
Bažnyčia Atsižadėjo 
Sutvertojo.

Nosis Mussoliniui.
Vajaus Užbaiga.
Kaizerberniški Kunigai.

Rašo zl. B.

Didelė Anglijos bažnyčia pri
pažino, kad Biblijos pasakos 
apie žmogaus sutvėrimą ir su- 
tvertoją negalima statyti prieš 
evoliucijos mokslą, žmogus tu
rėjęs atsirasti evoliucijos ke
liu.

Betgi katalikų bažnyčios gal
vos tebesilaiko bibliškos nesą
monės apie sutvertoją. Angliko
nų bažnyčia greičiau ir gudriau 
prisitaiko prie moderniško su
pratimo apie žmogų ir gamtą.

Roosevelto valdžia atsisakė 
pripažinti Italijos užgrobimą 
Ethiopijos. Už tai Rooseveltą 
reikia nuoširdžiai pasveikinti.1 
Jisai davė Mussoliniui negra-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyn© $7-00 

Metams

No. 13

THE LITHUANIAN DAILY

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o IŠlaimėsit 
Pasaulį!

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Sausio (January) 17, 1938 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVIII, Dienraščio XX

Roosevelt Reikalauja 
P a n a i k i nt Monopoli
nes Šėrų Kompanijas _ □-------

Washington. — Neleisti
nas yra dalykas, kad “ke- 
turiu colių uodega valdytų 

žią nosį/Manoma, kad Wash- 06 colių šunį,” pareiškė pre- 
ingtono valdžia nepripažins irzidentas Rooseveltas, paro- 
Japonijos užgrobimo Chinijos | dydamas, jog stambieji šė- 
teritorijos. Įrininkai su 4 procentais ka

pitalo valdo 96 procentus ki
tų žmonių kapitalo, įvesdin
to į elektros ir geso įmones 
miestuose.

Didieji šėrininkai ten yra 
įdėję tik 600 milionų dole
rių, bet viešpatauja ant 13,- 
000 milionu doleriu svetiniu 
pinigų, įvesdintų į tas pra
mones.

O taip jie šeimininkauja 
j ant kitų žmonių turto štai 
kokiu būdu. Jie superka tam 
tikrą daugį šėrų, duodančių 
teisę balsuoti. Milžiniška 
dauguma “publikai” par
duodamų šėrų neturi balsa
vimo teisės. Savininkai “bal
suojančių šėrų” sudaro “hol
ding” (šėrų laikytojų) kom
panijas. Jos yra atskiros 
nuo veikiančiųjų kompani
jų, tai yra, stovi nuošaliai 
nuo tų kompanijų, kurios 
pačios gamina elektrą ir ge- 
sa. v

Šėrų “holding” kompani
jos išleidžia ir pardavinėja 
dar šėrus, neva paremtus

Geru žmogum galima pava
dinti ir poną Dodd, buvusį Am
erikos ambasadorių Berlyne. 
Juo ilgiau jis ten tarnavo, tuo 
giliau jis neapkentė hitlerinio 
fašizmo. Už tai jis pasitraukė 
ir iš ambasadoriaus vietos. Da
bar sugrįžęs Amerikon p. Dodd 
gražiai vanoja kailį fašistams 
ir šaukia Amerikos žmones bu
dėti ir saugotis fašistinės pa
baisos.

Su Lenino mirties paminėji
mo mitingais pasibaigs Ameri
kos Komunistų Partijos vajus. 
Ar būsime gavę 25 tūkstančius 
naujų narių partijai? Ar turė
sime penkius šimtus naujų lie
tuvių partijiečių? Apskaitysime 
tiktai po vajaus, o šiomis ke
liomis likusiomis dienomis visi 
pasidarbuokime.
smagu visiems, jeigu pasieksi
me vajaus tikslą.

Labai bus

Baigsis ir finansinis partijos 
vajus. Tikslas buvo sukelti pusę 
miliono dol. Jei neklystame, dar 
tolokai tebesame nuo šios su
mos. Pavyzdžiui, New York o 
miestas yra pasiskyręs sukelti
240 tūkstančių, o iki šiol te-' verte pirmųjų savo “balsuo
davę 158 tūkstančius, žinoma,| jaučių” šėrų. Remiantis an- 
daug aukų bus surinkta Lėni- trais Šerais, leidžiami ir par- 
no mirgės paminėjimo mitm- davinėjami treti ir ketvirti
guose ir tuo būdu gal baigsime 
vajų visai garbingai.

pamočVokietijos kaizerio 
ninkas gen. E. Ludenclorfas pa
liko savo atsiminimus, kuriuos 
jis nepamiršo ir lietuvių. įdo
miai jis prisimena Lietuvos ku-j 
nigų atsinešimą. Rašo Luden- 
dorfas:

“Su lietuvių katalikų kuni
gija pas mus neužilgo pasi
darė žmoniški santykiai, bet 
lenkų kunigija buvo nusitei
kusi mums priešingai. Kuni- 
gija iki tam tikro laipsnio 
rodė gyventojų nusistatymų į 
mus, su tuo tiktai skirtumu, 
kad lietuvių kunigija į mus 
žiūrėdavo labiau draugiškai^ 
negu Vilniaus lietuvių demo
kratija, traukiama savo ne
aiškiomis politinėmis tenden
cijomis toliau nustojusi dity 
vos po savo kojomis. Lenkų 
kunigija pasirodė esanti len
kų nacionalinių propagandi
nių idėjų reiškėją’'
Kaip matome, tai lenkai ku

nigai pasirodė doresni, švares
ni žmonės už Lietuvos kunigu^. 
Šitie nusilenkė žemai ir čystai 
nulaižė kojas kruviniems oku
pantams. Pas juos to patrijo- 
tizmo nebuvo nei lietuviškam, 
kisieliuje adata išdurtos skylu
tės užkišimui.

šėrai, kad pirkikai, galų ga
le, tegauna tik “šiaudinius, 
vandeninius ir oro” šėrus.

Bet monopoliniai mekle- 
riai tvirtai savo naguose 
laiko pirmuosius balsuojan
čius šėrus ir su jų pagęlba 
elgiasi kaip nori su visa 13 
bilionų dolerių elektros ir 
geso pramone.

i Jau pirmiau kongreso iš
leistas įstatymas leido val
džiai naikint antriniu, tre- v 7 

įtinių ir ketvirtaeilių šėrų 
kompanijas. Dabar prezi
dentas Rooseveltas reika
lauja įstatymo, pagal kurį 
galėtų visiškai nušluot mo
nopolines šėrų “holding” 
kompanijas.

Liaudiečiai Atakuoja Fašistus 
Trijose Srityse

{kaltinti Republikonų vadai 
Prostitucijos Biznieriai

Trenton, N. J. — Federa- 
lis prisaikintųjų teismas 
įkaitino du buvusius Atlan
tic City republikonus valdi
ninkus, R. Borną ir L. J. 
Levį, kad jie palaikė baltą
ją vergiją-prostituciją tame 
mieste. Taipgi įkaitino re
publikonų vadą L. Kisselį už 
globojimą prostitucijos biz
nio.

Liudytojai parodė, kad 
prostitucijos namai Atlan
tic City mokėjo po $50 iki 
$100 į savaitę vienam tos 
apskrities valdininkui.

PENNSYLVANIJOS UNIJIS- 
TAI UŽ VIENYBĘ SU CIO
Harrisburg, Pa. — Ame

rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green rei
kalauja, kad būtų išbrauk
tos visos; CIO unijos iš 
Pennsylvanijos Darbo Fede
racijos. Tam klausimui 
spręsti dabar vyriausia ir 
sušauktas specialis suvažia
vimas šios valstijos federaci
nių unijų. Būsią iki 500 de
legatų, atstovaujančių 380,- 
000 narių.

Suvažiavimui atėjo dau
gybė reikalavimų nuo fede
racinių ir CIO unijų atmest 
Greeno įsakymą-skaldymą. 
Su Greeno pasimojimu ne
sutinka ir Pennsylvanijos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas J. A. Phillips. Jis 
spėja, kad suvažiavimas nu
tarsiąs paduot apeliaciją 
Pildančia j ai Tarybai Ameri
kos Darbo Federacijos prieš 
Greeno “ukazą.”

Bando Sudaryt Radikalų So
cialistų Valdžią Francijoj

KŪDIKIS U ž T R O š KIN
TAS ŽINDAMU PIENU

Toledo, Ohio. — Užtroško 
-prigėrė 3-jų mėnesių mer
gaitė Sue Boeker nuo per
daug bėgančio pieno, plau
kusio iš perdidelės butelio 
speniuko skylutės.

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Liaudiečiai, 
daugiausia veikdami ranki
nėmis bombomis, sunaikino 
kelias fašistų pozicijas ir 
pažengė pirmyn ties Media- 
na, viduriniame Aragono 
fronte.

Ispanijos valdžios lakūnai 
bombardavo kelias priešų 
pozicijas Huesca-Saragossa 
srityje.

Valdžios kanuolės neatlai- 
džiai daužo fašistų susibū
rimus ties Hermitage ir Fi- 
gueruela Pyrinėjų kalnuose, 
šiauriniame Aragono fron
te.

Kai iš oro mesta japonų bomba eksplodavo šalę Ame
rikos karinio laivo “Augusta,” tai šitaip vandenį išliejo 
į viršų. Nereikėjo daug, kad nuskandinti ir kitų ame- 
rikos laivą.

Taksai Nenupulde Biz
nio, Sako Kongresmanai

Washington. — Kongres- 
manų komisija per 10 sa
vaičių tyrinėjo valdžios ima
mus taksus nuo pelnų ir 
“atsargoj” laikomų kapita
lų. Dabar komisija išdavė 
raportą, kad dabartiniai 
taksai nenupuldė biznio, 
kad jie nėra priežastis pra
sidėjusio naujo krizio, kaip 
kad rėkia stambieji kapita
listai.

Kongreso komisija, ta- 
čiaus, pataria paliuosuot 
nuo taksų už atsargoj lai
komą kapitalą mažas kom
panijas, kurios per metus 
turi po $25,000 įplaukų ar 
mažiau. Tokios nedidelės 
kompanijos sudaro 90?'pro
centų visų 200,000 biznių 
Jungtinėse Valstijose.

Mergina Apsaugojo $30,000 
Banke nuo Plėšikų

Fašistai Bombardvo Du 
Ligonių Traukinius

Barcelona, Ispanija.— Fa
šistų vokiški ir itališki lėk
tuvai bombardavo du trau
kinius, kuriais buvo vežami 
sužeisti liaūdiečiai karei
viai iš Teruel fronto. Skait
linėj ama, kad fašistų bom
bos užmušė traukiniuose ke
lis desėtkus sužeistų liau- 
diečiu. c

Cantono Majoras Užsimanė 
Suregistruot Ateivius

U. S. A. Atmeta Nazių 
Protestų prieš Kalbą 
Ex-Ambasadoriaus

--------------------------------------------------------- E 

i 3 Nauji Amerikos Šarvuočiai 
—Perspėjimas Japonam
Washington.—Trys Jung

tinių Valstijų šarvuotlai
viai plaukia dalyvaut iškil
mėse atidarymo naujos An
glų prieplaukos Singapore, 
prie Chinijos pietinės dalies.

Kai kas supranta, jog tie 
Amerikos šarvuotlaiviai pa
siliks Chinijos vandenyse, 
kaipo perspėjimas Japoni
jai nekliudyt amerikiečių 
asmenų ir nuosavybės tose 
vietose, kurias užima japo
nai.

JERSEY KATALIKAI UŽ CIO 
PRIEŠ NAZI MAJORĄ

Paryžius. — Socialistai ir 
komunistai atstovai Fran
ci jos seime priešingi prezi
dento A. Lebruno paskir
tam G. -Bonnet’ui sudaryt 
naują ministerių kabinetą 
vieton pasitraukusio Liau
dies Fronto kabineto, kurio 
prieky j buvo C. Chautemps.

Bonnet stengiasi suorga- 
nizuot naują ministerių ka
binetą tik iš savo partijos 
narių, vadinamų radikalų 
“socialistų”.

Komunistai ir socialistai 
reikalauja vėl sudaryt Liau
dies Fronto valdžią. So
cialistai norėtų, kad naujas 
ministerių kabinetas būtų 
suorganizuotas vadovybėje 
L.Blumo, kartą jau buvusio 
ministerio pirmininko.

Cleveland, Ohio. — Kada 
trys plėšikai atėjo į Lorain 
St. Banką, jo tarnautoja 
Mary Probala įbėgo į užpa
kalinį apsišvarinimo kam
bariuką ir paspaudė alarmo 
knypkį. Elektros vielomis 
prijungti alarmo įtaisai ne 
tik sukėlė trukšmą ir davė 
ženklą policijai, bet savaimi 
uždarė ir užrakino saugos 
spintą (seifą), ir tuo būdu 
apsaugojo $30,000 joj nuo 
plėšikų. Tad jie pasigrobė 
tik $4,000 nuo stalo už ban
ko grotelių ir pabėgo.

Tarptautinė Federacija At
metė Bendrą Veikimą prieš 

Užpuolikus

ORAS
Šis pirmadienis būsiąs ap

siniaukęs ir šiltesnis. — N. 
Y. Oro Biuras.

Paryžius. — Tarptautinė 
Darbo Unijų Federacija at
metė Sovietų unijų pasiūly
mą išvien veikt prieš kariš
kus užpuolikus: Hitlerį, Mu- 
ssolinį ir Japoniją.

Canton, Ohio.— Šio mies
to majoras James Seccom- 
be stengiasi pravaryt vieti-: 
nį įstatymą, kad visi nepi- 
liečiai ateiviai būtų suregis
truoti, nufotografuoti ir jų 
pirštų antspaudai nutraukti 
ir laikomi policijoj. Už re
gistracijos korteles visi ne- 
piliečiai, pradedant nuo 2 
metų amžiaus, turėtų kas 
pusmetis mokėt po dolerį.

Komunistų Partija ir 
šiaip pažangūs darbininkai 
kelia kovą prieš tą bjaurią 
užmačią miesto majoro.

Jersey City, N. J. — Ka
ta 1 i k ų š v e n tojo Vardo 
Draugijos sekretorius J. R. 
Longo kalbėjo nuo tų pačių 
pagrindų su CIO unijų va
dais. Jis smerkė miesto ma
jorą, Hitleriuką Hague, kad 
majoras 
munistai 
Kataliku 
sakė:

“Visi amerikiečiai, visos 
grupės, pažangūs republiko- 
nai, kaip ir Naujosios Da
lybos demokratai, turėtų su
sivienyti ir užprotestuoti 
vienu didžiu šauksmu prieš 
šį Hudsono apskrities (Jer
sey City) Hitlerį.”

Majoro Hague agentai dėl 
to puolėsi prie bažnyčios 
praloto kun. Monteleone. 
Pralotas išmetė Longo iš 

j Šventojo Vardo’ Draugijos. 
Bet parapijonai taip sujudo 
protestuot, kad privertė sa
vo dvasinį vadą tuoj priimt 
Longo atgal į tą draugiją.

meluoja, būk ko- 
viešpatauja CIO.

Washington. — Vokieti
ja per savo ambasadorių 
Dieckhoffą u ž p r o testavo 
Jungtinėms Valstijoms, kad 
Wm. E. Dodd, buvęs šios ša
lies ambasadorius Vokieti
jai, aštriai smerkė Hitlerio 
diktatūrą. Nazių ambasado
rius sakė, kad Dodd’o kal
ba New Yorke tai esą “dar 
negirdėtas įžeidimas” Vo
kietijos valdžiai.

