinai bando ti
kėjimą įkalbėti kaipo darbinin
kų užtarytoją, kas visiškai neat- 
atinka tikrovei.

Bažnyčia Už Darbininkų 
Pavergimų

“Parapijietis” rašo: “Katali
kų Bažnyčia buvo ir yra vargšų, 
išnaudojamų darbininkų užtary
toja ir vadovė.” čia , reikia 
brolį “Parapijietį” paklausti: iš 
kokios evangelijos paėmei, kad 
“Bažnyčia yra darbininkų už
tarytoja”? Juk katalikų baž
nyčia visą savo amžį mokino 
darbo žmones būti nuolankiais 
vergais savo išnaudotojų.

štai kaip mokina katalikų baž
nyčios šventas raštas-biblija: 
“Kryžiuje išganymas, kryžiuje 
gyvenimas, kryžiuje apsigyni
mas nuo priešų, kryžiuje dan
gaus saldybes versme; kryžiuje 
proto stiprybe, kryžiuje dvasios 
džiaugsmas, kryžiuje dorybių 
surinkimas, kryžiuje tobula 
šviesybe. Niekur nėra sielos iš
ganymo, nė amžino gyvenimo 
vilties,—vien tik kryžiuje. To
dėl nešiok tavo .kryžių... o įeisi 
amžinan gyvenimai! (šv. Par. 
II, 12).”

Biblija, tas krikščioniškas ti
kėjimo pagrindas, perdėm moki
na vergiškai vilkti kryžių, ir 
nuolankauti savo pavergėjams- 
išnaudotojams-kapitalistams.

Štai dar keletas faktų iš baž
nyčios “mokslo’ ’:

“Vergai, klausykite savo po
nų. . .baimės pilni” (Pov. 1, Ep. 
VI 1).

“Tarnai, baimės pilni, klausy
kite ponų, ne tik gerų ir lėtų, 
bet ir žiaurių” (I. 1. Pet. II. 18).

“Kas turi, tam bus duota ir 
padauginta, o kas neturi—nuo 
to bus atimta ir tai, ką turi” 
(Mat. XIII. 12). “Sakau jum, 
kiekvienam turinčiam bus duo
ta, o iš neturinčio bus atimta 
ir tai, ką.turi” (Luk. XIX. 25, 
20).

“Kas tau suduos į vieną vei
dą, tam pakišk ir kitą; kas nuo 
tavęs ims viršutinį drabužį, ne
kliudyk jam paimti ir apatinį,” 
(Luk VI. 29).

Kaip matot, biblija, ant kurios 
krikščionybė pasirėmus, darbi
ninkus mokiha kentėti vargą- 
kryžių ir nezurzėti; mokina būti 
ištikimais turčiams bei išnaudo
tojams. O “Parapijietis” tame 
mato didžiausią darbininkams 
užtarimą. Aš tau, “Parapijie
ti,” sutikčiau atiduoti paskutinį 
savo “nikelį,” jei surasi “šven
tųjų” raštuose kalbant už dar
bininkų reikalus! Juk bažnyčia 
ir yra tam sutverta, kad palai
kyti darbininkus .vergiškume iv

kad vergai būtų nuolankūs savo 
išnaudotojams. Jeigu dabarti
niai kunigai kiek parodo pa
lankumo darbininkams, tai tik 
todėl, kad darbininkai abelnai 
yra toli pažengę susipratime; 
jeigu kunigai nesitaikytų prie 
gyvenimo aplinkybių, tai aišku, 
jie pasiliktų tik generolais be ar
mijos!
Bet daugely vietų ir dabar ku

nigai bando viešai išeiti prieš 
darbo žmonių rikalus. Tankiai 
streiko laike kunigai per pa
mokslus agituoja darbininkus 
grįžti darban be laimėjimo.

“Parapijietis” gali pareikalau
ti įrodymų, kur kunigai padeda 
kapitalistams laike streiko. Pra
šom, štai faktai.

1934 metais per garsųjį šilko 
dažyklų streiką Paterson, N. J., 
kur streikavo 25,000 darbininkų, 
katalikų kunigas per pamokslą 
prakeikė streikierius ir ragino 
grįžti į darbą be laimėjimo; bet 
už tai ant rytojaus pas to ku- 

I nigo bažnyčią buvo suruošta pi- 
I kieto linija iš penkių šimtų dar
bininkų ir kunigas turėjo šauk
tis ne dievo, bet policijos, kad 
pikietą praxharytu ir parapijo
nams streikieriams prisižadėjo 
daugiau neagituoti už skebus.

Taipgi dar gerai daugelis at
simenam Lawrence, Mass., audė
jų streiką 1912 m., kurį poli
cija ir bažnyčių kunigai žiau
riai triuškino. Ar “Parapijie
čiui” ir tas reiškia, kad katali
kų bažnyčia daug ką padeda 
darbininkams?

Bet čia “Parapijietis” gali pa
sakyti: “Tai tik atskirų kunigų 
blogas pasielgimas.” Bet ar 
abelnai bažnyčia pasmerkia to
kius kunigus? Ar baudžia juos 
už padėjimą kapitalistams? — 
Nieko panašaus! Tokie skebi- 
hiai kunigai kaip buvo, taip ir 
pasilieka kunigais, kaipo ge
riausiais bažnyčios agentais.

Komunistų nusistatymas visai 
kitokis, nes komunistai patys yra 
darbininkai. Komunistai netole
ruoja jokių skebų savo tarpe. 
Jeigu kuris Komunistų Partijos 
narys nors žodeliu išsitartų už 
kapitalistą bei skebą, jisai tuo
jaus būtų viešai pasmerktas ir 
išmestas laukan iš organizacijos. 
Komunistai sako darbininkams: 
“Laikykitės vienybės prieš ka-j 
pitalistus, prieš skebus, prieš 
kapitalistų agentus. Vienybėje 
galybė. Tik suvienytomis spė
komis priversim kapitalistą iš
pildyti darbininkų reikalavi
mus !”

