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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e pralaimėsi t, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!
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Naujas Palaiminimas. 
Triūbija iš Kito Galo. 
Gražiai Pasidarbuota. 
Ar tik Gandai? 
“Lietuvos Drangai ir

Priešai”.
Rašo A. B.

Kunigų dienraštis džiaugia
si :

“šventasis Tėvas Pijus XI 
šiandien suteikė audienciją 
60 vyskupų ir 2,000 kuni
gų.

Kalbėdamas audiencijos 
dalyviams Jo šventenybė gi
liai įvertino Italijos premje
ro Mussolinio seniai! duotą 
užtikrinimą, kad Italija pa
geidauja su Bažnyčia sugy
venti taikoje.

Jo Šventenybė laimino tą 
didžiai reikšmingą Mussoli
nio žodį sakydamas:

‘Mes negalime abejoti, 
kad tas žodis yra paremtas 
kilniu, soverenu užtikrini
mu. Visagalio palaima tely
di tą užtikrinimą’.”

Hankow, Chinija. — Chi
nų armijos plačiais frontais 
šluoja japonus atgal Shan- 
tungo ir Chekiango provin
cijose. Atėmę iš priešų 
Tsiningą, chinai, blokšdami 
japonus atgal, artinasi prie 

(;Yenchowo. Tose audringose 
m . ! I kovose japonai kenčia labai
Tai popiežiaus 1----- "° 1

laiminimas tam Ethiopijos iš-j 
žagintojui ir Ispanijos liaudies 
žudytojui, žiūrėkite, kaip gra- . .
žiai katalikų bažnyčios galva Bgteh, Suancheng, Lishui ir 
sugyvena su pasaulio istorijo-

! didelius nuostolius.
Pranešama, kad chinai 

jau atsiėmė iš japomj Kwa-

sugyvena su pasaulio istorijo- Kaoshan miestus, tarp 
je didžiausiu žmogžudžiu. Ar; Shanghajaus ir Nankingo. 
reikia tat stebėtis iš to, jei mi-1 Gręsia pavojus japonų pozi- 
lionai žmonių atsimeta nuoįcijoms Nankingo ir Wuhu 
bažnyčios ? apygardose.

Atsimenate, kaip mūsų prie- i 
šai dainavo ir kukavo, jog So-1 
vietų Sąjungoje niekas neiš-' 
drįsią balsuoti prieš įstaty
tus kandidatus. Girdi, žmonės 
taip sugniaužti, jog bijos bal
suoti prieš.

Mes sakėme, jog tai nonsen
sas. Sovietų žmonės yra 
vi ir jie balsuos taip, 
jiems patinka.

lais- 
kaip

šim-Well, milionas ir trys 
tai tūkstančių balsavo prieš. 
Per du milionu neprisilaikė 
balsavimo taisyklių ir sugadi
no balotus.

Ar žinote, ką dabar gieda 
tie patys mūsų “prieteliai ?” 
Jie dabar šaukia, žiūrėkite, 
kiek daug žmonių priešingi 
komunistams - bolševikams. 
Prie priešų priskaito ir tuos, 
kurie nemokėjo balsuoti ir su
gadino balotus. Betgi New 
Yorko rinkimuose nemokėju
sių balsuoti ir sugadinusių ba
lotus buvo keletas desėtkų 
tūkstančių, tačiaus niekas jų 
neskaitė viso svieto priešais.

Kaip ten nebūtų, tie nevier- 
ni Tamošiai, kurie prieš rin
kimus Sovietų piliečius išvadi
no bailiais, dabar turėtų juos 
atsiprašyti ir prisipažinti, kad 
jų dar vieną filosofiją nusine-. 
še margis ant uodegos.

Amerikos artistai, aktoriai, 
rašytojai ir kiti profesionalai 
surinko ir pasiuntė Ispanijos 
liaudies paramai dešimt tūks
tančių dolerių. Tai labai gra
ži, brangi ir draugiška para
ma kovojantiems liaudiečiams. 1 
O svarbiausia tas, kad šita ■ 
savo auka šitie žmonės išreiš
kė savo nuoširdų pritarimą Is
panijos kovotojams prieš fa
šizmą.

popiežiaus* pagrūmojimas 
Smetonai, kad jis turi nusilen
kti prieš Lietuvos klerikalus ir 
jiems pataikauti ?