Jungtinių Valstijų užsie
ninis ministeris C. Hull at
sakė Dieckhoffui, jog Ame
rikos konstitucija ir įstaty
mai pripažįsta žodžio lais
vę. Dodd dabar yra priva
tus pilietis; todėl nieks ne
gali uždraust jam išreikšt 
savo nuomonę apie Vokieti
jos valdžią.
Parode Kraugeriškus Hitle- 
: rio Darbus

Dodd savo kalboj saus. 13 
d. New Yorke, prie kitko, 
nurodė, jog naziai panaiki
no visokią asmens, religijos 
ir proto laisvę ir jog Hitle- . 
ris per penkerius metus 
daugiau išžudė savo asme
ninių priešų negu anais lai
kais Anglijos karalius Char
les II nugalabino per 20 me-

Tokį kruviną despotizmą 
Hitleris užkorė Vokietijai, 
neva “naikindamas komu
nizmą”, sakė ex-ambasado- 
rius Dodd, per 20 metų pir
miau buvęs istorijos profe
sorium Chicagos Universi
tete.

Sovietai Sustabdo Prekybi
nius Atmokėjimus Italijai
Maskva. — Sovietai sus

tabdė visokius prekybinius 
atmokėjimus Italijai, nes 
'Italija neatsiteisė už gautą

S. F. Reed Skiriamas j Vy- iš Sovietų aliejų bei gazoli-

Amerikiečių Žygis Ispanijoj
Teruel, Ispanija. — Būrys 

amerikiečių liuosnorių iš 
Lincolno-Washingtono Ba
taliono atmušė žmogžudišką 
fašistų ataką iš šiaurių nuo 
Teruelio, apsupo vieną prie
šų kuopą ir kulkasvaidžiais 
faktinai visą ją išžudė. Mū- 
šyj liko nukautas vienas 
amerikietis Th. Lighten 
sužeisti devyni kiti.

Naikina Socialistines 
Unijas Rumunijoj

ir

na ir sulaikė kai kuriuos so
vietinius prekybos laivus.

Roma. Spalio mėnesį per- 
paskyrė nai vienas Italijos žibalinis 

Jungtinių Valstijų generalį laivas turėjo tuščias grįžt 
teisių patarėją Stanley F. iš SSRS prieplaukos Batu- 
Reed’ą į teisėjus šios šalies mo^ negavo gazolino, kurio 
Vyriausio Teismo, vieton tikėjosi.
pasitraukiančio teisėjo Su- Italija sustabdžius atsi- 
therlando, 76 metų senio, .mokėjimus už sovietinį alie- 
Naujosios Dalybos prieši- jų todėl, kad Sovietai, girdi, 
ninko. Reed yra Roosevelto; neparduoda j0 Italijai tiek, 
politikos rėmėjas, 53 metų kįeR turėtų * parduoti pagal 
amžiaus. . sutartį.

Politiniai Washington© 
rateliai neabejoja, kad se
natas užgirs Reedą kaipo 
narį šalies Aukščiausio Tei- i 
smo

riausią Amerikos Teismą
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas

MINA SUDRASKĖ 50
FAŠISTŲ

Madrid. — Liaudiečių pa-
. Tada jame butų 5 kasta mina (sproginys) su- 

Naujosios Dalybos pritarė- drasRė 50 fašistų Terolyje, 
jai, du atgal ei vi ai. ir pora Madrido priemiestyje.
svyruojančių teisėjų.

Chinai Atkariavo Tsiningą
Bucharest, Rumunija. —

Darbo ministeris fašistas
Cuza paskelbė, kad neužil- ataką chinai atsiėmė atgal 
go bus uždarytos visos so- iš japonų strateginį miestą 
cialistinės bei komunistinės Tsiningą pietinėj Shantun- 
darbininkų unijos. 1 go provincijoj.

Shanghai. — Per staigią

Washington. — Japonija 
nori bargan pirkt $50,000,- 
000 vertės mašinerijos iš 
Amerikos.

Madrid. — Kareiviai iš 
gen. Franco armijos pradė
jo bėgt jau automobiliais.
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nebus nedarbo. Fašistai agresoriai puo
la silpnesnes šalis, naikina miestus, na
mus, turtą, žudo žmones. Sovietų Sąjun
ga būdavo ja socializmo tvarką ir pasi
rengus atsakyti mirtinais smūgiais į 
kiekvieną fašistų agresorių taikomą jai 
smūgį.
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Posėdžiai Sovietų Parlamento
Dabar Maskvoje eina pirmieji posė

džiai Sovietų Sąjungos Vyriausio Sovie
to, išrinkto lygiu ir slaptu balsavimu pa
gal naują šalies konstituciją. Vyriausias 
Sovietas susideda iš dviejų butų. Vienas 
vadinasi Vyriausio Sovieto Sąjungine 
Taryba, į kurią rinkta visoj šalyj po vie
ną nuo kiekvienų 300,000 gyventojų. An
tras vadinasi Vyriausio Sovieto Tautų 
Taryba, į kurią atstovai buvo renkami ne 
sulyg gyventojų skaičiaus, bet sulyg tau
tinių respublikų. Vienuolika Sovietinių 
Respublikų išrinko visos lygiai po 25 at
stovus. Dar į Tautų Tarybą yra išrinkta 
po 11 atstovų nuo autonominių respubli
kų ir po 5 atstovus nuo kiekvienos auto
nominės srities.

Vyriausias Sovietas susideda iš 1,143 
atstovų. Kartu su atstovais iš plačios 
SSSR teritorijos atvyko dar virš 3,000 
svečių, kurie dalyvauja posėdžiuose. Vy
riausio Sovieto pirmąją sesiją atidarė 
akademikas A. Bach. Antrą sesiją atida
rė L. Beria.

Sovietų Sąjungos seimas visai skiriasi 
nuo buržuazinių parlamentų. “Pravda” 
rašo: “Kapitalistinėse šalyse parlamente 
susirenka politikieriai ir buržuazijos ad
vokatai, kurie tarnauja tik kaipo uždan
ga pridengimui kapitalistų ir dvarponių 
viešpatavimo. So v. Są-gos seimas yra tik
riausias atstovas liaudies, jis siūlų siū
lais susirišęs su miniomis, jį sudaro ge
riausi liaudies sūnūs, kurie praeityj iš
tikimai jai tarnavo.” Toliau “Pravda” 
pabrėžia, kad Sovietų Sąjungos liaudis, 
sukriušinus kapitalistų ir dvarponių vieš- 

' patavimą, apsigynus nuo pasaulinių im
perialistų, nugalėjus fašistų agentus — 
t r o ckistinius-buchariniškus sabotažnin- 
kus, dabar sėkmingai budavoja socialis
tinę tvarką.

“Izvestija” rašo: “Mūsų liaudis drąsiai, 
pergalingai ir aukštai laikydama galvą, 
žengia pirmyn prie komunizmo vedama 
Bolševikų Partijos, kurios vadovybėj ji 
nugalėjo didžiulius sunkumus ir kliūtis. 
Dabar dar sėkmingiau žengs pirmyn, ve
dama Vyriausio Sovieto ir draugo Stali
no.”

Pažvelgus į Sovietų Sąjungos seimo 
sudėtį; tuojaus matai geriausius liaudies 
sūnus. Čia yra ir ištikimiausi bolševikai 
su d. Stalinu, Ždanovu, Manuilskiu ir ki
tais vadais priešakyje. Čia yra ir šalies 
apgynėjai priešakyj su Vorošilovu, Bliu- 
cheriu, Egorovu, Budenu ir kitais. Čia 
rasime garsiausius lakūnus — Gromovą, 
Čkalovą ir kitus stebinančius pasaulį. Čia 
rasime tankistus, jūreivius, kanuolinin- 
kus. Čia yra moterys iš mokslo ir darbo 
šakų. Čia susirinko darbininkai, greita- 
darbiai ir kolchozninkai. Čionai ir moks- | 
lo žmonės su profesorium Šmidtu ir aka- į 
demiku Bachu priešakyj. Sovietų Sąjun
gos seimas, tai geriausi ir ištikimiausi, 
sugabiausi, drąsiausi ir brangiausi žmo
nės. Tai tas, ką d. Stalinas pavadino 
brangiausiu kapitalu.

Sovietų seimo darbai bus dideli. Jau 
išrinkta Užsienio Reikalų Komisija. Bus i 
išrinktos ir kitos komisijos, sudaryta So
vietų valdžia (Komisarų Taryba) ir at
likta kiti darbai. Sovietų šalyj didžiau- , 
sias susidomėjimas seimo sesijomis. Ra
dio perduoda žinias. Posėdžių svetainėj 
visos vietos svečiais perpildytos.

Turi kuo džiaugtis Sovietų Sąjungos 
gyventojai. Kapitalo šalis vėl išnaujo 
purto baisus ekonominis krizis, kuris ne
buvo pasibaigęs. Gi Sovietų šalyj nėra ir

Neteko Lazdos, Plaka Liežuviu
Sausio trečią, New Yorko Miesto Sa- 

lėn atsikraustė nauja gaspadinė—Mies
to Taryba. Ji pavaduoja buvusią Alder- 
manų Tarybą.

Tarp šių dviejų tarybų yra didelis 
skirtumas:

Aldermanų Taryba per desėtkus metų 
buvo Tammany Hall reakcionierių įran
kiu. Prie senovinės rinkimų sistemos iš
rinkimas atstovų į tarybą daugiau pri
klausė nuo malonės partinės mašinos, o « 
ne nuo balsuotojų. Dėlto ir patekusieji 
tarybon rūpindavosi ne balsuotojų, bet 
Tam manės reikalais. Taryba buvo ma
lonių šaltiniu tammaniečiams ir lazda 
darbo piliečiams.

Dabartinė Miesto Taryba pereituose 
miesto balsavimuose, tapo išrinkta pagal 
naują, pažangią proporcionalės atstovy
bės rinkimų sistemą. Dėlto tarybon pa
teko šeši Am. Darbo Partijos nariai 
ir keletas kitų pažangiųjų, o Tammany 
prarado didžiumą.

Pasilikę mažumoj, tammaniečiai pasi
juto lyg kerdžius be lazdos, tad paleido 
ilgą liežuvį. Negalėdami tarimus pravest 
sulyg savo noro, jie nors bliovimu ir ke
lionėmis bando pakenkt darbui. Ir jiems 
tas dalinai vyksta, nes turėdami 13 sa
vųjų prieš 14 pažangiųjų, jie dar gali 
padaryt gana skerspainių. Pažangieji tu
rėjo kovoti ištisas dvi savaites, kol pra
vedė budžetą ir tai ne be nuolaidų tam
maniečiams. Gi nepravedus budžeto, 
miestas nebūtų galėjęs išmokėt algas 
tūkstančiams savo darbininkų, ko pa
žangieji negalėjo daleist.

Tuo 'tarpu Tammanės užšriūbuotas 
propagandos aparatas visaip niekina ne 
tik pažangiuosius tarybininkus, bet ir 
pačią rinkimų sistemą; už savo kenkimo 
darbus bando suverst visą bėdą ant pro
porcionalės atstovybės, girdi: “spirt lauk 
tą proporcionalę atstovybę.”

Darbo žmonės ir visi pažangieji, ku
rie tik dėka proporcionalei atstovybei ir 
bendram frontui, išrinko savo atstovus į 
Miesto Tarybą ir Tammanę nulaipino 
nuo sosto, sako: “Spirt laukan reikia, 
tik ne proprocionalę atstovę, bet tamma- 
niečius, kurie trukdo Miesto Tarybos 
darbą. Į tarybą jie atėjo ne visuomenei 
dirbt, bet kad apgint Tammanės politi
kierių susisuktus lizdus, kuriuos, kaipo 
nenaudingus, pažangieji nori panaikint 
ir taksų mokėtojams tuomi sutaupinti 
šimtus tūkstančių dolerių.”

Valdžia ir Pienas
“Valdžia ne karvė, pieno neduos”, iro

niškai atkirto viena pasiturinti New 
Yorko šeimininkė, Tammanės šalininkė. 
Taip buvo prieš miesto rinkimus, kuomet 
užėjom prašyt parašo uždėjimui Komu
nistų Partijos kandidatų ant baloto. Po
niai sakėm, jog darbininkų atstovai, pa
tekę valdžion, prižiūrės, kad maisto kai
nos, ypač pieno, būtų prieinamos miesto 
darbininkams.

Po rinkimų praėjo virš pora mėnesių. 
Valdžia, anot tos moteriškės, “nemelžia- 
ma,” ir karvės tos pačios, bet miesto 
biednuomenė gauna daugiau pieno už 
tuos pačius pinigus. Kaip tai?

Stebuklų nebuvo. Dėl aiškumo reikia 
'primint, kad pereitais metais pieno kai
nos kelta tris kart per penkis mėnesius. 
O šiemet B rūšies pienas nupiginta nuo 
12 iki 10c. kvorta ir patiem biedniau- 
siem sutarta parduot po 8 centus kvortą. 
Visa paslaptis nupiginimo tame, kad var
totojų organizacijos, kuriose veikliai da
lyvauja ir komunistai, iškėlė stiprius rei
kalavimus nupigint pieną, o valdžia juos 
palaikė. Gi valdžion pereitą rudenį, ben
dromis komunistų, darbiečių ir visų pa
žangiųjų spėkomis, išrinkta keletas dar
biečių ir šiaip pažangių, darbininkams 
simpatingų žmonių.

Nors dar metai nepasibai
gė, bet fašistai labai smar
kiai garsina, būk šiemet di
džiai pagerėjusi bendra eko
nominė padėtis Lietuvoj. 
Lyginant su praėjusiais me
tais, pagyvėjusi pramonė ir 
prekyba, padidėjęs ekspor
tas ir importas, padidėjusi 
kredito apyvarta, valstybės 
iždas gavęs daugiau mokes
čių ir t. p. Visa tai esą aiš
kiai rodo, kad pagerėjusi 
bendra visų krašto gyvento
jų būklė, būk tai vienodai 
pagerėjusi valstiečių, darbi
ninkų ir kitų sluoksnių eko
nominė padėtis.

Patyrinėjus dargi pačių 
fašistų skelbiamus oficialius 
davinius, vaizdas pasirodo 
“truputį” kitoks, negu fa
šistai jį prieš liaudies akis 
piešia. Statistinių davinių 
tyrinėjimas, ištikrųjų, rodo, 
kad dėka fašistų valdžios 
vedamai liaudies masių iš
naudojimo politikai, šiemet 
žymiai pagerėjo stambiosios 
buržuazijos padėtis—banki
ninkų, pramonininkų, stam
biųjų žemvaldžių padėtis, ir 
smarkiai pablogėjo plačiųjų 
liaudies slouksnių—darbi
ninkų, valstiečių ir kitų dar
bo žmonių padėtis.

Norint suprasti ar page
rėjo liaudies sluoksnių eko
nominė padėtis, svarbiausia, 
reikia pažinti, ar padidėjo 
liaudies pajamos ir jos per
kamoji galia; ar nepadidėjo 
mokesčiai ir kitos išlaidos. 
Ir ką gi? Ką mes matom 
Lietuvoj 1937 metais? Smul
kių ir vidutinių valstiečių 
pagrindiniai pardavimo pro
duktai, palyginti su 1936 m. 
pabrango labai mažai. Pav., 
kiaušinių 10 št. 1936 m. vi
dutiniškai kainavo 80 et., o 
šiemet 95 et., t. y. pabrango 
apie 15%, vištos ir žąsys pa
brango apie 10-15,% avys 
ir bulvės—nieko nepabran
go, sviestas pabrango apie 
25%, rugiai — 35%, kiau
lės—40%. Kaip matom, per
einant prie stambesnio ūkio, 
žemės ūkio gaminių kainos 
vis daugiau pabrango. O 
grynai dvarininkų ir buožių 
ūkio parduodami gaminiai, 
pav., kviečiai, kurie pernai 
kainavo cent. 9 lt., šiemet 
15 litų, t. y., pabrango apie 
70%, arkliai, buliai ir kar
vės vasaros metu buvo pa- 
brangę net iki 90%, dabar 
gi del pašaro stokos jų pa
brangimas kiek nukrito ir 
siekia apie 50%.