Tai matot, kokis skirtumas 
kunigų nuo komunistų.
Komunistų Pažiūra į Bažnyčių

Ir Tikėjimų Aiški
Komunistai kapitalistinėse ša

lyse, kaip ir Amerikoj, tikėji
mą ir jo kunigus tiek kri- 
tikuojam, kiek kunigai su sa
vo bažnyčiomis išeina prieš dar
bo žmonių reikalus, (ar tai strei
ko lauke, ar kitokiose kovose),} 
bet jei kur bažnyčia viešai neiš
eina prieš darbininkus, tai ko
munistai tikintiesiems nedaro 
jokių priekaištų, kad jie tiki, 
čia gali kiekvienas matyti, kaip 
gražiai veikiam kad ir čia 
vietos N. L. W. A. Unijoj, 
ri yra dalis CIO; didžiumą 
daro, katalikai darbininkai, 
kaip puikiai veikia bendrai 
sitardami visais klausimais.

“Parapijietis” rašo, kad Sovie
tų Sąjungoj už tikėjimą į die
vą “gauna kulką į pakaušį.” Tai 
bjauri netiesa, tai hearstinis- 
Kneižinis prasimanymas! So
vietų Sąjungoj, kur vadovybėj 
stovi Komunistų Partija, sutei
kia tikėjimui lygią laisvę, kaip 
ir visiems kitiems piliečiams. 
Sovietų Sąjungoj bažnyčia yra 
atskirta nuo valstybės. Sovietų 
valdžia neduoda jokios piniginės 
pagelbos bažnyčiai. Tuo pačiu 
sykiu, Sovietų Sąjungoj gyvuoja 
pilna tikybos laisvė kiekvienam. 
Neduodama niekinti tuos, kur iš Tel. Evergreen 7-8538 
lanko bažnyčią; Sovietų valdžia ------ ---- ----'.......

ant 
ku- 
su- 
bet 
su-

apšvietos būdu nurodinėja žmo- mų darbininkų naudai Sovietų 
nėms, kad tikyba yra nenaudin- Sąjungoj. Juk dar nesenai “Dar- 
ga žmonijai. Seniaus bažnyčiose bininko” redaktorius Antanas 
būdavo ikonai (“šventųjų” pa- Kneižys per savo vedamą radio 
veikslai) “verkdavo,” kada pa- skelbė, net šitokią nesąmonę,— 
gal kunigo norą negaudavo pi- būk Sovietų Sąjungoj iš riebių 
nigų iš parapijonų-darbininkų kunigų daro “baliones.” Jau jei- 
ir kaimiečių. Ant tų ikonų bū-jgu “Darbininko” redaktorius 
davo įtaisyta tam tikras mecha-! prisileidžia net prie tokios nesą- 
nizmas taip, kad patraukus iš monės, tai pasakyti, kad už ti- 
užpakalio dratelį, vanduo prade-1 kėjimą gauna “kulką į kakta”— 
davo bėgti iš akių “šventojo 
ir bažnyčią lankantiems atrodė, ( 
jog “šventasis” verkia. Sovietų į 
valdžia neduoda taip mulkinti i 
darbininkus-parapijiečius. Tuos 
ikonus atėmė iš bažnyčių ir pa
dėjo į muzėjus, kur darbininkai 
gali persitikrinti, kaip seniaus 
kunigai juos mulkino. Sovietų 
valdžia nei vienos bažnyčios ne
uždarė, jeigu buvę parapijonai 
nenubalsavo uždaryti. Tik 80 
nuošimčių nubalsavus uždaryti, 
bažnyčią—tampa uždaryta ir 
paversta į apšvietos kliubus, 
vaikams kiemus ir tt. Daugelis 
darbininkų metė eiti į bažny
čias, kuomet pamatė, kad kuni
gai darbuojasi už atsteigimą 
carizmo ir išnaudojimo darbo 
žmonių.

Kas viršuj pasakyta, tai yra 
įrodymas, kad prie kapitalizmo 
bažnyčia stipriai surišta su iš
naudotojų klase; parodo, kad ti
kyba ir bažnyčia yra organas 
kapitalistų - išnaudotojų klasės, 
dvasiniai svaiginti žmonių protą 
ir spausti darbininkus; parodo, 
kad kada darbininkai nuverčia 
išnaudotojų viešpatavimą, tai ir 
bažnyčia susilpnėja ir tikyba 
pradeda išnykti.

Buržuazinė spauda meluoja, 
kuomet sako, būk Sovietų Sąjun
goj persekiojami tie, kurie eina 
į bažnyčią. Tą daro tam, kad 
nukreipus tikinčiųjų domę kapi
talo šalyse nuo didelių laimėji-

jam tik niekniekis!
i Kunigai Visur už Didžiūnus

Paimkim kad ir dabartines 
kovas Ispanijoj. Kunigai (o 
ypatingai lietuviški) šimtu nuo
šimčių su fašistais, prieš demo
kratiją ir prieš Ispanijos katali
kiškąją liaudį. Chinijos kovo
se su užpuolike Japonija irgi ro
do pritarimo užpuolikei Japoni
jai; net ir Lietuvoj, kur yra fa
šistinis Smetonos-Tubelio reži
mas, kur net ir katalikų orga
nizacijoms politinė veikla apkar
poma, bet vistiek mūsiškiai ku
nigai palaiko fašistinį režimą 
Lietuvoj, kad ilgiaus palaikyti 
Lietuvos liaudį pavergime ir 
tamsybėje.

Lauksiu iš kunigo Kneižio- 
Parapijiečio įrodymų, kur ir ka
da katalikų tikėjimo “mokslas” 
stojo darbininkų reikalų gyni
me, ėjo prieš išnaudotojų kapi
talistų reikalus? J. Grybas^

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
k am na s Inman St., 
art,* Cental Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

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

Rašykte šiaip:
JOHN W.

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

prisųsime NATU- 
TEA.

THOMSON

Telefonas: Humboldt 2-7964 •

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

DETROITO LIETUVIŲ 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.
X

NAUJOJE VIETOJE

LlWUViaM
t

^SCHOLES BAKING
532 Grand St, Brooklyn

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. \jlūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
i Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

iW ■58



šeštadienis, Sausio 15, 1938 LAISVI Puslapis FeriKas

Nashua, N. H
Trupučiukai

Per tula laika čia šlubavu- Į 
sios dvi medvilnės dirbtuvės, ! 
su pereito gruodžio 30 d. visai 
užsidarė. Jau pirm užsidary- , 
mo tedirbdavo tik po 3-1 die
nas savaitėje po 6 valandas į 
dieną. O kaikurių skyrių dar- i 
bininkai nei tiek neišdirbdavo. 
Taigi, darbininkams pirmiau 
vos tik gala su galu buvo ga-! 
Įima suvesti, o dabar tai jau 
visai nutrūko.