Dienraštis “Laisvė” jau 
spausdina drg. Mizaros para
šytą brošiūrą “Lietuvos Drau
gai ir Priešai.” Ji taikoma Lie
tuvos nepriklausomybės su-

So. Bostono “Darbininkas” 
sakosi gavęs pasitikimų žinių, 
jog popiežius esąs labai užpy
kęs ant Smetonos valdžios ir 
gal sutraukysiąs su ją diplo
matinius ryšius. Kauno uni
versitete Smetona nuskriaudęs ' 
kunigų teises ir tuomi jis su-1
laužęs su Vatikanu pasirašy-1 Drg. R. Mizara dabar ato- 
tą konkordatą. |stogauja Floridoj, Miami mies-

O gal tik gandai, gal tik ,te. Apie tai jis rašo:

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metama
Brooklyne $7«>00 

Metama

CHINAI ATKARIA
VO VISĄ EILf MIE
STU NUO JAPONU

Kvočia Nužiūrimą Dviejų 
Moterų žmogžudį

detektyvai neatlaidžiai ka
mantinėja suimtą J. Reovit- 
chą, kaip įtariamą žmogžu
dį Jeannettes Schuellain’ai- 
tės ir Celindos Waite’ienes, 
pastarosios name Elmonte,

Barcelona, Ispanija.—Fa
šistų lėktuvai bombomis už
mušė 5 nekaYiškius arti Va-

Gen. Franco Gavo $6,250,000 
Iš Anglijos Kapitalistų

London. — Ispanijos fa-> 
šistų komandierius gen. 
Franco per metus gavo $6,- 
250,000 pinigų iš Anglijos 
kapitalistų, valdančių vario, 
pyratų ir kitas kasyklas 
tuose plotuose, kuriuos yra 
užėmę fašistai.

153 Ispanijos Fašistų Šnipai 
Areštuoti Madride

Madrid. — Policija suėmė 
ir teisman atidavė 153 fa
šistų šnipus Madride. Tie 
šnipai buvo organizuoti, lai
kė slaptus susirinkimus ir 
darė sąmokslus nuversti re
spublikos valdžią. Tarp jų 
esą ir keletas valdininkų.

kakties paminėjimui. Iš jos su
žinosite, kas ištiesų kovojo už 
Lietuvos nepriklausomybę, o 
kas ją laidojo ir tebelaidoja. 
Brošiūra berods parsiduos už 
5 centus.

Organizacijos, o ypatingai 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimo mitingų rengėjai tuo
jau siųskit “Laisvės” adminis
tracijai užsakymus dėl šios 
brošiūros.

kas eina 
pastarą- 
oras čia

“Vakacijos kol 
pasekmingai. Per 
sias kelias dienas 
buvo labai gražus: šiltas ir
malonus, nešlapias. Bloga 
tik tas, kad butai labai 
brangūs. Dabar, mat, čia 
patsai brangiausias laikotar
pis, nes suvažiuoja daug 
turistų.”

Chinijos varguoliai bėga iš Nankingo, kurį užgrobė Japonijos armija ir su
ruošė baisią nekaltų žmonių skerdynę.

Liaud. Fronto Valdžios 
Uždaviniai Francijoj
Paryžius. — Besiorgani

zuojančiai naujai Liaudies 
Fronto valdžiai stovi pryša- 
kyj tokie uždaviniai:

Išlaikyti ir praplatinti so
cialius darbininkų, valstie
čių ir smulkiųjų biznierių 
laimėjimus, gautus prie pir
mesnių Liaudies Fronto val-

Nuslopint 200 didžiausių 
Francijoj kapitalistų “sėdė
jimo ' streiką” ir sabotažą, 
kurį tie ponai veda prieš 
Liaudies Fronto vyriausy
bę ; suvaldyt pelnagrobius 
kenkėjus, kurie kuopiasi vi
są galimą auksą, gabena jį 
į užsienius ir puldo vertę 
popierinių pinigų frankų.— 
Tuom jie nori parblokšti 
Liaudies Fronto valdžią.

Pagelbėt Ispanijos liau- 
diečiam kovoj prieš fašistus, 
kaip kad reikalauja Liau
dies Fronto programa.

Mažos įplaukos Reiškia Dau
giau Ligų ir Mirčių

Washington. — Daugiau 
serga ir miršta bedarbių ant 
pašalpos ir žmonių gaunan
čių mažiau kaip $1,500 
įplaukų per metus, negu tų, 
kurie gauna po. $3,000 ir 
daugiau per metus,—rapor
tuoja Jungtinių Valstijų 
Sveikatos Institutas, valdiš
ka įstaiga.