Ši fašistinė kainų politika, 
be abejo, padarė teigiamos 
įtakos į dvarininkų ir buožių 
ekonominę būklę, tai yra ją 
pagerino. Tuo tarpu plątes-

niųjų valstiečių masių gami
nių menkas kainų pakilimas 
tapo visai anuliuotas padi
dėjusiais mokesčiais ir vals
tiečiams būtinų prekių dide
liu pabrangimu.

Kaip rodo valstybės ir 
savivaldybių atskaitos, per 
pirmą šių metų pusmetį tie
sioginių ir netiesioginių mo
kesčių (muitų, akcyzų, rin
kliavų) fašistinė valdžia iš
lupo apie 23% daugiau, ne
gu pernai per tą patį lai
ką (90 mil. prieš 73 mil. li
tų). Savivaldybių mokesčiai 
irgi pakilo apie 18%. (17.8 
mil. šiemet I pus. prieš 15 
mil. litų pernai). Be to, pa
brango miško medžiaga ir 
kuras apie 30-40%, statybos 
medžiaga (plytos, geležis, 
cementas ir kt)—apie 25- 
35%, kitos plataus vartoji
mo prekės — taip pat. To
kiu būdu plačiųjų valstiečių 
sluoksnių būtinos išlaidos 
šiemet padidėjo žymiai dau
giau, negu jų pajamos. Ry- 
šyj su tuo, nežiūrint valstie
čių parduodamų žemės ūkio 
produktų šiokio tokio pa
brangimo, jų padėtis nė kiek 
nepagerėjo. Priešingai, jie 
dar daugiau suvargo ir pra
siskolino. Tą patvirtina ir 
daviniai apie žemės ūkio 
varžytines. 1936 m. I p. par
duota iš varžytinių žemės 
ūkių už 3 mil. 102 tūkst. 
litų, o šiemet I p. — net už 
5 mil. 549 tūkst. litų, tai yra 
80% daugiau.

Panašų vaizdą mes ma
tom ir mieste. Iš vienos pu
sės darbininkų padėties blo
gėjimas, iš kitos—buržuazi
jos turtėjimas. Šiemet pra
gyvenimas mieste vidutiniš
kai pabrango 45%. Darbi
ninkų gi užmokesčiai tapo 
pakelti vos 5-15%, ir tai tik 
atkaklios darbininkų strei
kų kovos dėka. Išnaudotojų 
kapitalistų gi pelnas, kaip 
matyt iš jų pasigyrimų 
apie ūkio “pragiedrėjimą” 
ir valdžios davinių, šiemet 
dar didesnis, negu pernai. 
Kaip rodo oficialūs daviniai, 
pernai 78 stambesniųjų ak
cinių bendrovių grynas pel
nas viršijo 9 mil. litų, ir vi
dutiniškai sudarė 12.3% jų 
pagrindinio kapitalo. Kaiku- 
rių bendrovių pelnas siekė 
štai kokį nuošimtį: “Drobė” 
—20%, “Gelumbė”—75%, 
“Liteks” net 105% “Neris” 
—30%, “Germapo”—30%, 
“Lietuvos cukrus”, neskai
tant 10 mil. litų akcyzo— 
21% arba 1 mil. 250 tūkst. 
litų ir 11.

(Tąsa Ą-tam pusi.)

Laikraščiai rašo, kad Ru
sijoj prie caro, 1914 metais, 
mokinosi 8 milionai vaikų, o 
dabar Sovietų Sąjungoj mo
kinasi 28 milionai; darbinin
kų tada dirbo apie 7 milio
nai, o dabar 26 milionai. 
Taip pat paduodama Sovie
tų Sąjungos ir caro Rusijos 
geležies gamyba, spyžo ir 
kitko. Bet ten nepasakoma, 
ar caro laikų Rusijos ima
ma teritorija tik dabarti
nės Sovietų Sąjungos valdo
ma, ar Rusija imama ir su 
tomis šalimis, kurios nuo 
jos atsiskyrė, kaip tai, Lie
tuva, Latvija, Lenkija, Es- 
tonija ir Finlandija?

2) Kiek tikrenybėje So
vietų Sąjungoj yra gyvento- 
jų? '

3) Man pateko “Seno Vin
co Raštų” pirmas tomas iš
leistas 1929 metais. Aš no
rėčiau žinoti, ar yra ir 
daugiau jo raštų, išleistų at
skirais tomais, ir jeigu yra, 
tai praneškite, kur galima 
gauti nusipirkti?

Petras Butkevičius.

Atsakymai: __
•

1) Kada daromas Sovie
tų Sąjungos palyginimas su 
prieškarine Rusija ir jos 
gamyba, .arba vaikų lanky
mu mokyklų, tai imama vi-, 
sa sena Rusijos teritorija, 
įskaitant ir tas atsiskyru
sias šalis, nes tada nevedė 1 
atskirų Lenkijos, Lietuvos' 
ir kitų kraštų gamybos 
skaitliniu.v • • »

2) Laike praeito gruodžio 
mėnesio visuotinų rinkimų: 
Sovietų Sąjungoj buvo pri- 
skaitoma 173,000,000 gyven--.., 
tojų. Prie Sovietų Sąjungos . ■ 
tvarkos gyventojų skaičius :/ 
paaugo apie 40 milionų. ./:

3) Drg. Seno Vinco raš
tų yra išėjęs-tik vienas to-“J 
mas. Tiesa, kiek pirmiau 
buvo išleistų atskirų kūri
nėlių brošiūrose. Pirmo to-: -• 
mo galima gauti ALDLD ' 
raštinėj ir “Laisvėj”. Senes- * 
ni leidiniai atskirų brošiu- :: 
raičių, rodosi, jau visai iš-, 
sibaigę.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Omarsika miestelyj, Ju
goslavijoj, vienas krikščio
nis sudavė per veidą maho- 
metonei merginai. Tuoj su
sidarė būrys mahometonų ir

peiliais, akmenimis ir paga
liais užpuolė serbus krikš
čionis. Susikirtime 6 kai
miečiai tapo užmušti ir 62 
asmenys sužeisti.

Washington. — Pažangus 
senatorius La Follette kriti
kuoja Roosevelto valdžią, 
kad jinai mažina lėšas vie
šiems pašalpos darbam.

Kanju Kato, Japonijos par
lamento proletarinis narys. Jis 
tapo suareštuotas už prieška
rinį veikimą.

•" A. Yandegiui, Gatawisse, 
Pa.—Ačiū už prisiuntimą 
“The American Freeman”. 
Gal šiuo tuo ir pasinaudo
sime.

Gamtmyliui, Montreal, 
Canada.—Norėjome laišku 
su jumis pasitarti dėl strai
psnio “Kaip žūsta Lietuvos 
revoliucionieriai”, bet ka
dangi neprisiuntėte adreso, 
tai prisieina laikraštyje at
sakyti. Rašote apie labai se
nus laikus ir minite eilę 
žmonių. Neturime kaip pa
tikrinti jūsų informacijų 
teisingumą. Kadangi jau 
esame turėję nelabai malo
nių patyrimų, su panašiais 
atsiminimais, tai norime bū
ti atsargūs ir su jūsų raštu. 
Atleiskite, kad jo negalėsi
me sunaudoti.

DARBININKŲ
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

J:...
Sunkumas ant Krūtinės visai nerūkykite. Rūkymas nei—;

Gerb. daktare, aš norėčiau 
patarimo, jeigu būtų galima, 
per “Laisvę,” —r aš ją skaitau.

Esu vyras, pavienis, 43 me
tų amžiaus, sveriu 190, per 
krūtinę 42, per juosmenį 37, 
ūgio 5 pėdų ir 8 colių. Iš pa
žiūros niekas neatspėja, kad 
aš tiek sveriu.

Dirbu cukrinėj. Darbas ant 
vietos nėra sunkus,* tik reikia 
rankom skubint. Ir aukštai ant 
suolo, visai palubėj dirbam. 
Vasara labai šilta, tai duoda 
vėjo per vamzdžius, o žiemą, 
kaip sykis. Jau 5 metai, kaip 
ten dirbu.

Tai gi aš gavau tokį sunku
mą ant krūtinės, jW kokie 3 
metai. Taip būna, kad ryju dy
ką kvapą, tai taip ir eina, lyg 
būčiau prarijęs čielą pupą ar
ba bulvę sukramtęs. Ir dar su 
tokiu balsu nučirškia, aš gir
džiu savyje. Ypač naktį lyg 
kilnojas ir kai kada graužia, 
spaudžia. Net kartais naktį 
sapnuoju, kad tarp kokių griu
vėsių papuolu, negaliu išeiti, 
suspaustas, ankšta, rodos, kad 
sutrins. Pabundu — guliu su
sirietęs, ir krūtinėj suspausta. 
Tai pagalvę metu šalin, atsi
guliu aukštielninkas, tai pra
slenka.

Taip gi sykiu ir lytiški da
lykai nupuolė smarkiai — ir 
nesmagumo daug pridaro. 
Taip sau sveikas. Viduriai pui
kiai dirba. Nesu sirgęs iš ma
žens. Tik sykį turėjau šaltį ant 
gerklės ir krūtinės, negalėjau 
kalbėti nei nuryti. Buvau nu
ėjęs į dispenzeriją, tai nieko 
nesurado, žinoma, jauni dak
tarai, gal mokiniai. Aš mažai 
rūkau ir mažai geriu. Priklau
sau prie choro. Turiu aukštą 
tenorą, bet, kai tą šaltį turė
jau, pasigadino. Ir aš vis 
krenkščiu, lyg kas būtų gerk
lėj.

Atsakymas.

Lyg kas būtų gerklėj. Ir 
yra, drauge. Yra jums chro
niška gerklės sloga. Tokia slo
ga — labai paprastas apsireiš
kimas. Daug kas turi įsisenė
jusią gerklės slogą, lengvesnio 
ar šunkesnio laipsnio.

Jums, be abejo, kenkia cu
krinės dulkės ir tos orvalkos. 
Venkite to, kiek galima. Ma
žai rūkote. Meskite, drauge,

gerklės nei ko kito netaiso;..,;, 
Gadint tai gadina. Gerklės^-, 
plėves ir visų kvėpavimo takų ~ 
plėves erzina, jaudina ir pa-..,, 
laiko chronišką slogą.

Labai gaila, kad jums, kai-./ .. 
po šauniam choristui, balsini- 
gam tenorui, teko tą nelabąjį c 
gerklės “šaltį” turėti. Sunkus / 
aštrusis gerklės įdegimas nė”.” 
vienam gerokai apgadino bal
są. Nuo blogo gerklės įdegimo,“ 1 
ypač jei neturėta atatinkamo 
gydymo, pasidaro storesnės - • 
balso stygos. Susidaro jose 
grumuliukų, lyg kokių randų. ,'./ 
Ir tatai mažina jų tęslumą,—• 
elastingumą, virbėjimą. Be to/// 
jei sloga, nors nesunki, įsitaiso..,. 
dar ir nosyse, tai tas ir gi bal- ' 
są gadina, mažina jo skardu- 
mą, tyrumą.

Jums, drauge, kaipo dainiC.*" 
ninkui, būtinai reikia kaip-*-’ 
nors tą gerklės chronišką slo----
gą prašalinti. Tai nėra taip 
jau lengva. Kaip minėjau, visai 
nerūkykite. Nebūkite net ir 
ten, kur kiti rūko. Prišvinkęs 
dūmais, dulkėmis oras gerklę 
gadina.

Kai dėl maisto, žinoma, vi- ° ”, 
suomet svarbu, kad būtų net 
ir su kaupu tų gaivingųjų vi- — 
taminų ir mineralų. DaUgiau 
nevirtų, žalių daržovių ir vai- ' 
siu. Galima ir džiovintų vaisių 
ir konservuotų (.“kenuotų”), ?’.• 
ypač pomidorų ir ananasų..... 
Sriubos geriau ne: geram-'; 
daiktui užima vietą. Ažuot vi
rinti, geriau žalios daržovės ir 
jų sunka, žinoma, reikia ir-y 
gyvulinio maisto. - . .*/

Gaukite žuvų aliejaus. Im^ 
kite po šaukštą porą-trejetą....
kartų kas diena. Jei nusibosta/:/ 
gaukite^ atatinkamų kapsulių,../ 
turinčių vitaminą A ir D. Yra • • 
kapsulių ir su kitokiais vitami-.,,; 
nais. Naudingas daiktas. Imki-,.,/ 
te ii’ iodo tinktūros, po lašą, -- 
į pieną, kas pora dienų, kad ir 
visą gyvenimą.

Saulės šviesa ant nuogo kū-%" 
no arba, da geriau, ultra-vijo-.....
lėtiniai spinduliai Jums daug*'”" 
padėtų. Nors kartą kas savai
tė pasišvitinti gerai. Taip gi.,., 
dijajermija, ant gerklės, ant x 
krūtinės bent kartą savaitėje./:

Jodinos tinktūros ir gliceri----
nos sumaišykite per pusę ir te- 
pliokite gerklę kartą kas die
na, ilgą laiką.

/
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Ką Pašalpinės Draugijos Turi Da
ryti, Kad Užtikrinti Savo Nariam 

Tinkamą Apdraudą ir Pašalpą

LAIŠ.V®
-------- .... ĮĮ

Puslapis Trecias

LIETUVOS ŽINIOS

Kur tik yra šiokia tokia lietuvių kolo
nija, ten randasi pašalpinė lokaline drau
gija. Didesnėse kolonijose yra eilė pašal- 
pinių draugijų įvairiais vardais.

Pašalpinės draugijos sulošė svarbia ro
lę lietuvių gyvenime šioj šalyj: jos aprū
pino savo narius apdrauda ir pašalpa už 
palyginamai mažą mokestį.

Pašalpinės draugijos galėjo gerai gy
vuoti, kol jų eilės nuolatos buvo pa
pildomos naujais, jauno amžiaus nariais. 
Daug lietuvių į šią šalį suvažiavo kele- 
riais metais prieš pasaulinį karą. Suva
žiavo jauni, sveiki, tvirti. Pašalpinės 
draugijos tuomet galėjo augti, bujoti; 
augo jos nariais, didėjo jų iždai. Sirgi
mų, mirimų buvo mažai.

Kad pašalpinė draugija galėtų gerai 
gyvuoti, ji nuolatos turi papildyti savo 
eiles jauno amžiaus žmonėmis. Kuri gi 
iš pašalpinių lokalinių draugijų dabar 
gali tą padaryti?

Dabar kitokia padėtis, negu kad buvo 
20 ar 30 metų atgal. Mažai jaunimo at
važiuoja iš Lietuvos. Čia gimusį ir augu
sį jaunimą pašalpinės draugijos negali 
įtraukti į savo eiles; jeigu kur įtraukia, 
tai visai mažą, visai nereikšmingą skai- 
cių.