Badas duryse . . . Daugelis 
jaunuolių, neturėdami nei dar
bo, nei pinigų — pradeda va-: 
gišiauti ir papuola į “teisingy-1 
stės” rankas.

Tūlas čia žydų tautybės ver-; 
telga užsiimdinėjo mušimu i 
mėsai gyvulių ir versliavimu1 
jų kailiais. Kuomet jau buvo 
surinkęs nemenką kiekį kai
lių, tai jie likosi pavogti. Apie | 
tai pranešta policijai, kuri su-i 
areštavo porą jaunuolių, ku
rie tuos kailius buvo pavogę! 
ir jau pardavę. Teismas tuo! 
du jaunuoliu pripažino kaltais 
ir nubaudė nuo 3 iki 5 metti 
kalėti.

Tai kapitalistinio supuvimo į 
aukos. Darbininkų tvarkomoj 
šaly tokių dalykų nebūtų.

bot jo redaktoriaus bijo. Jei
gu jo vedamas laikraštis yra 

, geras, tai, suprantama, kad .ir 
pats redaktorius Michelsonas 

I nėra blogu žmogumi.
Kaikurie iš jaunuolių sako- 

, si esą priešingi bendram fron
tui. Bet kai jų paklausi, kodėl 
jie priešingi, tai gauni atsaky- 

j mą: “nežinau.” O jau jeigu 
i priešinies, tai bent reiktų ži- 
' noti kodėl.

Viską Patyręs.

linksminant, neina į privatišką 
kišenių, bet į bendrą iždą, ku
ris vėliau vėl lieka sunaudotas 
visuomeniškiems reikalams.

šitoj mažoj grupelėj kyla 
minčių plačiau pažvelgti į pla
tųjį pasaulį, į kovojančius už 
visų darbininkų reikalą paliuo- 
suoti iš verguvės ir barbarizmo 
—kruvinojo fašizmo, šiandien

GARSINKITES SAVO BIZNJ
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Minersville, Pa
Pasitinkant Naujus Metus

Viena yra iš judriausių nak
tis metuose, tai išvakarės iki 12 
valandos nakties Naujų Metų 
laukiant. Linksminasi būriais 
susirinkę darbininkai, užmiršda
mi praėjusio meto visas kan
čias ir kovas, kokias jie pergy
veno. Su entuziazmu laukia 12 
valandos—pasitikti Naujus Me
tus linksmai, tikėdamiesi iš jų 
daug laimės.

PRANEŠIMA! IŠ KITUR
PATERSON, N. J.

Pranešame Patersono visoms lietu
viškoms organizacijoms, kad nereng
tume! parengimij vasario 12 d., nes 
Liet. Darb. Susivienijimas 123 kp. 
rengia linksmą balių. Kviečiame vi
sus vietinius ir iš apylinkės dalyvau
ti šiame metiniam baliuje. įžanga 
25c. Bus užkandžių ir gėrimų. — 
Kom. (12-13)

sky-

sudėti nors 
simpatiją jų

Tiesa, auką

Aną dieną, Pereinant Main 
gatvę, papuolė po automobiliu 
trys ypatos — vaikas, motina 
ir dar viena moteris. Vaikas 
likosi užmuštas vietoje, o mo
ters abi nugabentos ligoninėn. 
Ši nelaimė turėtų būt dauge
liui kaipo pasarga, kad einant 
skersai gatvę reikia genai ap
sižiūrėti.

pagelbos” atsisakė

Du jauni vyrukai, neturėda
mi kuom pragyventi, prašėsi 
policijos, kad juos paimtų ka
lėjimam Policija, suprantama, 
nuo tos
nes, esą, į kalėjimą gali pa
kliūti tik teismui ten pasiun- 
čiant. Tuomet tuodu jaunuo
liu nuėję išdaužė tuščio namo 
langus ir gav, “leidimą” pa
tekti kalėjimai!, kad gavus 
kaip nors palaikyti gyvybę.

Tai tąu, kad nori, laisva ir 
turtingiausia šalis pasaulyje! 
Žmonės patys lenda į kalėji
mus . . .

Čia randasi dvi avalų dirb
tuvės, kurios priklauso šios 
valstijos gubernatoriui p. Mur
phy. Pirmiau čia veikė CIO. 
unija ir norėta minėtų avalinių 
darbininkus jon suorganizuoti. 
Panas Murphy tam labai prie
šinosi. Esą, galima dėtis j bile 
uniją, bet ne į CIO. Dabar tų 
dirbtuvių savininko gizeliai 
jau sušilę organizuoja kompa
nioną uniją. “Unija” jau pri
pažinta ir turi savo dirbtuvės 
komitetą. Darbininkai sako: 
“Matome vilką avies kailyje.”

Šv. Petro ir Povilo Draugys
tė nutarė rengti prakalbas 
bendro fronto klausimu. Kal- 
bėtojumi nutarta kviesti “Ke
leivio” redaktorių S. Michel- 
soną. Taipgi nutarta kviesti ir 
kitas šiame mieste esančias 
darbininkiškas organizacijas. 
Šv. Petro ir Povilo D-stė yra 
prisidėjusi prie Lietuvių Kon
greso ir pritaria bendro fronto 
idėjai. Taipgi yra išrinkta ko
misija užkvietimui į bendrą 
darbą ir Šv. Kazimiero Drau
gystę.

Jaunų Vyrų Kliubas per sa
vo atstovą kvietė Šv. Petro ir 
Povilo Dr-tę bendrai rengtis 
prie Lietuvos Nepriklausomy
bės apvaikščiojimo. Tuo klau
simu buvo diskusijų. Prie
šingų minėjimui Lietuvos Ne
priklausomybės sukakties ne
buvo, bet buvo pasipriešinimų, 
kuomet Vyrų Kliubo atstovas 
pareiškė, kad minėjimo proga 
surinktos aukos busiančios Vil
niaus Vadavimo fondan ati
duotos.

Kai kurie nurodinėjo, kad 
Vilniaus Vadavimo fondas ne
parodo jokio tikro darbo Vil
niaus vadavimui, o tik štato 
ten medinius kryžius,
paliokams juk nei šilta, 
šalta. Daug kalbėta, bet 
susitarimo dar neprieita, 
kiaušiai tas dalykas dar 
rišamas sekantį susirinkimą.

Linksminasi ir tie, kurie sukro
vė didžiausius turtus iš žmonių- 
darbininkų prakaito ir jų sun
kaus darbo, palikdami elgeto
mis, nudriskusiais, badaujan
čiais, be tinkamos bakūžės nuo 
žiauraus oro pasislėpti su savo 
šeimynomis. Šitos rūšies ponai 
nekreipia jokios domės į savo 
vergų sunkenybes.

•Vidurinė klasė taip pat lau
kia Naujų Metų, savo įstaigas 
papuošia viešose vietose; muzi
ka skamba, jaunimas šoka, sve
čiai sukviesti dainuoja ir geria 
— visi linksmi laukia Naujų i 
Metų.

Kas sudaro skaitlingus svečius i 
viešose vietose?— Darbininkai; 
juos sukviečia viešųjų vietų sa
vininkai, nes be darbininkų ne
susidaro joks po.kilis, jokia fi
nansinė apyvarta. Tad veltui 
būtų ir toki pokiliai rengti. Tik 
darbininkai tą visą problemą 
užpildo ir vidurinei klasei pada-j 
ro Naujus Metus linksmais.

Darbininkai tuose linksmuose i 
parengimuose iškrato paskuti-: 
nius skambučius iš kišenių; po 
pasitik imu i Naujų Metų nema
to jokios laimės: tas pats liūde
sys arba da didesnis, koks užsi- i 
dengė ant pereitų metų lapo is
torijos.
Vaizdelis iš Minersvillės Pasiti

kimo Naujų, Metų
Progresuojanti darbininkai 

nesudarė žymesnį parengimą pa
sitikimu i Naujų Metų. Dalis iš
važiavo j Shenandoah, kur buvo 
surengta žymesnė programa. Li
kusieji namie manė patraukti 
darbininkus į darbininkų sve
tainę ir ten laukti Naujų Metų. 
Bet, kaip .keistai išėjo. . .Susi
rinko tik keletas draugų. Rodos, 
kad darbininkų visai neliko Mi- 
nersvillėj.

Vakaro atžvilgys vaizdavo ką 
kitą.

Per naktį miestukas judėjo, 
krutėjo, buvo pilnas gyvumo. 
Viešos vietos buvo užsikimšę. 
Muzika skambėjo, jaunimas šo
ko; susidariusių dainininkų at
balsiai dainų aidėjo. Tobulai? 
—Ne! Nesilaikė jokio kompozi
cinio patvarkymo,—kaip kas su
manė, taip rėkė! Stalai apsėsti, 
būriai apstoję, stiklai barškėjo! 
O patarnautojams — darbo per
viršius. Visur matėsi pilna gy
vumo. Tas viskas reiškė, kad 
publika laukė kokios nors lai
mės.' Publika, žinoma, susidėjo 
iš pačių darbininkų. Tad ir to
ji laimė turėtų jiems priklausy
ti Bet...to nesimato.

I tie mūsų kovingi draugai šalty
je, snieguose, žiauriausiose pū
gose aukauja savo gyvastį dėl 

j visų šalių darbininkų, kariauda- 
jmi Ispanijoj. Jie taipgi laukia, 
kad su Naujais Metais jų būtų 
pilnas laimėjimas, o fašizmui— 
kapai!

Tad, sveikinant juos su Nau
jais Metais reikia 
mažą auką, kaipo 
mirtinoj kovoj!

Tas liko atlikta,
maža, iš mažai draugų,, bet ji 
daug reiškianti.

Dabar palyginkim tą didįjį 
triumfą, kuris skambėjo per 
naktį visam mieste, kurį taip 
pat sudarė darbininkai — jeigu 
jie nors po tiek būtų aukavę 
šiam svarbiam reikalui, tai bū
tų susidariusi didelė ir svarbi 
aulča. Bet išėjo kitaip: jų to va
karo aukos nuskambėjo į priva
tinių asmenų iždus, kurie didina
mi prieš pačius darbininkus. Jie 
patys gi neteko centų ir svaigino 
galvas kelias dienas.

Pradėta Nauji Metai su nau- 
Įju skurdu!

Iš šito visko galima padaryti 
išvadą, kas atliko svarbesnę už
duotį—ar tas didysis triumfas, 
ar ta masįa grupelė susipratusių 
darbininkų?

Aukavo Ispanijos liaudiečiams 
i šie draugai: M. Martinaitis— 
j $1; po 50c—A. Kazakevičius, J. 
Semberis ir V. Ramanauskas; 
B. Razminas—30c; J. Rama
nauskas — 20c. Viso aukų susi
dėjo $3, kurias čia ir siunčiu.

J. Ramanauskas.

BINGHAMTON, N. Y. 
Viešas Susirinkimas

Komunistų Partijos vietinis 
rius, jau turėjo eilę viešų susirinki
mų, kuriuose buvo diskusuojami įvai
rūs dienos klausimai. Tai dar pana
šus susirinkimas įvyks Pirmadienį 
sausio 17-tą dieną, Lietuvių Svetainė
je (skiepe). Pradžia 7:30 vai. vaka
re. šiame susirinkime bus diskusuo- 
jama religinis klausimas. Klausimas 
yra svarbus, kuriuom turėtų susido
mėti visi žmonės ir dalyvauti šiame 
susirinkime, kur išgirsite Komunistų 
nusistatymą religijos klausime. Ne
praleiskite šios progos ir dalyvauki
te visi. (11-13)

DIDŽIAUSIAS
BARGENAS

SOUTH BOSTONE
Kampinis namas, storas ir 5 šei

mynos. štoras per 35 metus išrenda- 
votas aptiekos bizniui, labai įgyven
dintas, ypatingai daug lietuvių ap
gyvento.) vietoj, 
iš vidaus ir lauko, 
“floorai 
sinkos, 5 nauji pečiai, pilnai išrenda- 
votas labai 
mis, visas išpopieruotas1, 
iš vidaus ir iš lauko. 
$1,438.00 j metus, 
išlaidas gryno pelno lieka arti $1,000 
per metus, 
mohiliams.