Pašalpinių draugijų nariai, kurie įsi
rašė prieš 20 ar 30 metų atgal, dabar jau 
pasenę. Dažniau jie serga; daugiau jų 
serga. Daugiau ir daugiau jų miršta.

Tas išsemia draugijų iždus. Nariai tu
ri vis daugiau ir daugiau pomirtinių su
mokėti. Daugelyje draugijų jaunesni na
riai pameta draugiją, nes jie aprokuoja, 
kad jiems perdaug kainuoja apsidraudi
mas pašalpinė j draugijoj. Yra tokių 
draugijų, kuriose nariai turi sumokėti 
apie $20 j metus už $200 apdraudą ir $6 
’ savaitę pašalpos. Jeigu narys 25 metų 
amžiaus, tai įsirašęs į LDS jis moka tik 
apie $14 į metus ir už tai gauna $300 ap
draudą ir $9 pašalpos į savaitę. Už tai 
dabar pašalpinėms draugijoms sunku 
gauti jauno amžiaus žmonių į savo eiles. 
O jeigu kurios turi jauno amžiaus na
rių, tai juo toliau ir tie išsibraukia.

Per pastarųjų dešimts metų daugelis 
pašalpinių lokalinių draugijų subankru
tavo. Išsisėmė jų iždai. Naujų, jauno 
amžiaus narių negalėjo gauti. Iždui išsi
sėmus, pasilikus nedideliam skaičiui se
no amžiaus narių draugija nebegali gy
vuoti—subankrutuoja.- Dėl to nukenčia 
pasilikę seni nariai. Jie mokėjo per ilgus 
metus, o ant senatvės, kada labiausia rei
kalinga parama, netenka pašalpos, ne
tenka apdraudos. Net ir kitur įsirašyt 
jau nebegalima—perseni.

Kokia Draugijoms Išeitis?
Nariai tų draugijų, kurios šiandien dar 

vidutiniai gyvuoja, turėtų rimtai pagal
voti, kaip apsaugoti draugijas nuo su- 
hankrūtavimo; kaip apsisaugoti nuo pra- 
n/dimo pašalpos ir apdraudos. Šiandien 
dar draugija gali atrodyti tvirta. Bet kas 
bus už metų kitų?

Pašalpinės draugijos gali apsaugoti sa
vo narių apdraudą ir pašalpą prisidėda
mos prie Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo.

Prie Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mo jau prisidėjo penkios lokalinės drau
gijos. Tų draugijų nariai numatė, kad 
draugijos negalės savistoviai ilgai gy
vuoti. Jie nusprendė, kad geriau prisi
dėti prie tokios tvirtos nacionalės ap
draudos ir pašalpos organizacijos, kaip 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas ir 
tuo būdu užtikrinti sau apdraudą ir pa
šalpą, negu palaikyti pašalpinės draugi
jas savistoviai ir ant galo nieko netekti.

Ir tų penkių pašalpinių draugijų na
riai išmintingai pasielgė. Jiems šiandien 
užtikrinta pašalpa ir apdrauda už paly
ginamai mažą mokestį.

Pastaruoju laiku prie Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo prisidėjo stambi 
savišalpos organizacija — Augščiausia 
Prieglauda Lietuvių Amerikoje. Tuo bū
du virš 1,000 naujų narių padidėjo Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimas.

Augščiausia Prieglauda Lietuvių Am
erikoje buvo tvirta organizacija. Kas lie

čia turtą ir narius, tai ji buvo daug tvir
tesnėj padėtyj, negu yra daugelis stam
biųjų lokalinių pašalpinių draugijų. Bet 
prisidėdama prie Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo ji dar labiau užtikrino sa
vo nariams apdraudą ir pašalpą.

Augščiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoje pavyzdį turėtų pasekti loka
linės pašalpinės draugijos. Jos turėtų dė
tis prie Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mo.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
dabar turi apie 8,000 narių. Turi tūks
tančius jaunimo. LDS yra vienatinė lie
tuvių pašalpos ir apdraudos organizacija, 
kuri pajėgė (ir pajėgia) įtraukti daug 
jaunimo į savo eiles. Tūkstančiai jauno 
amžiaus narių sudaro Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo tvirtą pamatą. Už 
tai šiandien Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas yra tvirčiausia lietuvių pa
šalpos ir apdraudos organizacija.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas, 
turėdamas didelį skaičių narių, turėda- „ 
mas kuopas po visą plačią šalį, turėda
mas šimtus gerų veikėjų, turi didelę ga
limybę augti, įtraukti į savo eiles jauni
mo. Jokia, kad ir stambiausia, pašalpinė 
lokalinė draugija to negali padaryti.

Amerikoj priskaitoma apie 800,000 
lietuvių. Jų tarpe yra šimtai tūkstančių 
lietuvių jaunimo. Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas deda visas pastangas, kad 
įtraukti į savo eiles kuodaugiausia jau
nimo, ir juo toliau, tuo daugiau jauni
mo įstoja į LDS eiles. Tuo būdu LDS 
auga į dat tvirtesnę organizaciją.

Taigi, kuri pašalpinė draugija prisi
deda prie Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo, ji patampa dalimi tvirtos savišal
pos organizacijos ir savo nariams užtik
rina tinkamą apdraudą ir pašalpą.

Kaip Draugija Gali Įstoti
Kai draugija įstoja į Lietuvių Darbi- I 

ninku Susivienijimą, tai visi jos nariai 
priimami, neatsižvelgiant į jų amžių ir 
sveikatos stovį.

Jeigu draugija įneša reikalingą dalį 
pinigų,, tai visi nūriai patampa pilnais 
nariais nuo įstojimo. Atsitikime ligos ar 
mirties, tuojaus išmokama pilna pašalpa 
bei pomirtinė.

Juo daugiau draugija gali įnešti pini
gų, tuo mažesnes duokles reikia nariams 
mokėti į LDS. Pavyzdžiui, draugijos na
rys dabar yra 50 metų amžiaus. Jis drau
gijoj priklausė per 15 metų. Dabar įsto
dama draugija į LDS gali sumokėti už 
tą narį (kaip ir už kitus narius) reika
lingą rezervą. Sakysime, draugija turi 
užtektinai pinigų sumokėti rezervą už 
15 metų. Tai tokiam atsitikime tasai na
rys moka duokles į LDS ne sulig 50 me
tų amžiaus, bet sulig 35 metų amžiaus.

Taigi, draugijos narių duoklės į LDS 
nustatomos sulig to, kiek draugija gali 
sumokėti rezervo už savo narius.

Jei nariai nori, tai įstojus į LDS drau- 
ja gali vadintis tuo pačiu vardu, 

t

Reikia Pranešt Apie Draugijos Stovį
Norint gaut informacijų iš LDS apie 

draugijos prisidėjimą, reikia į LDS Cen
trą pranešti apie draugijos stovį:

1. Kiek draugija turi viso narių.
2. Koks narių amžius: kiek narių vie

nokio, kiek kitokio amžiaus.
3. Kaip ilgai tokio ir tokio amžiaus na

riai priklauso draugijoje.
4. Kiek viso draugija turi pinigų.
5. Kokią pašalpą ir kokią apdraudą 

draugija moka nariams.
6. Kiek narių sirgo į metus per pasta

ruosius tris metus; kiek mirė.
7. Kiek nariai moka į mėnesį duoklių. 

Kiek moka, kai narys numiršta.
8. Pasiųsti į LDS Centrą savo konsti

tuciją.
Gavęs tas informacijas LDS Centras 

galės pranešti, kokiomis išlygomis drau
gija gali prisijungti prie Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
419 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

BRANGUS PRAGYVENIMAS
TAURAGĖ.—Tauragė tai, tu r 

būt, vienintelis provincijos mies
tas, kuriame pragyvenimo reik
menys dažnai esti net brangesni, 
nei Kaune arba Klaipėdoj. Pa
vyzdžiui, 1 litras pieno vasarą 
buvo 20 centų, o dabar (ne
kontroliuoto riebumo) litras 
pardavinėjamas po 25c; sviesto 
kilogramas vasarą buvo 2 litai 
80 centų, o dabar net iki 3 litų 
60 centų. Vištos, antys, kala
kutai, žąsys, palyginus su laik
raščiuose skelbiamomis Kauno 
rinkos kainomis, net brangesni, 
kaip Kaune, pavyzdžiui, žąsis— 
9-10 litų, antis—4-5 litai. Vai
siai Tauragėj rudenį buvo bran
gesni, negu Kauno rinkose, o da
bar vaisių ir gauti sunku. Duo
nos kainos beveik tokios, kaip 
Kaune. Tik jautiena mėsa Tau
ragėj kiek pigesnė, negu Kaune.

Butai irgi ne pigūs. Už gerai 
įrengtą butą tenka mokėti kau
niškės arba klaipėdiškės kainos, 
tik tokių geresnių butų čia maža 
yra. Dauguma Tauragės butų 
labai primityviškai įrengti, daž
niausia šalti, drėgni. Matyt, 
dauguma butų buvo ruošiami iš
nuomavimui (pasipelnymui). 
Bet ir už tokius menkai tinka
mus butus tarnautojams ir dar
bininkams tenka atiduoti ketvir- 
tadalį-penktadalį savo uždarbio.

šiemet pragyvenimui pabran
gus, gyventojai, matyt, kiek ga
lėdami, spaudžiasi, liuosuodami 
kambarius išnuomuoti, bet neat
siranda visiems kambariams 
nuomininkų. Būdinga pereitą 
žiemą sunku buvo gauti kamba
rys, o šiemet kambarių pasiūla 
žymiai didesnė, negu reikalavi
mas. O juk statyba šiais metais 
buvo visai nežymi, nei butų, nei 
kambarių negalėjo tiek padidėti, 
kad dėl to atsirastų butų bei 
kambarių perteklius.

SKAUDUS REIŠKINYS
ROKIŠKIS.—Prieš pačias Ka

lėdas dvejetą kartų aplankiau 
apylinkės teismo posėdžius ir 
gavau liūdną įspūdį. Prie teis
mo stalo, iš dešinės, stovi jaunu
tė, su mažu vaiku ant rankų, mo
teris. Iš kairės—sena jos moti
na ir tėvas, kurie kaltina dukte
rį už žirnių sykelio ir duonos 
plutelės pasiėmimą, nes, esą, bū
dama ištekėjusi be jų sutikimo 
tai padariusi. Seniai primygti
nai prašo teisėją, kad duktė bū
tų pasodinta į kalėjimą. Na, ge
ra motina, jei savo dukterį, ir 
dar su mažu vaiku, nori į kalė
jimą pasodinti — teisėjas daro 
pastabas. Kitoje byloje 20 metų 
amžiaus duktė kaltina tėvus, 
kam jie jos rūbus sulaikė. Pra
šo, tėvus nubausti. Trečia byla 
alimentinė: Mergaitės tėvas be 
pakvietimo atėjęs į teismą liudi
ja prieš savo dukterį. Teisėjas 
tokį keistą liudytoją pašalina. 
Ar veiTa gydyti tokie žmonės, 
kai kaime už stiklelį degtinės tė
vas parduoda dukterį, arba kai

duktė nori matyti savo tėvus ka
lėjime? “L. ž.”

NUBAUDĖ BUVUSIĄ VALDI
NINKĘ Už PINIGŲ 

PASISAVINIMĄ
Gruodžio 29 d. Kauno apyg. 

teismas sprendė St. Vilčinskaitės 
baudž. bylą, kuri buvo patrauk
ta tieson už tai, kad ji 1936 rm 
tarnaudama Kauno centraliniam 
pašte, siuntinių skyriuje, pasisa
vinusi 6 tūkstančius 240 litus.

Kai nusikaltimas iškilo ir Vil- 
činskaitė buvo patraukta tieson, 
tai ji nudavė nesveiko proto 
esant, tai vienąsyk jos byla bu
vo atidėta ir spręstas jos pakal- 
tinamumo klausimas. Pripažin
ta pakaltinama.

Apygardos teismas Vilčinskai- 
tę pripažino kalta ir nubaudė 
pusantrų metų sunk, darbų ka
lėjimo.

TARĖSI DĖL NAUJO GARA
ŽO STATYBOS

KAUNAS. — Kauno burmis
tras sukvietė skyrių vedėjų pa
sitarimą naujo garažo statybos 

• reikalu. Kadangi miesto savi
valdybei garažas būtinai reika
lingas, tai pavasarį norima sta
tyti. Garažą numatoma statyt 
toje pačioje vietoje ir panaudo
ti, kurią galima, sugriuvusio ga
ražo medžiagą.

Pastabos
“Laisvėje” No. 134, 1937, til

po mano aprašymas apie Cho- 
dinkos katastrofa, laike karu- 
nacijos Rusijos caro Nikalojaus 
Il-ro. Aš buvau padavęs, kad 
tai įvyko 18 d. gegužės, 1896 
metais. Bet ten pat buvo pri
dėta nuo redakcijos pastaba, 
kad būk tas įvyko 14 d. gegu
žės, 1895 metais... Aš turiu 
karūnacijos medalį, ant kurio 
atžymėta, kad karūnacija buvo 
ne 1895 metais, bet 18 d. ge
gužės, 1896 metais.

ANTRA PASTABA: “Lais
vės” No. 2, 1938 metais, tilpo 
straipsnis po antgalviu: “Iš 
žvalgybos Darbo Istorijos”, ku
rį pasirašo A. Ramutis. Jis ra
šo: “Napoleonas T, ruošdamasis 
žygiui į Maskvą, 18\1 m., gruo
džio 20 d. iš Paryžiaus rašė 
vienam savo patarėjui...”

Aš čia darau pastabą, kad 
Napoleonui neėmė metų laiko 
ar daugiau prisiruošti, bet jis 
ant greitųjų surinko savo ge
riausias kariuomenės spėkas ir 
patraukė ant Maskvos, ne tik 
ant Maskvos, bet ant visos Ru
sijos ir tas atsitiko ne 1811 me
tais, bet 1812 metais.

Toliau ra£o, kad “Napoleo
nas pamiršo, kad jam prisieis 
panikoj trauktis atgal ir kad 
ant Berezinos nebuvo tilto. Kaip 
žinoma, daugybė Napoleono ka
reivių žuvo Berezinos vandeny
je”. Bet jis nepasako, kokiu 
būdu jie žuvo, ažuot tyčia į Be
rezina dar žiemos laiku nelin-

Laivo Panay komandierius J. J. Hughes, kuriam buvo 
koja nulaužta. Jis ir kiti laivo įgulos nariai buvo laive
liu išsikėlę ant upes Yangtze kranto ir lauke pagelbos.

do. Berezinos upė toj vietoj, 
kur Napoleono armija ėjo, bus 
apie 40 mastų. Napoleono armi
ja, pasidarė du pontoninius til
tus, kad greičiau būtų galima 
pereiti. Tuo laiku kilo baisi au
dra, vėjas su sniegu. Vienas 
tiltas- įlūžo ir daugybė kariuo
menės su arkliais ir kanuolė- 
mis sukrito į Bereziną. Kita da
lis mėgino pereiti ledu, bet įlū
žo. Aš turiu tų laikų piešinius, 
kurie tą aiškiai parodo. . . 1899 
metais aš, vykdamas į Peterbur
gą, būdamas pas brolį stotyje 
Zalesio, sužinojęs apie tai, kad 
ten netoli Smorgonės miestelis, 
iš kurio Napoleonas pabėgo į 
Franci ją, pralaimėjęs karą su 
Rusija, žingeidumo apimtas ty
čia vykaus pasižiūrėti tų vietų, 
kur buvo mūšiai.