Galima mainyti ir ant farmos. No
rintieji pasinaudoti šiuo nepaprastu 
bargenu, tuojaus kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS
332 WEST BROADWAY 

South Boston, Mass.
Telephone SOU 9423

Perdėm atnaujintas 
Nauji aržuoliniai 

per visą namą, 5 baltos

pavyzdingoms šeimyno- 
išpentintas 

Rendų atneša 
Apmokėjus visas

Yra įvažiavimas auto
busas susoja arti namo.

IŠ LIETUVOS SUGRĮŽO ARTISTAS FRANAS STANKŪNAS
JAM RUOŠIAMA v

(Koncertas ir Šokiai
Sekmadieni, Sausio 23 January, 1938

Stankūnas, Bass-Baritonas

susiren-
Ji nesu- 
“harmo-

kurie 
nei 

prie 
Vei- 
bus

Daugelis čia lietuvių katali
kų skaito laikraštį “Keleivį,”

Darbininkų svetainėj 
ka tik maža grupelė, 
daro tos triukšmingos 
nijos,” kad sienos braškėtų nuo
linksminimosi pasitinkant Nau
jus Metus. Čia grupelė susirin
ko tik iš 6-7 draugų, todėl ir 
vaizdas reiškėsi kitokis. Jie tik 
kalbasi draugiškai ir linksmina
si tarp savęs; patys sau pasitar
nauja ir tos jų išlaidos, kokios 
jiems pasidarė draugiškai besi-

Piliečiai Kliubo Svetainėj
280 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y. 
Pradžia Programos 4 Vai.

Po Pietų
Šokiai 7 valandą vakare

Programa bus išpildyta vien 
tik Lietuvių kalboj

FRANAS STANKŪNAS,
Bass-Baritonas

STASYS KAŽEMĖKAS,
Tenoras

VIOLETA TAMKIUTĖ,
Mezzo-Sopranas

Akompanistas
V ASILU PETROVAS

Koncertui 75c; Šokiams 35c.

Koncertas prasidės punktua
liai, nevėluokite.

šis koncertas bus kaip ir inteikimas naujiems metams do
vanų—muzikos perlų. Mūsų artistas Franas Stankūnas, per 
suvirs dvidešimt metų muzikos juroj įrėši, jo nepalaužiamos 
sielos laivas išplaukė į skaistesnį, saulėtą rytojų; jis sugrįžo 
iš savo gimtinės kupinas naujų minčių ir parsivežė naujų dai
nų, kurias turėsit progos girdėti. Jo galingo balso įtakoj klau
sytojas jausis ir alsuos jauna Lietuva. Artistas F. Stankūnas 
sėkmingai koncertavo Kauno Valstybiniam Radiofone taipgi 
dainavo Kauno kalėjimo salėje, kaliniams. Apie įgytus įspū
džius Lietuvoj, apie meną, Lietuvos operą, jos dalyvius artis
tas Stankūnas žodžiu papasakos po koncertui.

Koncertas ir Šokiai
Ruošia

I. W. O. 3059 Kuopa iš Maspetho 

SEKMADIENĮ SAU ŠIO 16 JANUARY
HOLY CROSS SVETAINĖJE

Clermont ir Hull Avenues, ' Maspeth, L. L
TRYS KOMEDIJOS BUS RODOMOS

Muzika šokiams grieš gerai žinoma Rusų Orkestrą

Pradžia 3 vai. po pietų. Įžanga 45c

■■■■■ ■■■

BINGHAMTON, N. Y.
Kaip visuomet, taip ir šiemet Kom. 

Partija rengia masinį susirinkimą 
paminėjimui Lenino mirties sukak
tuvių. Šis masinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, sausio 21-mą d. Liet. 
Svet., 315 Clinton St. Pradžia 7:30 
v. v. Bus muzikale programa, trum
pos prakalbėles ir judami paveikslai. 
Tad dalyvaukite visi ir kvieskite sa
vo draugus dalyvauti. Atsilankiusie
ji nesigailėsite. įžanga visiems dy
kai. — Kom. Part. Viet. Skyrius.

(12-13)

BALTIMORE, MD.
Svarbu Žiftoti

Visiems Baltimores draugams ir 
draugėms turintiems pas savo Lietu
vos Politinių Kalinių paliuosavimo 
rinkimo blankas, jogei visos privalo 
būt grąžintos iki sausio 24 d. seka
mu antrašu: 2538 McHenry St. Ma
lonėkite »nesivėluoti, nes sutvarkius, 
reikalinga laiku prisiųsti Centram — 
O. Kučiauskaitė. (1.2-13)

WILKES-BARRE, PA.
Sausio 18 d. yra rengiama labai 

svarbios prakalbos, kalbės drg. M. 
Guoba, kanadietis. Vietos ir apylin
kės lietuviai kviečiami 
lyvaut. Prakalbos bus 
nėjo, 325 E. Market 
vai. vak.

skaitlingai <ia- 
Kliubo Svetai- 
St. Pradžia

(12-14)

WĄTERBURY, CONN.
Lietuvių Sveikatos Kultūros Kliu

bas rengia pamokas-instrukcijas, sek
madienį, sausio 30 d., 2:30 vai. po 
pietų, tesis iki 5:00 v. v., 774 Bank 
St. Rengia su tikslu, kaip ir kokiu 
būdu maistą tinkamai pagaminti, iš
kepti ir kaip fruktus ir daržoves tin
kamai prirengti, kad būtų sveikesnis 
maistas. Baigdami pamokas, turėsim 
išmėginimo užkandžių. Kiekvienas 
narys būtinai turi atsivest nors tis 
draugus. Kitas reguliaris susirinki
mas įvyks vasario 4 d., virš minėroj 
vietoj. Turėsime svečių kalbėtojų, 
kalbės apie Indigestion ir Arthritis. 
Nariai šio kliubo ateikite ir atsives
kite savo draugus. — Korosp.

(12-13)

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

!S

DETROIT, MICH.
Sausio 18 d. Arena Garden

Lenino mirties paminėjimas. Kalbės 
drg. Hathaway, Daily Worker redak
torius, generolas iš Ispanijos ir kiti 
įdomūs kalbėtojai. Turėsime ir dai
lės programą. Yra svarbu, kad kiek
vienas sąmoningas darbininkas daly
vautu ta vakara. — Rengimo Kom.