J. M. Lukauskas.

NUO REDAKCIJOS: Rusų 
rašytojas V. Korolenko savo 
veikale “Padenije Carskoj Vlas- 
Ii”, aprašydamas Chodynkos ka-

Garbina Buvusį Caro 
Tarną ir Lietuvos

Engėją
Aną savaitę mirė žinomas 

Smetonos sėbras generolas 
Žukauskas. Jį fašistai sten
giasi išgarsinti, kaip tikrą 
Lietuvos sūnų ir kovotoją 
už nepriklausomybę. Iš tik
rųjų gi, Žukauskas buvo 
vienas iš tų “patrijotų”, ku
rie tarnavo tam, kas dau
giau mokėjo. Žukauskas 
prie caro baigęs karo mo
kyklą ir ištikimai jam tar
navo. Kai tikri Lietuvos 
patrijotai, kovotojai dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
buvo žiauriausiai carizmo 
persekiojami ir tremiami 
Sibiran, Žukauskas kartu su 
kitais caro tarnais perse-

itastrofą, sako, kad tas įvyko 
' 1895 metais. Bet mes tikrinome 

eilę kitų dokumentų, kurie su
tinka su jūsų paduota data.

Draugo antra pastaba netin
ka prie drg. A. Ramučio rašto. 
Juk Ramutis nesako, kad Napo
leonas karą pradėjo 1811 me
tais, bet organizavo savo žval
gybą tais metais, ruošdamasis 
žygiui, tai yra, užpuolimui ant 
Rusijos. Jūs sakote, būk Napo
leonas “ant greitųjų surinko sa
vo geriausias kariuomenės spė
kas ir patraukė ant Maskvos.” 
Toki dalykai “ant greitųjų” net 
ir dabar neatliekami. Italijos 
fašistai per kelis metus ruošė
si užpuolimui ant Ethiopijos ir 
veik metus laiko vežė į savo ko
lonijas Afrikon armiją, ginklus 
ir amuniciją, o tik paskui už
puolė. Napoleono laikais, kada 
nebuvo gelžkelių, moderniškų 
plentų, armijos permetimas ry
mojo ant arklių ir žmonių kojų, 
tai prisirengimas užimdavo 
daug laiko.

Napoleonas su Rusija prieš 
tai jau turėjo du karus—1805 
metais Austrijoj ir 1807 metais 
Vokietijoj. Dar 1810 metais jis 
pradėjo rengtis užpulti ant Ru
sijos ir traukti prie jos sienos 
savo armiją, o Rusija ruošėsi 
prieš Napoleoną.

Kas del Napoleono kareivių

klojo bei engė ne tik revo
liucinį judėjimą, bet ir tau
tinį atskirų kraštų, o tame 
skaičiuj ir Lietuvos, judė
jimą ir ramiai sau darė 
karjerą, dar prieš karą da- 
sikapstęs iki pulkininko lai
psnio. Kilusi revoliucija iš
vijo jį iš Rusijos, kaip ir 
daugelį kitų caro pakalikų. 
Ir nuo šio laiko prasideda 
jo “prisirišimas” prie Lietu
vos. Žukauskas prisistato 
Smetonai, kuris tuomet pir
šo Lietuvą vokiečių impe
rialistams ir kvietė būti 
Lietuvos karaliumi vokiečių 
kunigaikštį Urachą. Vienu 
žodžiu, atatiko kirvis kotą. 
Žukauskas ir Smetona susi- 
sėbravo. Kartu pradėjo da
ryt savo karjerą Lietuvoj. 
Kartu ruošė gruodžio per
versmą. Kartu mito iš vals
tybinio lovio. Kartu terori
zavo ir išnaudojo plačiąją 
Lietuvos liaudį. Tad nenuo
stabu, kad dabar fašistai jį 
garbina. Bet Lietuvos liau
dies atsakymas į tai yra 
toks: Mums svetimi ne tik 
caro tarnai Žukauskai, bet 
ir visi kiti fašistai—Lietu
vos pardavikai. Šalin juos! 
Kaunas. L.

žlugimo Berezinos vandenyse, 
tai tiesa, kad dalis žuvo todėl, 
kad tiltai gedo, bet tai mažas 
skaičius. Ten žuvo apie 40,000 
žmonių, todėl, kad per kelias 
dienas ėjo mūšiai. Rusijos ar
mija darė viską, kad suimti Na
poleoną, o jis kovojo, kad iš
trukti.

Į Clement Vokietaitis
> LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
I TW. Triangle 6-3621
| Brooklyn, N. Y.

> 168 Grand Street
> Tel. Evergreen 8-7171
? Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

Woodhaven, L. L, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDĖLIOJUS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

LI H I MEN T

Pečių muskulus gelia? 
Petys ištampytas? 

Suteiks malonų palengvinimą 
keli vykrųs ištrynimai.

PAIN-EXPELLERIS 
parduodamas po 35c. ir 70c. 

visose vaistinėse.

BROOKLYN LABOR LYCEUfl
darbininkų .įstaiga

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

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

Iš senų padarau nau
jus paveikslus ir kra- 
javus sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
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.
Tel.: Glenmore 5-6191



Puslapis Ketvirtas 
fi-

Pirmadienis, Sausio 17,1938

PETRELIS-KUPRELIS
■ - 1 SENAS VINCAS - 

Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo 11
(Tąsa)

“Aš jau senai pasirengęs išeiti į pla
tesnį veflStTM bei žmoniškesnį gyvenimą, 
bet vis nedrįsau tau pasakyti, nes tu 
dar per j aunas eiti mano keliu, o čia tave 
palikti buvo gaila. Argi mudu turiva 
tarp tų ištižėlių bandos bent vieną išti
kimą draugą, kuriuom būtų galima pasi
tikėti, kuris vyriškai išlaikytų kvotimus, 
savo draugų neišduodamas? Tai supuvu
sių bulvių krūva, iš kurių, bent vieną 
truputį spustelėjus, ištrykš visa jų pas
laptis?’

Pro juodu pragūžino į kuprą susitrau
kus, aukšta, nei šiokiu, nei tokiu šliabro- 
ku apsivilkusi, juodu kyru veidą priden
gusi, piniginę rankoj nešina sena mote
riškė. Petrelis kumštelėjo Džiakį, o kada 
šis pažiūrėjo jam į akis, Petrelis parodė 
akim į tos senės piniginę.

“Bandyk”, šnibštelėjo Džiakis ir dadė- 
jo: “Nejaugi tau, po velnių, per visą tavo 
prakeiktą gyvenimą nepasiseks nei į vie
ną cielių pataikyti?”

Atsargiai apsižvelgęs, Petrelis prise
lino prie senės ir stvėręs už piniginės 
nutirpo, kaip perkūno nutrenktas!... 
Tai nebuvo paprastas piniginis krepšelis, 
bet tam tikslui padaryti spąstai! Kaip 
tik jis truktelėjo krepšelį, jo viršutiniai 
apsodai nukrito žemyn ir sukando ne
laimingojo Petrelio ranką....

Tuo tarpu ta “senė” nusitraukė nuo 
galvos kepeliušą, vienu rankos mostelėji
mu išsinėrė iš šliabroko ir išdygo jaunas 
vyras—detektyvas! Jis stabtelėjo, pasi
kišo moteriškus drabužius po pažaste ir 
paklausęs: “Na, o ką, ar daug pinigų 
nučiupai, jaunas vyreli?” vėl pradėjo 
žingsniuoti.

Džiakis ne mažiau nutirpo už Petrelį, 
tokį pašėlusį išradimą pamatęs... Jis su
prato, kad jau ir Petrelis dingęs ir šita 
piniginių krepšelių karvutė jau užtrūko. 
Jos tešmenio vietoj išdyko vilko dantys 
ir pražūtis tam, kas to tešmenio dasily- 
tės! Nors jam gailėjo Petrelio, bet jis 
savo sieloje džiaugėsi, kad ne jis į tuos 
spąstus pakliuvo. Vienok jis visgi bandė 
paliuosuoti Petrelį ir sekdamas iš paskos, 
apžiūrinėjo spąstus.

Jis pamatė, kad nelaimingojo ranką 
nėra galimybės ištraukti iš spąstų ir kad 
spąstų pasaitas yra užnertas ant detek
tyvo rankos. Jis išsiėmė peiluką ir brūkš
telėjo per pasaitą, bet pasaitas nepersis- 
kyrė. Detektyvas žingsniavo lėtais žings
niais, nekreipdamas jokio domesio į kiū
tinantį šalia savęs prasikaltėlį, nei į 
žmones, pro kuriuos jis landžiojo, temp
damas ir Petrelį.
1 Džiakis, sekdamas iš paskos, ir vėl 
brūkštelėjo peiluku per pasaitą, bet re
zultatų nebuvo jokių. Tada jis dirstelė
jo į^peiluko ašmenis ir pamatęs juos 
atbukusius, padarė .išvedimą, kad pasai
tas yra metalinis ir paprastu peiluku jį 
nenupjausi. Jis užbėgo jiems už akių ir 
grįždamas, kada susitiko Petrelio akis, 
davė ženklą, kad viskas baigta ir jis turi 
pasiduoti likimui. Paskui vėl sekdamas 
iš paskos pradėjo švilpauti ir uždainavo:

Anapus spynos, 
Diena iš dienos

Katin’s su peliuke žaidžia.
Suleidžia dantis,
Žiūri ar atgys,

Pusgyvei rėpliot vėl leidžia.
Jei ji bus gudra,
Tai gili kūdra

Peršokti bus tik niekis.
Padėties rimtos,
Dėl laisvės šventos—

Atsiektas lai būnie siekis!
Kaip matote, keliomis eilutėmis, paša

liečiui nesuprantamų sakinių prasme, 
Džiakis Petreliui daug pasakė. Pirmiau
sia pasakė jam, kad anapus spynos, tai 
yra, pataisos namuose, jis turės tik to
kią laisvę, tokias teises, tokį savistovu
mą ir tik tiek bus įvertinamas, kaip pe
liukė katino naguose. Paskui jis pataria 
jam pasiryžti nugalėti kad ir rimčiausias 
bei pavojingiausias kliūtis, šokti kad ir 
per mirties prarają (peliukei per kūdrą), 
kad tik pabėgti ir: “Dėl laisvės šventos, 
atsiektas lai būnie siekis!”

Kaip senosios Rusijos politiškas prasi

kaltėlis, sužinojęs kokiam teisių kodeksui 
jis priskirtas, prieš teismą žinojo kokia 
bausme bus nubaustas, taip šie siratukai, 
sučiupti vagystėj, iš anksto žinojo kur 
jie bus įmurdyti. Pagavo vagiant, kad 
ir mažiausią dalykėlį, neturi tėvo nei mo
tinos, nėra kas tave užlaiko, eik į pataisos 
namus!

Džiakis atsekė paskui Petrelį iki polici
jos stoties ir eidamas pro šalį sugriebė sa
vo dešiniąja ranka Petrelio kairiąją ran
ką ir tvirtai ją spustelėjo. Paskui lipant 
laipteliais augštyn, Petreliui atsigrįžus ir 
jų akims susidūrus, abiejų akys pasinėrė 
ašarų klanuose ir ritosi per jų jaunus vei
dus. ...

Džiakis, apverkęs Petrelį, apsišluostė 
ašaras, užsikūrė cigaretą ir pamislino 
sau: “Na, ir pasakykite man, gerbia
mieji, ar gi protingas žmogus galėjo iš-, 
rasti tokį durną išradimą, kaip tie spąs
tai, į kuriuos pakliuvo nelaimingasai Pe
trelis? Tai bepročio darbas! Koks čia, 
po velniais, prasižengimas, jei alkanas 
vaikiūkštis pačiumpa iš persiėdusios bo
bos piniginį krepšelį?”

Tai pasakęs nusispjovė, dar kartą dirs
telėjo į tas duris, kurios užvožė Petrelį, ir 
nuėjo savais keliais.

Petrelis Susitinka Su Savo Mirtinu 
Priešu, Miss A. Ross

Petrelį uždarė į kalėjimo vienutę. Jis 
pirmą kartą savo gyvenime gavo atsidur
ti anapus spynos ir susidurti su tuom sun
kiai nugalimu priešu, ką mes vadiname 
nelaisve. Ten jis turėjo išbūti per naktį 
ir stoti prieš teisėją tik ant rytojaus, o 
gal ir už savaitės laiko.

Minutės jam tyso į valandas, naktis pa
sidarė metais. Naktį jis negalėjo už
migti, jo sąžinė išmetinėjo jam: “Kam 
tau reikėjo kišti nagus prie to krepšelio ir 
pasiduoti pagundai? Juk tu nebuvai al
kanas, turėjai pinigų, pastogę; buvai ap
sirengęs ir prieš tave švyturiavo graži at
eitis—darbas cirke.”

Jis apverkęs pirmiausia pats save, o 
paskui Džiakį gerai iškeikė, kam anas jo 
nesudraudė. Gi ištikrųjų, kada Petrelis 
selino prie krepšelio, Džiakio kraujas ūž
telėjo ir jo mintyse sukuždėjo: “Sulai- 
kyk jį.”

Ir Džiakis šoko pirmyn, bet buvo jau 
pervėlu. Petrelio ranką kaip tik tuo mo
mentu ir sukando spąstai. Petrelis ne
galėjo kaltinti nieko kito, kaip tik pats 
save ir apgailėti savo likimą.

Ir kur mūsų nelaimingasis Petrelis tą 
naktį nenulėkė savo mintimis! Jis nu
skrido į anapus Atlantiko ir net į paties 
karo frontą- Jis jieškojo ten savo gerojo 
dėdės Vilio, bet niekur jo nerado. Pas
kui vėl pats save smerkė; durnino, skalbė
si pats sau per žandus, rovėsi plaukus— 
mušė galvą į sieną už tokią kvailystę ir 
bereikalingą žygį.

“Nu,” mąstė jis, “tegul tos senukės 
šliabrokė nebūtų buvęs tas prakeiktas de
tektyvas, bet pati senukė, tai ar mano žy
gis būtų buvęs pateisintas? Gal ji tame 
krepšely j turėjo tik kelis centus? O gal 
tai buvo ir jos viso amžiaus taupmenos, 
kurias aš būčiau iš jos išplėšęs ir ją pa-, 
likęs be cento? Gal ji irgi tik vienui-vie- 
na, neturi nei brolių, nei seserų ir nei jo
kios prieglaudos? Argi aš nebūčiau bu
vęs prakeiktas niekšas ir ar man tik pa
taisos namai nebūtų perlengva bausmė? 
Taip, tikrai taip... Aš už tokį krimina- 
lišką darbą turėčiau būti pakartas ne už 
kaklo, o už kojų ir paliktas kaboti iki nu- 
dvėsčiau!”

Tai apmąstęs, pradėjo migdytis. Jam 
rodėsi, kad dar nemiega, bet mato patai
sos namų perdėtinius su gyvačių, tigrų, 
krokodilių ir kitokių baisenybių galvomis. 
Vienos iš jų prunkštė, kitos rodė baisius 
dantis, trečios spjaudė ugnimi ir visos 
rengėsi jį pulti. Taip besikamuodamas, 
mūsų nelaimingas Petrelis tik dienai 
brėkštant užmigo. a

—0— —0—
Kaip jau buvome truputį užsiminę, kad 

influenzos siautimo laikotarpiu ir jai kiek 
aprimus, benamiai vaikai pradėjo dygti 
kaip grybai. Tėvai ėjo į kapus, vaikai į 
prieglaudas ir į pabastų pasaulį. Padėtis 
pasidarė tokia rūsti, kad benamiais vai- 
kais-siratėliais tapo užpildyta visi pataisų 
namai, visos prieglaudos ir da didelė dau
guma kandidatų į tas įstaigas vazojosi 
miestų gatvėmis, ar lindėjo tokiose respu
blikose, apie kurias ši apysaka kalba.

(Bus daugiau)

EAISV1

Sovietų Sąjungos rinkimuose dalyvavo ir Raudonosios Armijos kareiviai. Čia 
parodo, kaip jie ima balotus del nubalsavimo.

Biznierių Skurdi 
Padėtis

Da yra labai daug užsikusių 
ir progresyvių žmonių, kurie vis 
mano, kad visi biznieriai yra ly
gūs ir kad jie turi labai gerą 
ir laimingą gyvenimą. Todėl jie 
vis jų neapkenčia ir žiūri į vi
sus lygiai su neapykanta, kaip 
tas karštas katalikas į savo dū
šios neprietelių pasakišką vel
nią. O taip manyti, tikrenybėj, 
yra labai klaidinga.

Teisybė, didelė didžiuma ver
telgų, kurie patys nedirba ir 
samdo darbininkus ir yra pra
turtėję, nėra dvasiniais vergais, 
bet vienos ar kitos krypties ide
alistais. Mat, pasiturinti žmo
nės įeidami į tos ar kitos rū
šies biznį, turi daug daugiau 
progų būt laimingais,negu smul
kūs biznieriai, arba kompanijos, 
pirkdamos didelį daugį produk
tų tiesiai iš fabrikų, gauna juos 
už daug žemesnes kainas, todėl 
jie ir pelno daugiau padaro, ne
gu smulkusis biznierius, kuris 
priverstas pirktis reikmenis jau 
iš antrų rankų ir parduodamas 
turi taikytis prie didžiojo biznio 
kainų. Jei smulkusis biznierius 
norėtų uždirbti tiek pat ant tos 
pačios prekės, kaip kad stambus
is biznierius, kuris nusipirko tą 
pačią prekę už daug žemesnę 
kainą, tai jis turėtų pakelti sa
vo kainas ir tada pas jį neitų 
niekas pirkti, kas reikštų jam 
greitą išnykimą. Todėl didžiu
moj smulkių biznierių padėtis 
yra daug sunkesnė ir už papras
to dirbtuvėj dirbančio darbinin
ko padėtį.

Teisybė, biznierius fiziniai 
lengviau dirba už paprastą fa
briko darbininką, bet už tai pro
tiniai sukaustytas. Pavyzdžiui, 
jei laisvas darbininkas įėjo į 
smulkų biznį, tai jis turi gerai 
apsižiūrėti, su kuo jis kalba ir 
ką kalba. Atėjo pirkėjas kata
likas, tai ir jis “katalikas”; re- 
publikonas, tai ir jis “toks”, ir 
tt. Nes kitaip jis biznio neda
rys. Mat, pastaruoju laiku tų 
biznių yra daug ir tie pirkėjai 
yra nusistatę jei ne ton, tai ki
ton .kryptim

Daugelis smulkių biznierių 
dirba nuo 12 iki 10 valandų į 
dieną ir neturi laiko veik nie
kur išeiti. Atsilieka nuo viso
kio žinojimo, išskyrus apie savo 
biznį. Sueik tu už kelių metų 
buvusį susipratusį darbininką ir 
dabar esantį biznierių, tai iš 
trumpo pasikalbėjimo suprasi, 
kad iš jo nieko neliko, kaip pa
prasta tešla (žinomą, ne visi).

Todėl susipratę darbininkai 
neturėtų žiūrėt su panieka į 
smulkius biznierius, bet taiky
tis prie jų, kad nepadarius sa
vo priešais. Būtų daug kartų 
geriau, kad jie būtų darbininkų 
judėjimo draugai. Taip pat ir 
biznieriai neturėtų tiek jau daug 
atsilikti nuo to judėjimo. No
rint ir susitariant šeimyniškame 
gyvenime, visgi galima Šiek tiek

I Žinia iš Francijos
MONTLUCON, Francija. — 

ALDLD 121-mos kuopos buvo 
sušauktas visuotinas lietuvių su
sirinkimas gruodžio 25 d., 1937.

Susirinkimas įvyko restorane 
pas poną Galmą. Pradžia 4 vai. 
Tikslas: paminėti keturis drau
gus, sušaudytus 1926 m. gruo
džio 27 dieną — Požėlą, Giedrį 
Greifenbergerį ir čiornį.

Susirinkimo pirmininkas drg. 
Požėla iššaukė kalbėti drg. K. 
Adomaitį apie fašistų pervers
mą Lietuvoj 1926 m. Gerai pa
sakė ir energingai, kaip smurto 
keliu paėmė liaudies išrinktą 
valdžią, ir žiaurūs Smetonos šu
lai nuteisė, ant sušaudymo ge
riausius 4-ris darbininkų vadus; 
ir trumpai palygino kalėdų šven
tę, ką reiškė 1926 m. Lietuvoj.

Drg. Trušas skaitė iš “Lais
vės” straipsnį amnestijos rei
kalu politiniams antifašisti
niams kaliniams Lietuvoje.

Drg. Danįsevičius aiškino, kas 
yra fašizmas, kaip kovojama 
šiandien už demokratiją, ir pri
minė, kad Amerikos lietuviai 
renka 100,000 parašų dėl pa- 
liuosavimo Lietuvos politinių ka
linių. Nutarėme prisidėti ir 
mes. čia surinkta 30 parašų ir 
parinksime dar po apylinkes.

Susirinkimas baigėsi 6 vai. po ' 
pietų, kuriame dalyvavo 30 žmo
nių.

Po susirinkimo įvyko bankie- 
tas, kuris praėjo linksmai ir 
tvarkiai.

Bevalgant, drg. Lastauskas 
pasakė kalbą apie lietuvių so
lidarumą šiame mieste. Ir taip 
pat primine apie Francijos fa
šistų rengimąsi sukilimui prieš 
liaudies valdžią.

Paskiaus visiems bendrai su
stojus padainuota “Internacio
nalas,” kuris visiems .dalyviams 
pakėlė gerą ūpą ir tvirtą norą 
linksmintis.

Po tam viena 8-nių metų mer
gaitė, Kregždytė, pasakė dvejas 
lietuviškas liaudies eilutes, ku
riai publika entuziastiškai su
plojo.

Užsibaigus bendrai vakarienei, 
visi gražiai linksminosi — viso-; 
kius ratelius žaidė, dainas dai
navo ir vynutį šinkavo. Net 
francūzui šeimininkui lietuvių 
nuotaika labai patiko.

Paskiaus dar pasinaudojome 
ir francūziška muzika, nes ki
toje salėje buvo jų šokiai. Tad 
bendrai su francūzų jaunuome
ne pasišokome iki sočiai, kas tik 
kiek norėjo!

Nei nepajutom, kaip atėjo an
tra valanda ryto, ir visi išsi
skirstė kas sau namo.

Tuomi visi buvo patenkinti. 
Manoma ir tankiau tokie suėji
mai padaryti, nes čia lietuviai 

Laikosi vieningai.
J. prūsas,
A. Las taušku s.

j Pastabos apie Ekonomi
nę Padėtį Lietuvoje

(Tąsa iš 2 pusi.)
Apie tai, kad tarp buržu

azijos iš vienos pusės ir pla
čiųjų liaudies sluoksnių—iš 
antros, pagilėjo ekonominiai 
prieštaravimai ir pablogėjo 

i darbo žmonių padėtis liu
dija, be kita ko, ir akcyzuo- 
jamų prekių gamyba. Deg
tinės gėrimui ir technikai, 
o taip pat vyno, likerių, 
alaus, kvepalų ir kitų dau
giausia buržuazijos suvar
tojamų prekių gamyba šie- 

•met padidėjo nuo 14% (deg
tinė gėrimui) iki 84% 
(alus). Bet tuo pat laiku ta
bako, arbatžolių, degtukų ir 
druskos, t. y., plataus varto
jimo prekių gamyba bei 
pardavimas sumažėjo. Tie
sa, visu 18% padidėjo per 
šių metų devynis mėn. silkių 
įvežimas, nes darbininkai ir

valstiečiai tapo priversti 
dar labiau sumažinti mėsos 

'vartojimą ir pereiti prie pi- 
; gesnio maisto—silkės.

Baigiant, dar tenka nu
rodyti į tikrąją fašistų val
džios kainų politiką, suke
liančią didžiausį darbo žmo
nių pasipiktinimą. Kainų 
tvarkytojas susitaręs su 
malūnų sindikatu, š. m. lie- 

I pos mėn. nustatė tokias mil
tų ir duonos kainas: kvie
tinių miltų kg. — 52 et. 
(pernai buvo 40 et.), rugi
nių miltų 25-29 et. (buvo 18 
et.), pyrago—60 et. (buvo 
50-55 et.) ir ruginės duonos 
kg. 28-33 et. (buvo 20-25 et). 
Vadinas, daugiausia buržu- 
azijo$ suvartojamų prekių 
—kvietinių miltų ir pyrago 
—kaina pakelta tik 20-30%, 
o plačiųjų darbo masių dau
giausia suvartojamos duo
nos ir ruginių miltų kaina 
pakelta net 40-60%.

Toks plačiųjų liaudies 
sluoksnių išnaudojimo didi
nimas verčia visus darbinin
kus, valstiečius ir kitus dar
bo žmones tvirčiau susijun
gti į bendrą kovą prieš ben- 

į drą priešą—išnaudotojus ir 
i fašizmą.

L. K.

Washington. — Federale 
susisiekimų komisija nu
sprendė tyrinėti peraukštas 

i monopolistines kainas di
džiųjų telegrafo ir radio 
kompanijų.

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

.1

padėt tam darbininkų judėjimui, 
į kurio eiles gali būt nustumtas 
bile valandą. • A. H. Beker.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP

I
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 4-1770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

* sivažinžjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y,

Telefonas: BVergreen 7-431B

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kamuos Inman St., 
art,* Cenral 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 Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŲDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą prisųsime NATU- 
RAL-LAX-HEĘB TEA.

Rašykte šiaip:
JOHN W. THOMSON 

1375 E. 18 St., Brooklyn, N. Y.
REIKALINGA AGENTŲ
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ALDLD REIKALAI
Protokolas

ALDLD VI Apskričio Konferen
cijos, Laikytos Lapkričio 21 d., 
1937, 339 E. 4th St., Chester, Pa.

Konferenciją atidarė organi
zatorius drg. S. Meison, 11 vai. 
ryte.

Paskirta mandatų komisija iš 
sekamų draugų: E. Mulokiūtės, 
A. J. Smito ir A. Degutės.

Konferencijos pirmininku iš
rinktas drg. A. žemaitis, sekre
tore—J. Šmitienė.

Rezoliucijų komisijon įėjo: S. 
Meison, J. Bendoravičius ir L. 
Johnsonas.

Perskaitytas ir priimtas per
eitos konferencijos protokolas.

Kol mandatų komisija sutvar
kė raportą, buvo pakviesta pa
kalbėt S. Meison, J. Bendora
vičius.

Atsilankius Komunistų Par
tijos atstovui drg. Herman Jor- 
me, suteikta jam 10 minučių pa
kalbėt. Jo kalba buvo apie 
naujai steigiamus dienraščius 
anglų kalboj.

Mandatų komisija raportavo, 
kad delegatų pribuvo 23; apskri
čio komiteto 3 nariai,—viso 26 
delegatai, kurie atstovauja 6 
kuopas. Suteikta sprendžiamas 
balsas apskričio komiteto na
riams; nedelegatam — pataria
mas balsas.

Dalyvavo šie delegatai:
10-tos kuopos, Philadelphia, 

Pa.—J. Bendoravičius, J. Ma
sionis, A. J. Smitas, J. Bainys, 
E. Mulokiūtė, U. Šapranauskie- 
nė ir B. Lamsargienė.

13 kp.„ Easton, Pa.—F. Urba, 
L. Johnsonas, K. Bakanauskas 
ir S. Meisonas.

25 kp., Baltimore, Md.—J. Ja
saitis, A. žemaitis, M. Seimis.

30 kp., Chester, Pa.—A., De
gutis, J. Valukonis ir V. Ge- 
žauskas.

141 kp., S. Philadelphia—P. 
Balčaitis, E. Griciūnienė, E. Tu- 
reikienė.

149 kp., E. Philadelphia—A. 
Urlakiūtė, J. Butvilą.
Apskričio Komiteto Raportai

Organizatoriaus drg. S. Mei- 
sono nuveikta mažai iš priežas
ties apskričio komiteto išsiskirs
tymo.

Sekretorės raportas. Sureng
tas V. Andruliui prakalbų marš
rutas buvo gana pasekmingas; 
ypač Philadelphijos apielinkėj.

Laikytas piknikas apskričio 
naudai davė pelno $49.77. At
gaivinta 4 kuopos: Bethleheme 
93 kuopa, su 10 narių; Camden, 
N. J., 133 kuopa, su 10 narių; 
105 kuopa, Philadelphijoj, su 6 
nariais; Trenton, N. J., 209 kp., 
su 4 nariais.

Paimtas iždas $23.43 likviduo
tos kuopos, kuri jau nebegyvuo
ja nuo 1935 m. Tai 96 kp., Bur
lington, N. J.

Apskrityj randasi 12 kuopų; 
nedalyvavo šioj konferencijoj 93 
kp., Bethlehem, Pa.; 105 kp., W. 
Philadelphia; 133 kp., Camden, 
N. J.; 142 kp., Delair, N. J.; 143 
kp., Reading, Pa; 209 kp., Tren
ton, N. J.

Finansų sekretorės Žilinskai
tės raportas. įplaukų buvo 
per 1937 m. $137.14; išlaidų— 
$50.23; ižde dabar yra $96.66. 
Iždininkas sutiko su finansų se
kretorės raportu ir pareiškė, kad 
pas jį randasi minima suma pi
nigų.

Komiteto raportai priimti.
Aprubežiuotas laikas diskusi

jom : pirmu sykiu leidžiama kal
bėt 5 minutės, antru—3.

Kuopų Raportai
10 kp., Philadelphia. Pilnai 

pasimokėjusių narių 70; nemo
kėjusių 5; naujų narių gauta 7. 
Priklauso prie Tarpt. Darb. Ap
sigynimo su duokle $5 į metus. 
Kuopos naudai rengtas piknikas 
pelno davė $136.56; sukelta Is
panijai $900; surengta ekskursi
ja į pajūrj pelno davė $15.80;

rengė prakalbas, platino litera
tūrą, veikė tarptautiniai; su
rengė Laisvės naudai bankietą 
ir pikniką. Išaukota iš kuopos 
iždo $56.65; ižde dabar randa
si $140.87. Komunistų Parti
joj 15 narių.

13 kp., Easton, Pa. Narių 
turi 41; naujų gauta 3. Turė
ta septyni parengimai, kas davė

■ pelno $263.70; Ispanijai sukel
ta $200; kas savaitė išplatinama 
po 20 kopijų “Sunday Worke- 
rio,” “Priekalo” 10 kopijų. Rė
mė visas Kom. Partijos rengia
mas kampanijas; turi 18 narių 
K. Partijoj ir 3 jaunuolius. Iš- 
aukauta $49.50; ižde yra $53.00.

25 kp., Baltimore, Md. Narių 
turi 40. Literatūros parduota 
už $12.45. Narių pasidarbavimu 
sukelta pinigų sekančiai: prieš 
karą ir fašizmą—$27.40; Kom. 
Partijai—$11; “Liaudies Bal
sui”—$2.50; Lietuvos ir Ispani
jos liaudies kovoms — $8.23;

! “Vilniai” — $5, Daily Worker 
School $6.15; Rusijos revoliuci
jai—$3.16; “Daily Workeriui” 
—$7.40; viso — $65.99.