(11-13)

įvyks

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

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

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

Notary Public

lM.Mj

Tel. Stagg 2-5043

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

16 d. sausio, 2-rą vai. po pietų, pas j 
M. Narbutą, 210 Hazlc St. Yra pa-! 
reiga kiekvieno nario lankytis į su-j 
sirinkimus ir bandyti atsivest nors Į 
po vieną naują narį, — I’rot. Rašt. 
J. V. Stankevičius. (11-12)

ELIZABETH, N. J.
Komunistų Partijos vienetą rengia 

socialę sueigą šį šeštadienį, 15 d. 
sausio, LDP Kliube, 408 Court St. 
Visas pelnas skiriamas “Daily Wor
ker” naudai. Prašome visų atsilan
kyti. Bus užkandžių, gorimų ir įvai
rių žaislų. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Įžanga 15c. — Rengėjai. (11-12)

KEY WEST, FLA.
Noriu pranešti, kad nesenai čia at

vykau apsigyventi iš Ulster Park, N. 
Y. Turiu labai geras pasekmes be
dirbdamas čia, turiu mažą restau- 
rantelį užsidėjęs. Yra gera proga bi
le asmeniui padaryti čia gerą pragy
venimą, kuris gali užsidėti biznį. Jau 
baigia statyt tiltą, kuris sujungia 
Key West su Florida, čia, Key Weste 
nėra lietuvių, būtų labai gerai, kad 
atvažiuotų ir pagelbėtų biznyje arba 
daryt biznį pats sau. Adresuokite: 
A. Alec, 715 Duval St., Key West, 
Fla. (11-13)

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
Įsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 3 P. M.
1 .1. ..  .... i
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Poslapis Šeštas
■> A.į •ai

Kviečiame j Lietuvių Komunistų Bankietą
Sekmadienį, 16 Sausio, Piliečių Kliube

-------- a--------------------- J------------------------------------------------------- --------------------------------------

Žodis iš Floridos Nušovė Raketų Priešą

Jam. Paselos 
lietuviškus ir 
šokius. Vien 
35c. Vakarie-

Nuvykęs šiltojon Floridon 
d. R. Mizara su d. G. Stasiu- 
kaičiu, vienam atsiuntė kekę 
saulės nubučiuotų oranžių, ki
tam pajūrio smėlyną, treciam 
visą “pažadėtą žemę,” dar ki
tiem garnių ir kitokių tropiškų 
gyvybių — atvirėlėse. Ir pra
nešinėja įvairių pastabų. Vie
noj rašo :

“Florida — viena didelė 
pelkė. Bet nemačiau čia nei 
musės, nei uodo. Stebėtina! 
Vakar sutikom du Detroito 
lietuvius.”

šeštadienis, Sausio 15, 1938

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIEJIMAM {STAIGA

Dn Herman Mendiowfc
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312
Brooklyno ir apylinkės lie

tuviai darbininkai, biznieriai 
ir profesionalai kviečiami atsi
lankyt į Lietuvių Komunistų 
Frakcijos metinį bankietą šį 
sekmadienį, 16 sausio, Lietu
vių Am. Piliečių Kliube, 280 

. Union Avė., Brooklyne. Pra
moga prasidės 6 vai., vakarie
nė 7 vai. vakaro.

Komunistai pasirengę jumis 
pasitikti su geriausiu maistu, 
gėrimais, orkestrą šokiams ir 
koncertine programa, kurią 
pildys mūsų mylimi daininin
kai: A. Velička, P. Pakalniš
kis, Aldona Klimaįtė ir Lilija 
Kavaliauskaitė, 
orkestrą grieš 
amerikoniškus 
šokiams tikietas
nes ir šokių tikietas išanksto 
vienas doleris, prie durų $1.25. 

šis yra jau paskutinis pa
kvietimas ir paskutinė proga 
nusipirkti tikietus išanksto už 
$1. Juos galima gaut “Lais
vės” raštinėj, 427 Lorimer St., i 
Brooklyn, N. Y. 1

Ką turi daryt pasiėmusieji 
tikietų pardavimui: pinigus ir 
likusius neparduotus tikietus 
grąžinti tą patį vakarą. Ku
riem pasiųsti tikietai, atėję 
prie langučio užsimokės tą su
mą, kaip laiškelyj sakoma. 
Taigi, prašome draugių ir 
draugų glaudži’ai kooperuoti 
su mumis, už ką iš anksto ta
riame ačiū. Iki pasimatymo 
nedėlios vakarą, 16 sausio!

Rengimo Komisija.

Svarbiausia, d. Mizara pra
neša sėkmingai galįs dirbti. 
Reiškia, iš jo “vakacijos” bus 
nauja apysaka. Jo politiniai 
priešai gali nesisieloti, d. Mi
zara neserga miego liga net ir 
atostogų metu.

Isidore Frank, savininkas 
paukščių krautuvės, 561 Blake 
Avė., 1932 metų spalių mėnesį 
buvo raketierių grasintas mokė
ti raketui donį arba.. .atsiim- 
siąs savo. Įtikinimui, raketie- 
riai paleido pieno kenu į jo krau
tuvės langą, bet Frank vis ne
mokėjęs raketieriams.

Paukščių raketas, anot Dew
ey, esąs vienu pavojingiausių 
mieste ir darąs $4,000,000 į me
tus apyvartos.

Apie 6-tą valandą ketvirtadie
nio vakaro Frank’ą jau užpuolė 
ne su kenu, bet su revolveriu 
prie jo namų, 733 Alabama 
Ave., suvarė į jį du šūvius ir 
Frank sukrito ant šaligatvio. 
Faktas, jog Franko mašinoj pa
likta $579 pinigų, rodo, kad žu- 
dystė buvus ne paprastas api
plėšimas, bet raketierių kerštas.

Gražiai Minės Lietuvos 
Nepriklausomybę

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Teisinas Tapo Tribūna
Ima drąsos ir strategijos ko

voti prieš fašizmą teisme, o to 
netrūksta pas Lincolno Briga
dos karius, kurie tas ypatybes 
iki aukščiausio laipsnio ištobu
lino kovoj prieš fašistus Ispa
nijos lojalistų tranšėjose.

Jau antra savaitė New Yor- 
ko Chambers St. teismabutyje 
eina byla 14-kos Lincolno Bri
gados narių, areštuotų prie 
Woolworth krautuvės protes
to pikiete prieš pardavinėjimą 
Japonijos prekių. Priešakyje 
teisiamųjų stovi praradęs re*- 

• gejimą ir eiseną lincolnietis 
Raven’as. Ir jau antra savaitė, 
kaip teismabutis užsipildęs 
publika, kuri prie kiekvienos 
progos nesidrovi pareikšt lin- 
colniečiams audringų simpati
jų. Teismas virto tribūna, kas 
primena garsųjį Dimitrovo 
teismą.