Iš kuopos iždo išaukauta $66.- 
12. Surengta 9 parengimai, 
kas davė pelno $150.64. Iždo 
dabar yra $117.42.

Kas mėnuo mokama Workers 
School $1, Lygai Prieš Karą ir 
Fašizmą—75c; North American 
Committee To Aid Spanish De
mocracy—75c. Kom. Partijoj 
10 narių.

30 kp., Chester, Pa. Narių 18. 
Literatūros parduota už $1.60; 
išaukauta darbininkiškiems rei
kalams $67.65. Ižde pinigų yra 
$25.19. Kom. Partijoj narių 
2.

141 kp., Philadelphia. Narių 
27 . Literatūros parduota už 
$4.80. Kuopa įeigų turėjo 
$28.53; išaukauta $19.53; ižde 

lyra $21.83. Kom. Partijoj na- 
I rių 3.

149 kp., Philadelphia. Narių 
7; Kom. Partijoj 1. Ižde pinigų 
turi $27,18. Literatūros par
duota už $7. Priklauso prie TDA 
su duokle $3. Įplaukų turėta 
$22.93; išaukauta $23.

Visi kuopų raportai priimti 
vienbalsiai.

Rezoliucijų skaitymas ir jų 
priėmimas. 1) Politinių kali
nių ; 2) Kom. Partijos užgyni
mas; 3) Tom Mooney; 4)spau
dos klausimu; 5) Non-Partizan 
Lygos klausimu; 6) Ispanijos 
klausimu. Visos rezoliucijos 
priimtos vienbalsiai.

Pertrauka pietums 45 minu
tės.

Jaunuolių klausimu diskusi
jos. Nutarta stengtis užprenu
meruoti “Voice,” jaunuolių žur
nalą.

L.Nutarta antrą konferenciją 
turėt vien jaunuolių klausimu, 
užkviečiant LDS ir chorų narius.

“Laisvės” vajaus klausimu nu
tarta, kad 1938 m. “Laisvės” 
vajus bus vedamas VI Apskr. 
vardu. Nutarta, kad kuopos iš
rinktų agentus platinimui “Lais
vės,”* “Vilnies” ir “Daily Wor- 
kerio.”

Nutarta boikotuot Japonijos 
prekes tol, kol karas tęsis su 
Chinija; visus daiktus pirkti kur 
tik Amerikoj išdirbti.

Nutarta, kad “Laisvės” nau-7 I

dai būtų surengta du piknikai: 
vienas Philadelphijoj, antras 
Baltimore j. Surengt VI Apskr. 
naudai pikniką Philadelphijos 
apielinkėj; tas darbas pavesta 
apskričio būsiančiam komitetui.

Išaukauta: ‘‘Peoples World” 
ir “Midwest Daily Record”—po 
$5; “Daily Workeriui”—$5; 
“Voice” — $5; Tom Mooney— 
$5; Ispanijai — $10; Lietuvos 
politiniams kaliniams—$5. Ap
mokėtos apskričio komiteto išlai
dos—$8; renda už svetainę—$3.

Centro reikaluose skaitytas 
pasveikinimas nuo centro sekre
toriaus ir priimtas.

Pagaminta rezoliucija ALDLD 
centro reikalais. Nutarta, kad 
ateityj būtų daugiau politinio 
pobūdžio knygų leidžiama, kad 
tuomi pralavinus eilinius narius, 
politinio supratimo. Tas trūku
mas yra didelis. Išrinktas ko
mitetas sekantiems metams: S. 
Meison, J. Šmitienė, A. Žilins
kaitė, A. Lipčius, J. Bendoravi
čius, U. Šapranauskienė ir E. 
Mulokiūtė. Alternatai: J. But
vilą, J. Masionis, B. Lamsar
gienė, J. Jasaitis.

Sekanti konferencija įvyks 
Philadelphijoj, spalio mėnesyj.

Išrinkta knygų peržiūrėjimo 
komisija: A. Urlakiūtė, J. Ben
doravičius.

Konferencija uždaryta 6:30 
vakare, per pirmininką drg. A. 
žemaitį.

Sekr. J. Šmitienė.

Baltimore, Md.
Baisus Kriminalysčių Tinklas 

Baltimorėje
Policijos komisionierius W. 

P. Lawson pranešė, kad 1937 
metais per vagystes ir užpuoli
mus pavogta turto už $1,181,- 
730; atgal atgauta per polici
ją $849,486; vagišiams teko 
$332,127. Šita skaitlinė dar 
nėra pilna, nes gruodžio mė
nuo neįeina. Rokuojama, kad 
vagišiams teko $360,000.

1936 metais vagysčių ir plė
šimų buvo 13 nuošimčių ma
žiau.

Šios vagystės dalinasi šiaip: 
auksinių daiktų ir deimantų 
vertės $5,753.49; visokios rū
šies kailių , $1,540.00; drabu
žių $10,546.15; automobilių 
vertės $91,531.00; smulkiomis 
vagystėmis $15,393.39* Šių 
plėšikų ir vagišių amžis yra 
tarpe 25 ir 30 metų. Didelė di- 

idžiuma balti, nors negrų Bal
timoreje yra apie 200,000, ku
rie, palyginamai, prastesnėse 
ekonominėse sąlygose gyvena, 
negu baltieji. Bet plėšikų ir 
užpuolikų labai menkas nuo
šimtis, sulyginus su baltais.

Daugiausiai užpuldinėta 
maži vertelgos. Daug jų užmu
šama, bei sužeidžiama. Maži 
vertelgos gyvena baimėje — 
nežino kada ir kas įvarys kul
ką į krūtinę. Ir pavieniams 
žmonėms baisu vaikščioti naktį 
gatvėmis.

Tas Pats.

FAŠISTAI BOMBARDUO
JA PORTBOU

Perpignan, Francija. — 
Ispanijos fašistų lėktuvai 
tris kartus laidė bombas į 
pasieninį Ispanijos miestelį 
Portbou. Sužeidė telegrafo 
stotį.

Vienas fašistų karo laivas 
taipgi bombardavo Portbou.

Cambridge, Mass.
Iš Draugijų Gyvavimo

Pastaromis savaitėmis čia 
lietuvių draugijos savo mitin
guose perrinkdinėjo viršinin
kus 1938 metams. Rinkimus 
turėjo Lietuvos Sūnų Draugi
ja, Liet. Sūnų ir Dukterų 
Draugija ir Lietuvių Piliečių 
Kliubas.

Pažangiųjų draugijų rinki
mai praėjo be jokių užsikarš- 
čiavimų, ir didžiumą pereitą 
metą buvusiu viršininkų paliko 
darbuotis ir šiems metams. 
Taip bent buvo su Liet. Sūnų 
Dr-ja ir su Liet. Sūnų ir Dukte
rų Dr-ja. Šios dvi draugijos sto
vi gerai kaip narių skaičiumi, 
taip ir finansais.

Mano supratimu, šios dvi 
pažangios organizacijos galė
jo metiniame susirinkime pas
kirti bent kiek Ispanijos liau
dies kovoms prieš plėšikiškąjį 
fašizmą. Juk visiems turėtų 
būt aišku, kad Ispanijos liau
dies laimėjimas bus aplaužy- 
mu ragų viso pasaulio fašiz
mui. Apie paramą Ispanijos 
demokratijos turėtų būt prisi
minta sekančiame susirinkime. 
Tuomi atliktume labai svarbų 
ir naudingą darbą ir paliktu
me savo vardą darbininkų ko
vų istorijoje.

Bandė Nusižudyt Bedarbis
Tūlas Anthony M. Coughlin, 

36 metų, bedarbis, Pasaulinio 
Karo veteranas, šoko nuo Har- 
ward tilto į Charles upę, kad 
užbaigti savo nepakenčiamą 
gyvenimą. Praeiviai, patėmiję 
tą tragediją, pranešė polici
jai, kuri spėjo nelaimingąjį iš
griebti dar gyvu.

Miesto ligoninėje paklaus
tas, kodėl jis taip darė, Cough
lin pareiškė:

“Ar jūs žinote, kaip mane 
nuo to pagydyti ? Duokite man 
darba ir leiskite man dirbti.

“Kaip tik pasiekiau vande
nį, tai mirti nesinorėjo. Pra
dėjau plaukti. Buvo šalta. Aš 
visas drebėjau. Aš būčiau nu
ėjęs dugnan, jeigu ne gailes
čio mintis palikti sūnų ir žmo
ną, kuriems be manęs prisiei
tų dar labiau vargti. Aš gai
liuos bandęs nusižudyt.

“Ar reikalinga drąsa nusi
žudymui? Neklauskite ... Aš 
ėjau net septynius kartus nuo 
vieno galo tilto į kitą, kol, ga
lop, išdrįsau nuo jo šokti.

“Du metai kaip aš esu be 
darbo. Išsyk labdarybės įstai
ga duodavo mums į savaitę 
$12. Bet pereito balandžio mė
nesį ir tas buvo atimta. Kalė
dos man buvo labai liūdnos... 
Nutariau nusiskandyti. Bet da
bar aš noriu gyvent. Noriu 
dirbti. Aš noriu darbo.”

Komentarų, manau, čia ne
reikia. Aišku, kas tame kal
tas.

Žemaitės Sūnus.
Nuo Redakcijos. — Jūsų 

pastabas L. P. K., manome, 
laikraštin dėti neverta. Tuos 
dalykus, draugai, bandykite 
taisyt ant vietos, o ne laikraš
tyje.

BINGHAMTON, N. Y.
Viešas Susirinkimas

Komunistų Partijos vietinis sky
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)

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

Partija rengia masinį susirinkimą 
paminėjimui Lenino mirties sukak
tuvių. šis masinis susirinkimas įvyks 
penktadieni, sausio 21-mą d. Liet. 
Svet., 315 Clinton St. Pradžia 7:30 
v. v. Bus muzikalė programa, trum
pos prakalbėlės 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 Žinoti

Visiems Baltimorės draugams ir 
draugėms turintiems pas save Lietu
vos Politinių Kalinių palidosavimo 
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. (12-13)

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

svarbios prakalbos, kalbės drg. M. 
Guoba, kanadietis. Vietos ir apylin
kės lietuviai kviečiami skaitlingai ria- 
lyvaut. Prakalbos bus Kliubo Svetai
nėje, 325 E. Market St. Pradžia 7 
vai. vak. (12-14)

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Sveikatos Kultūros Kliu

bas rengia pamokas-instrukcijas, sek
madienį, sausio 30 d., 2:30 vai. po 
pietų, tęsis 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 minėioj 
vietoj. Turėsime svečių kalbėtojų, 
kalbės apie Indigestion ir Arthritis. 
Nariai šio kliubo ateikite ir atsives
kite savo draugus. — Koresp.

(12-13)

DETROIT, MICH.
Sausio 18 d. Arena Garden įvyks 

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

(11-13)

KEY WEST, FLA.
at-

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

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

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

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043

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 prieinamą kainą

2
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Noriu pranešti, kad nesenai čia 
vykau apsigyventi iš Ulster Park", N. 
Y. Turiu labai geras pasekmes be
dirbdamas čia, turiu mažą restau- 
rantėlį 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 i 
atvažiuotų ir pagelbėtų biznyje arba I 
daryt biznį pats sau. Adresuokite: 
A. Alec, 715 Duval St., Key West, 
Fla. (11-13)
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Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

>

<

Tai dalis sušalusio Niagara vandenpuolio.

Washington. — Preziden
to Roosevelto žmona aplan
kė sergantį pažangesnį Vy
riausio Teismo teisėją B. 
Cardozo.. Prezidentas pasili
ko automobilyj, įduodamas 
per savo žmoną linkėjimus 
teisėjui pasveikti.

PRANEŠIMAMS KITUR
SHENANDOAH, PA.

Svarbios Prakalbos
Rengia Am. Liet. Darb. Literatū

ros Draugijos 17 kp. Įvyks 19 d. sau
sio. Pradžia 7:30 vai. vak., Sweeto 
Svetainėje, kampas Main ir Lloyd 
gatvių. Kalbės drg. M. Guoba iš Ka
nados, “Liaudies Balso” redaktorius. 
Jis kalbės apie Kanados lietuvių rei
kalus, pasaulio Įvykius, Ispanijos ir 
Chinijos karą, taip ir apie Lietuvą. 
Prieš du metus jis buvo Lietuvoj, 
kaipo Kanados atstovas, tai pasakys 
daug Įdomių- dalykų. Taipgi paminė
sime 14 m. mirties sukaktuves viso 
pasaulio darbininkų vado, drg. Leni
no. Todėl kviečiame visus skaitlingai 
susirinkti. Įžanga veltui. — Rengė
jai. (13-14)

PATERSON, N. J.
Pranešame Patersono visoms lietu

viškoms organizacijoms, kad nereng
tume! parenginnj 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. (12-18)

LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

Pasėkos
KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLĖS, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLĖS Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ii 
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
Įsistcibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 3 P. M.
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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 j “Laisves” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

<♦>

<♦>

LIETUVIŲ KŪRO 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

i
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Darbo Partijos Lietuvių Kuopa Pasiruošus Veikti

MATEUŠAS SIMONAVIcrU'S
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Vakarinė Mokykla 
Ateiviam

LAIŠV®
; . . I ‘ ' -------------------

Susirinkimas “Laisvės” 
Bazaro Reikalais

SU- 
bazaro 

’ skai-

Šį vakarą, pirmadienį, 
sausio, įvyks labai svarbus 
sirinkimas “Laisvės” 
reikalais. Visi “Laisvės
tytojai, rėmėjai ir draugai kvie
čiami atsilankyti ir prisidėti 
su gerais planais prie padary
mo bazaro sėkmingu. Iki baza- 
ro beliko tik 23 dienos, tad vi
siem reikia subrusti. Susirinki- 
mo pradžia 8 v. vak.> “Lais
vės” Salėj.

Bazaro Komisija.

Iš Bedarbių Masinio 
Susirinkimo

Pereito penktadienio vaka
re Lietuvių Piliečių Kliubo pa
talpoje įvyko Amerikos Darbo 
Partijos lietuvių kuopos susi
rinkimas. Tai buvo labai gra
žus ir naudingas susirinkimas. 
Dalyvavo daug žmonių ir ant 
vietos kuopon įstojo 25 nauji 
nariai.

Susirinkime buvo plačiai dis- 
kusuota pereitų Miesto Tary
bos rinkimų kampanija. Buvo 
išsireikšta ir nepasitenkinimų, 
kad kampanija tarpe lietuvių Į 
nebuvo tvarkiai vedama, bet 
tai buvo 
lietuviu 
Kadangi 
neturėjo
tai kampanijos reikalus paėmė 
prie kuopos nepriklausą žmo
nės, įsimaišė ir kontraktoriai 
ir atsistojo viso darbo pryša- 
kin. Visi diskusantai išsireiš
kė, kad ateityje visas darbas 
turės būti kietai paimtas į lie
tuvių kuopos rankas ir visa 
rinkimų kampanija turės būti 
vedama taip, kad paskui nie
kas negalėtų daryti jokių iš
metinėjimų dėl išlaidų ir kitų 
dalykų.