“Čion teisiama teisdarybė, o 
ne aš, neigi kiti Abrahomo 
Lincolno Brigados nariai,” sa
ko Raven’as. “Aš vykau Ispa
nijon kovoti prieš fašizmą, tos 
pačios rūšies fašizmą, kuris 
kelih galvą šioj šalyje. Aš vy
kau ten dėlto, kad aš tikiu į 
demokratiją, tą demokratiją, 
kurią mūsų protėviai įsteigė 
1776 metais.”

Jis toliau nurodė, kad kovo
damas už demokratiją Ispani
joj jis sužinojo apie žvėrišką 
užpuolimą Chinijos per Ispani- 

. jos militaristus ir kad už gy
nimą demokratijos čionai jis 
tapo areštuotas. Jis ragino vi
sus Amerikos piliečius gint 
Amerikos demokratiją.

Kaip ir pirmesnėse teismo 
sesijose, taip ir pirmadienį, 
peregzaminuojant pikietų kal
tintojus rasta daug priešginy- 
bių jų liūdymuose

Teisėjas Dreyer, prie kurio 
ėjo byla pirmadienį, bylos su
traukoj taipgi išsireiškė prieš 
karą ir brutališką teriojimą 
Ispanijos ir Chinijos.

Petras Arlauskas Sunkiai 
Sužeistas

Dainininkas F. Stankūnas 
Rengiasi Koncertui

Reporteriui teko patirt, kad 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
brooklyniškis skyrius ruošia 
nepaprastai iškilmingą Lietu
vos Nepriklausomybės 20 me
tų sukakties minėjimą, 18 va
sario. Tam tikslui paimta di
džioji Grand Paradise Salė. 
Dedama pastangos gauti porą 
žymių kalbėtojų ir eilę geriau
sių menininkų, kad duotų įs
pūdingą meno programą. Tiki
masi, kad visi tie, kuriem Lie
tuvos liaudies reikalai prie 
širdies, neatsisakys paremti tą 
gražų Kongreso darbą. Be 
abejo, apie tai plačiau praneš 
patys kongresmanai.

Kitu didžiuoju kongreso arti
mu darbu būsiąs perstatymas 
naujos trijų veiksmų komedijos 
“Pusseserė Salomėja” puikioj 
Ideal Ballroom Salėj, 13-tą ko
vo. Ją suloš Lietuvių Liaudies 
Teatras. i

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

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

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bobų 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Avo.

Tel.: STagg 8847

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shafins

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

BROOKLYN, N. Y.
Tei. Evergreen 7-8886
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FRANK DOM1KA1T1S
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn, “Laisvės” Name
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GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Petrą Arlauską patiko skau
di nelaimė. Ketvirtadienio ry
tą jis atsikėlė smagus, kad 
miestas pasipuošęs gražiu 
sluogsniu sniego, nes jis, kaip 
ir daugelis kitų bedarbių, ti
kėjosi užsidirbti keletą dole
rių kasimu sniego. Jam ta pro
ga pasitaikė ir linksmai pradė
jo darbą prie Montrose ir Gra
liam Avenues. Tačiau nepraė' 
jus nei pusvalandžiui* ties ta 
vieta susidūrė dvi mašinos ir 
viena iš jų smogė ant šaligat
vio dirbantį Arlauską. Per
skeltu galvos kiaušu ir šiaip su
žalotas, be sąmonės, d. Arlau
skas nugabentas St. Catherine 
Ligoninėn.

Draugas 
rys LDS 1 
Alliance, 
skaitytojas.

Dainininko F. Stankūno kon
certas įvyks sekmadienį, sausio 
23-čios popietį, Lietuvių Am. 
Piliečių Kliube, ' Brooklyne. 
Programos išpildyme dalyvau
ja patsai Stankūnas, baritonas, 
Stasys Kažemėkas, tenoras, 
Violeta Tamkiūtė, mezzo-so
pranas. Jiems akompanuos V. 
Petrovas. Koncertas bus 4 vai. 
po pietų. Po koncerto šokiai.

Rep.

Kongresas darbuojasi surinki
mui kuo daugiausia parašų už 
paliuosavimą Lietuvos politinių 
kalinių ir prašo visus Lietuvos 
liaudies draugus pasmarkinti 
darbą, taipgi dalyvauti masinia
me rinkime parašų specialiai 
tam skiriamomis dienomis, sau
sio' 21, 22 ir 23 dd. Rep.

Apdegė Šapos Gaisre

Arlauskas yra na- 
kuopos ir Workers 
taipgi “Laisvės”

J. Grubis.

Darbiečiy Blokas Siūlys 
Darbo ir Narni; Bilius

šeši Amerikos Darbo Partijos 
pasiųstieji Miesto Tarybon 

j “councilmanai” tarėsi, kaip pra
vesti steigimo gyvenamų namų 
ir darbo santikių programą. Jie 
nori tuos dalykus iškelt pirmoj 
vietoj Tarybai susiorganizavus, 
nusistačius savo tvarką.

C. Charney Vladek sako, kad 
pirmiausia jie pasiūlysią laužy
nų naikinimo ir didelės namų 
statybos programą, taipgi nu
sakymo teisės miesto darbinin
kams į unijas ir kolektyviai gint 
savo reikalus. Charles Belous, 
Queens darbietis, įteiksiąs bilių, 
reikalaujantį 5 dienų darbo sa
vaitės miesto darbininkams.

Iš ALDLD 1-nios Kp 
Susirinkimo

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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JOHN VALEN
Aukštos Rūšies Restauracija

Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 
Amerikos Išdirbinio ir Importuotos

DEGTINĖS IR VYNAI
GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ELIUS

Skersai gatves nuo Grand Paradise Sales
321 Grand Street Brooklyn,

Kampa* Havemeyer St. •.
Telefonas: EVergreen 7-9851

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
TtZ Triangle K-3621 

Brooklyn, N. Y.

Nakčia iškilus gaisrui mažoj 
kriaučių šaputėj, 108--33rd St., 
ugnis persimetė į visą gaisrinių 
slastų bildingą ir pavojingai 
apdegino Gilbert Ruiz, 18 me
tų, taipgi Amedo Roman, 21 me
tų, invalidą, gyvenusį antram 
aukšte. Dūmais apsvaiginta du 
gaisrininkai, bet pavyko atgai
vint.

Ketvirtadienį, sausio 13 įvy
kęs susirinkimas, palyginamai 
su pereitais, buvo daug dides
nis. Daugelis narių atėjo atsi
imti naują ir puikią knygą 
“Kelias į Naują Gyvenimą,” 
kurią parašė d. A. Bimba. Tai 
didelė ir pamokinanti knyga, 
todėl nariai džiaugsmingai 
ėmė, skaitė ir nešėsi namo.

Sekė įvairių komisijų rapor
tai. Delegatas iš Ateivių Gyni
mo konferencijos, įvykusios 
sausio 9, A. Mureika labai pla
čiai raportavo, kad dabar, su
bruzdus darbininkams organi
zuotis į CIO unijas, pradėjo 
visokio plauko reakcionieriai 
su gaujomis šnipų pulti pažan
gesnius darbininkus areštuoti 
ir deportuoti į fašistines vals
tybes. Dėka Ateivių Gynimo 
Komitetui, nemažai yra pa- 
liuosuota po užstatu ir lau
kiančių teismo nuosprendžio.

Vakarėlio rengimo komisija 
pranešė, kad “Laisvės” Svetai
nė paimta 26-tą kovo.

Išrinkta delegatai į ALDLD 
2-ro Apskričio konferenciją, 
įvyksiančia sausio 23 d., New
ark, N. J.‘

Nutarta surengti prakalbas 
d. Guobai atvažiavus iš Ka
nados. Išrinkta komisija dar
buotis tam tikslui.

Japonų Pranešimai apie Jų 
žygius Chinijoj

Peiping, Chini j a, saus. 13. 
—Japonijos laivai atvežė 
daugį savo naujų kareivių į 
Tsingtao. Stengsis užimt 
visą Tsingtao-Tsinan gele
žinkeli, kurio du trečdaliai 
jau esą japonų rankose.

Chinai stipriai įsitvirtinę 
pietinėj dalyj Shantung pro
vincijos.

Japonai užėmė Tsiningą, 
Shantungo provincijoj; 
briaujasi linkon Lung-Hai 
geležinkelio, vakaruose nuo 
Suchow. Japonai sako, jei
gu jie pasieks tą geležinke
lį, tai, girdi, apsups chinus, 
ginančius Suchową.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius 
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: KVergreen 7-4311
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PHONE PULASKI 5-1090
I■
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RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

OPEN DAY AND NIGHT

SPECIAL RATES

Kuopos Korespondentas.

ir pavienių.
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“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių

Managed by
RHEA TEITELBAUM

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai it už prieinamą kainą
Pftreamdau automobilius veituvč-n 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

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

Sleeping Accomodations.

Telephone: EVergreen 8-677C

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

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

Aukštos Rūšies Kalendorių.

s

A

“Majoras Hague” Trukdo 
Veikalo Prirengimui

Kings Teismabutyje nuteistas 
tūlas Maria, kuris 1927 metais 
buvęs dalininku pardavimo 
Freilich’ui mašinos, “daran
čios penkdešimkes iš dolerinių.” 
Bet mašina tol jas* “darius,” kol 
Freilich už ją užmokėjęs $33,- 
000. Pardavėjai areštuoti.

Atrodo, kad pinigų dirbimas 
ištiesų prastas biznis—areštuo
ja už dirbimą, areštuoja, kad 
nedirbančią mašiną pardavė.

Komisija, kuri, rūpinasi pri- 
rengimu teatralės programos 
milžiniškajam Lenino .mirties 
minėjimo masiniam mitingui, 
nusiskundžia, kad Jersey Ci
ty majoras Hague netyčiomis 
kliudo jos darbui. z

Dalykas tame: rengiamame 
perstatymui veikale “Today in 
America” yra “Mayor Hague” 
rolė, bet iki šiol, atydžiai per- 
egzaminavus visus 35 aktorius 
ir visus 30,000 šios valstijas 
partinius komunistus nesirado 
nei vieno asmens, kuris turėtų 
kiek panašumo Jersey “Fu- 
ehrer’iui.” Net ir “Daily Wor- 
keryje” pajieškojimas negel
bėjo. Matomai, niekas nei ne
nori būt panašiu į CIO priešą.

Tačiau prisirengimas eina 
savo keliu ir “Today in Ame
rica” bus perstatyta 19 sausio, 
Madison Square Gardene.

Norintieji užtikrint sau vie
tą, raginami išanksto įsigyti 
bilietus, kurių kainos yra 25c, 
40c, 75c ir $1.

Jauna blonde, Jean Goodrich, 
ir du jos draugai vyrai pasek
ti į Massachusetts valstiją ir 
areštuoti už apiplėšimą rendų 
kolektoriaus Karteli, Brooklyne. 
Plėšikai jį pirma sumušė, nuo ko 
jis tebeguli ligoninėj.

Charles Eger, įėjęs į busą per
eitą savaitę, suriko: “Visi lauk! 
Aš turiu revolverį.” Nors paskui 
patirta, kad jis turėjo ne šau
tuvą, bet porą “burnelių” per
daug, tačiau už tuos žodžius teis
me jis užsimokėjo $10.

SUSIRINKIMAI
LDS III APSKR. NARIAMS
Sekmadienį, 16 d., LDS III Apskr. 

Tarybos posėdis įvyks kaip 9:30 vai. 
ryto, “Laisves” Svet., Brooklyne. Tu
rime keletą svarbių reikalų apsvars
tyti, todėl visi imkime sau pareigą j 
susirinkimą atsilankyti. — Sekr.

(11-12)

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-61^1

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbcriai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.,

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Tluirs., Fri., Sat. and 
Sun. all day and night.
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mes dėkavojame savo kostumeriams už jų 
kurie davė mums galimybę persikraustyti

5

V O '-‘ii ,) 016 , L’abd i
Si s s

Hyman Bergei
NAUJAS ANTRAŠAS 

245 GRAHAM AVENUE
Kampas Maujer Street

Williamsburgh’o Naujame Projekte
Už pristatymą nerokuojame

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