Duoklių Klausimas

Kitas klausimas, kuris sukė
lė gerų diskusijų, lietė duok-

ne iš Darbo Partijos 
kuopos priežasties, 
kuopa buvo silpna ir 
tinkamo prityrimo,

j

Pirmadienis, Sausio 17,1§38

Workers Alliance masinis su
sirinkimas įvyko sausio 12, pui
kioje Central Viešbučio Sve
tainėje, 108 W. 43rd-St., New 
Yorke. Tą vakarą oras buvo blo
gas, snigo ir lijo, tačiau bedar
biai nekreipė mažiausios domės 
į oro blogumą, prisirinko pil
nutėlė didžiulė viešbučio sve
tainė. Tas įrodo, kad bedarbiai 
turi užtenkamai kantrybės ko
voti už savo ir savo šeimynų 
gyvybės palaikymą.

Priešakis estrados apstaty
tas vėliavomis ir iškabomis su 
pažymėtais ant jų kuopų nume
riais.

lių mokėjimo reikalus, Į Dar
bo Partijos centrą reikia na
riui mokėti 50 centų į metus. 
Iš tų pinigų kuopai nelieka nei 
cento. Bet kuopa išlaidų turės. 
Tuo būdu nors mažą sumą na
riai turi mokėti ir j kuopą. Su
sirinkimas nutarė, kad metinė 
duoklė turės būti 75 centai — 
50 centų eis į centrą, o 25 cen
tai į kuopos iždą. Man atrodo, 
jog tokia nedidelė narinė duo
klė labai palengvins išauklėti 
lietuvių kuopą į masinę, orga
nizaciją.

Kuopos Vadovybe

šis susirinkimas išrinko ir 
kuopos vadovybę 1938 me
tams. Bet vietoj rinkti atskirai 
pirmininką, sekretorių ir kitus 
kuopos viršininkus, susirinki
mas išrinko didelį kuopos pil
domąjį komitetą, kuris iš savo 
tarpo pasiskirs viršininkus. 
Tai irgi labai gera sistema. 
Komitetas susideda net iš 15 
narių. Į jį įėjo visa eilė veiklių 
žmonių, todėl reikia tikėtis, 
kad jis pajėgs suteikti gerą, 
nuosakią kuopai vadovybę.

Susirinkimus nutarta laikyti 
mėnesinius — antrą penkta
dienį kiekvieno mėnesio.

Rep.

Rengiamės, Didžiajam 
Lenino Minėjimui

mi- 
Sq.

Šiemet Lenino minėjimo 
tinge, milžiniškoj Madison 
Garden Svetainėj, bus įspūdin
ga programa.

Vyriausiu vakaro kalbėtoju 
bus Roy Hudson, Komunistų 
Partijos Centro Komiteto na
rys ir nacionaliai pripažintas 
jūrininkų vadas. Taipgi kalbės 
garsioji “Močiutė” Ella Reeve 
Bloor, kuri ką tik sugrįžo po 
plataus maršruto Sovietų Są
jungoj, I. Amter, ir kita žy
mi komunistė Elizabeth Gurley 
Flynn. Pirmininkaus James W. 
Ford, negras komunistų vadas.

Naujienybe, ir, sakoma, įspū
dingiausia iš visų buvusių, bus 
perstatymas specialiai tam va
karui paruošto veikalo “Today 
in America”, čion būsią žavin
gų įspūdžių ir juokingų tipų. 
Los 35 artistai. Taipgi vadovau
jant Annai Sokolovai, sudaryta 
jaunų profesionalių šokėjų gru
pė, kuri šoks “Visų Tautų šo-

Richmond Hill ir Jamaica 
apylinkių lietuviams paranku 
vakarais pasimokinti anglų kal
bos ir rašybos, taipgi prisiruoš
ti pilietybei mokykloj 90, kuri 
randasi 109th St, ir Jamaica 
Avenue, Richmond Hili'. Užsire
gistruoti pirmadieniais, antra
dieniais ir trečiadieniais nuo 
7:45 iki 9:45 vakaro. Ten gali
ma pasimokinti ir suknia,siu- 
vystės bei panašių amatų.

Kitos klasės laikomos 'Jamai
ca Avenue, Union Hall St. ir 
Hillside Ave., Jamaica.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

OlLBURt,EB
INVENTED

Vakaro pirmininkas pareiškė, 
kad už pasimokėtus įžangos 10 
centų visi dar gaus laikraštį 
“Social Welfare.”

TDA Lietuvių Kuopos 
Susirinkimas

Iš ALDLD 55-tos Kuopos 
Susirinkimo

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

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

STRĘET,

5

426 SOUTH 5th 
Blokas nuo Hewea eleveiterio stoties.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

FRANK D0MIKA1T1S
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, ‘‘Laisvės” Name

Is
3

3
3

Kalbėjo Workers Alliance 
pirmininkas David Lasser, ku
ris ką tik sugrįžo iš Ispanijos 
po apsilankymo karo fronte. Jis 
pažymėjo, kad šiandien Ispa
nijoj viskas naujai perbudavo- 
ta« žmonės suorganizuoti į uni
jas, pilni energijos ir pasiry
žimo nugalėti visas sunkenybes 
ir sunaikinti sužvėrėjusį fašiz
mą. Ispanijos demokratinė val
džia pilnai yra subrendus ir 
darbininkuose turi didelio pasi
tikėjimo. Jie atsiekia laimėji
mus po laimėjimų. Nedarbo pas 
juos nėra. Kada Amerikos dar
bininkai išsikovos tiek, kiek 
šiandien turi Ispanijos liaudis, 
tai bus pusė bėdos, f

Antras kalbėjo Vito Marcan- 
tonio. Jis padarė pareiškimą, 
kad tarpe 1938 ir 1940 /metų 
turės būti didelių permainų. Iš 
vienos pusės bosai ir fašizmas, 
iš kitos bedaarbiai ir CIO. Be
darbių organizacija yra šimtą 
kartų stipresnė, negu buvo 5 
metai atgal.

Po prakalbų buvo diskusijos. 
Aš dar pirmą mačiau tokį ra
mų bedarbių susirinkimą, kad 
visi lig vienam išlauktų užbai
gos susirinkimo.

Nutarta, kad visi bedarbiai

Sausio 12 d. atsibuvo meti-

Tikietus prašoma įsigyt iš 
anksto. Jie gaunami visuose 
darbininkų knygynuose. Kainos: 
25 c., 40 c., 75 c. ir $1.10. Ka
dangi tikimasi turėti publikos 
iki perpildymo šios didžiausios 
pasaulyje salės, tad įsigijimu 
tikieto iš anksto užsitikrinsite 
sau įėjimą. Partija turės spe
cialius komitetus, kurie koope
ruos su policija, kad visi turin
tieji tikietus ir pribuvusieji 
laiku—prieš 8 vai.—būtų pra
leisti pro minią svetainėn.

COOK and HEAT Without ,Coa
In Your Present 
Stove or Furnace— 
HOTTER - CHEAP- 
ER —No Ashen or Dirt 
— Twice the Heat Quick 
nt ONE HALF THE COST.

COOKS A MEAL ,
FOR LESS |

Boats any oh burner ever gotten / 
out for low cost, perfect per- J 
formanee. Burns cheap oil a new jl 
way. without pre-generat Ing AnySTOVt 
or clogging up. Quick Intense RANGE or 
heat by Simple Turn of Vnlve. furnace 
It ends drudgery and dirt of Quick H CAT at 
coal or wood; cuts fuel bills in Turn of Valve! 
half, pays for Itself quickly by what IT SAVES

DUAM£ p»one for free rnUIlL DEMONSTRATION

orWood

5 
E

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

mn

3
3

Mtwmmiftiiniwwiniirtiinttntw?

apie du trečdaliai narių ir visi 
'veiklūs darbininkiškam judėji- 
I me.

GARSINKITE^ SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

No' Obligation
interested in getting MORE 

AT LESS COST should phone 
below for demonstration and 

full explanation of this amazing "HEAT 
KING" Oil Burner.

Local Sales Roprosontativo

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS 

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood

1458 DeKAI.B AVENUE
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

53-82 72nd PLACE

Anyone 
HEAT 
number 
f •' 
KING" JOHN VALEN

Į
. turi gauti WPA darbus ir uni

jos algas. Nutarta remti pa
žangesniuosius kongresmanus ir 
senatorius, kad perleistų tinka
mus darbininkams įstatymus. 
Taipgi nutarta kovoti prieš fa
šizmą.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Kaimietis.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius Garšva.

Thomas Veikus, 54 m. am
žiaus, 117 Hopkins Ave., Brook
lyn, N. Y., mirė penktadienį, 
sausio 14-tą, Kings County Li
goninėj. Pašarvotas namie. 
Bus palaidotas pirmadienį, 
sausio 17-tą, šv. Jono Kapinė-

Vėliausiomis nedarbo cenzo 
žiniomis, New Yorko Valstijoj 
kiekvienas dešimtas darbinin
kas yra be darbo. Viename N. 
Y; Mieste esama 714,000. Pris- 
kaitant jų šeimas, mieste ne
darbas spaudžia virš du milio- 
nu gyventojų.

Tarptautinio Darbininkų 
sigynimo Lietuvių 17-tos kuo-! nis kuopos susirinkimas. Nors 
pos susirinkimas įvyks ketvir-' kuopa ir neskaitlinga nariais, 
tadienį, sausio 20, 7:30 vakaro, tačiau susirinkiman atsilankė 
“Laisvės” Svetainėj, 419 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y.

šis susirinkimas yra metinis.
Bus rinkimas valdybos ir kiti I Buvo rinkimas naujos valdy- 
kuopos reikalai. Išgirsite svar- j bos, tačiau tapo išrinkti tie 
bų raportą iš Ateivių Gynimo 
konferencijos. Nariai nesivėluo- 
kite ateiti ir naujų narių atsi
veskite. Po susirinkimo prele
gentas J. W. Tamsonas skaitys 
prelekciją apie sveikatą, temo
je: “Maistas ir Vidurių ligos.” 
Įžanga veltui.

Kuopos Komisija.

Susižeidė d. Kurdinad
Užpereitą šeštadienį gatve, 

eidamas d. Kurdinad ant nu
garos'parpuolė ir taip susižei
dė, kad turėjo jį gabenti į li
goninę. Nuo to ir dabar vis 
dar prastai jaučiasi.

Drg. Kurdinad yra “Lais
vės” skaitytojas ir širdingas 
jos rėmėjas. Jis taip pat yra 
Dr. Martin Luther’io Draugys
tės narys ir veikėjas.

Linkime draugui greito 
sveikimo.

pa-

Jonas Ormanas Išvyko į 
Pittsburghą

Jonas Ormanas, LDS Jauni
mo nacionalis sekretorius, iš
vyko į Pittsburghą ir apylinkę 
darbuotis LDS ir jaunuolių 
žurnalo “Voice” reikalais. Iš
vyko ten smagiam ūpe, nei šį 
kartą tikisi dar daugiau talkos 
savo darbui iš tenykščių veikė
jų, kurių spėkos liko liuoses- 
nėmis po susivienijimo APLA 
su LDS.

patys dar vieniem metam. Val
dyba ir eiliniai nariai pasiža
dėjo veikti geriau, negu perei
tais metais — gauti daugiau 
narių ir taip toliau. Išrinktas 
delegatas į apskričio konfe
renciją, kuri įvyks sausio 23 
d., Newark, N. J.

Komisija vakarienės rengi
mo išdavė raportą. Ji pareiš
kė, kad pas vakarieniautojus 
buvo numatomas pasitenkini
mas ir išsireiškimas, kad puiki 
vakarienė, taipgi komisija pa
reiškė, kad liko pelno keletas 
dolerių, kas, žinoma, kuopai 
labai reikalingi. Kuopa nutarė 
paačiuoti gaspadinėms, kurios 
darbavosi veltui pagaminda- 
mos skanius valgius, kaip tai, 
Bernotienei, Višniauskienei ir 
Nečiunskienei. Veiterkoms: Ne- 
čiunskaitei, Bernotaitei, Ba- 
barckaitei 
taipgi ir visai rengimo 
sijai. ‘ C.

Bernotaitei, 
ir Yumplotaitei, 

komi- 
N.

Raketierę Ištrėmė 
N. Y. Valstijos

IŠ

graži

Iš LIETUVOS SUGRĮŽO ARTISTAS FRANAS STANKŪNAS
JAM RUOŠIAMA v

Koncertas ir Šokiai
Sekmadienį, Sausio 23 January, 1938

F. Stankūnas, Bass-Baritonas

Piliečių Kliubo Svetainėj 
280 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Pradžia Programos 4 Vai. 

Po Pietų
Šokiai 7 valandą vakare

Programa bus išpildyta vien

FRANAS STANKŪNAS,
Bass-Baritonas

STASYS KAŽEMĖKAS,
Tenoras

VIOLETA TAMKIUTĖ,
Mezzo-Sopranas

Akoinpanistas 
VASILIJ PETROVAS

Koncertui 75c; Šokiams 35c.

Koncertas prasidės punktua
liai, nevėluokite.

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

Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams
Amerikos Išdirbinio ir Importuotos

DEGTINES IR VYNAI
GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS

Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

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

z Telefonas: EVcrgrcen 7-9851

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

©

SPECIAL KATES
LADIES’ DAYS

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

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

PER WEEK

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

Sun. all day and night.

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.

Mrs. Evelyn Prengle, 
veiterka, tapo už raketierystę 
nuteista nuo 8% iki 15-.kos me
tų kalėjimo su pasirinkimu ka
lėti arba išvažiuoti iš valstijos 
visą tą laikotarpį ir daugiau 
nieko bendro neturėti su blog- 
darybės sėbrais. Ji pasirinko 
išvažiavimą.

Gražuolė apkaltinta rakete 
po to, kaip su gražinimo šapos 
savininku ji buvo surasta Long 
Beach viešbutyje per du poli- 
cistu, Michael Doyle ir Frank 
Cardinale, kurie iš to biznie
riaus išreikalavę $135, kad “ap
saugot jo vardą.” .Veiterka kal
tinta prisidėjime prie išgavimo 
tų pinigų.

Pažymėtina, kad sužinojęs 
apie jos nelaimę, apleistasis jos 
vyras specialiai atvykęs iš Ro
anoke, Va., ir jo prašymas leisti 
ją veštis namo padėjęs išgaut 
tokį nuosprendį.

DR. MARTIN LUTHER DR-STES

METINIS BALIUS

S
H
E 
S

mes dčkavojame savo kostumeriams už jų 
kurie davė mums galimybę persikraustyti

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

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

Aukštos Rūšies Kalendorių. 3
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NAUJAS ANTRAŠAS 
245 GRAHAM AVENUE

Kampas Maujer Street

Wiliiamsburgh’o Naujame Projekte
Už pristatymą ncrokuojaSha
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žinoma, važiuodamas į 
Pittsburghą Jonas visada jau
čiasi Važiuojąs namo, nes ten 
tebegyvena jo motina ir sese
rys—ten jo tėviškė. Rep.

{vyks Šeštadienį, Sausio 22 January
IDEAL BALLROOM

151 Knickerbocker Ave., kampas Flushing Ave. 
Brooklyn, N. Y.

GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS
Pradžia 7:30 vai. vak.

Išanksto perkant tikietą 25c. Prie durų 35c
Rengėjai patarnaus svečių pasivaišinimui visokiais 

valgiais ir gėrimais. Kviečia KOMISIJA. S
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Areštuotas baltas jaunuolis 
Peter Kannalakis, 730 Fulton 
St., kaltinamas pasikėsinime 
ant 5 metų mergaitės.-Jis įsi- 
vyliojęs ją savo tėvo krautuvėn, 
iš kur ji paspruko atėjus kos- 
tumeriui.

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