Vidutiniai žiemą kasdien 
visoj šalyj serga 6,000,000 
vyrų, vaikų ir moterų, kad 
negali dirbti nei mokyklas 
lankyti. Apie pusantro mi- 
liono serga slogomis, influ
enza, plaučių įdegimu ir pa
našiomis ligomis. x

Franco Lakūnai Bombarduo
ja Barcelonos Fabrikus
Barcelona, Ispanija.—Fa

šistų lėktuvai per 24 valan
das penkis sykius bombar
davo Barcelonos pakraščius; 
kur daugiausia randasi fab
rikai amunicijos ir kitų ka
ro reikmenų. Taipgi taikė 
bombas į darbininkų tirštai 
apgyventas vietas. Bet abel- 
nai mažai žalos tepedarė.

*
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AMERIKIEČIAI LEIDĖJAI 
NEDALYVAUS NAZIŲ ŠAU

KIAMAME KONGRESE
New York. — Keturias

dešimt aštuoni didieji kny
gų leidėjai Amerikoj atmetė 
nazių pakvietimą dalyvauti 
tarptautiniame kongrese 
knygų leidėjų, kuris šaukia
mas Leipzige, Vokietijoj.

Amerikiečiai leidėjai savo 
bendrame pafeiškime sako, 
kad jiem nebūtų kas veikti 
tokiame kongrese Vokieti
joj, “kur užčiaupta burna 
knygų pramonei ir spaudai 
abelnai,... o mūsų pramonė 
yra gyvas ženklas laisvos 
spaudos, žodžio ir susirin
kimu laisvės idealo.” v

Sir Wilkins Naktimis Jieško 
Levanevskio ir Draugų

Aklavik, N. W. T.—Ang
las tyrinėtojas Sir Hubert 
Wilkins apskrajojo 1,425 
mylias ledinio šiaurės van
denyno, jieškodamas Leva
nevskio ir penkių kitų so
vietinių lakūnų naktį, prie 
mėnulio šviesos. Šaltis 2,000 
iki 4,000 pėdų aukštumoje 
buvo 44 iki 51 laipsnio že
miau zero Fahrenheit.

Iš tokio aukščio vienu sy
kiu buvo gerai matyti trijų 
ketvirtainių mylių plotas.

Lewis Šaukia Partnerius, Dar
bininkus j Polit. Vienybę
Washington. — Pramonės 

darbininkai, farmeriai ir 
raštinių tarnautojai (balta- 
kalnieriai darbininkai) tu
rėtų susijungi- politiniai ir 
įkurt bendrą stiprų sau po
litinį centrą,—rašo CIO pir
mininkas John L. Lewis 
žurnalui “Country Home 
Magazine.” Jis parodo, jog 
darbininkai ir farmeriai tu
ri bendrus reikalus, ir per 
politinę sąjungą gali 
lutiem padėti.

vieni

me-Franklin, N. J.—Per 
dinio namo gaisrą sudegė 
J. W. Cogleton, 76 metų, 
vienas jo vaikutis ir trys 
dukterys, nuo 6 iki 14 me
tų amžiaus. (

Chinai Raudonarmiečiai 
Kirto Smūgį Japonam

Hankow, Chinija, saus. 
17.—Dalys chinų raudono
sios armijos (Aštunto Ruož
to) kriušinančiai sumušė ir 
atmetė atgal stiprius japonų 
būrius nuo Tsoyuno, šiaur
vakarinėj dalyj Shansi pro
vincijos.

Kiti japonų būriai gru
miasi link Shosiano toj pat 
provincijoj.

KIŠENVAGIŲ ŽODIS
Cairo, Aigiptas.—Organi

zuoti kišenvagiai žada susi
laikyt nuo savo amato die
noj karaliaus Farouko vedy
bų sausio 20 d. Bet juk tai 
tik vagišių žodis.

Zaritsky Perša, kad CIO Nu
sileistų Darbo Federacijai
New York. — Kepurnin

kų Unijos prezidentas Max 
Zaritsky taipgi “strokavly- 
vai” ragina CIO susiderėti 
su Amerikos Darbo Federa
cija. Jis nekalba apie reika
lingus nusileidimus iš Fe
deracijos vadų pusės, o per
ša tik, kad CIO darytų nusi
leidimus Federacijai.

Tuo tarpu CIO turi virš 
4 milionu narių, o Federaci
ja tik virš 3 milionu.

ATĖJO NAUJAS 
INTERTYPE

Pirmadienį “Laisvės” dirb
tuvę užvertė mašinų kaval- 
kais. Seną Intertype ardo, o 
naująją kavalkais neša į vi
dų. šeši vyrai dirba prakais 
tuodami.

Naujoji Intertype mašina, 
kuri “Laisvei” kainuos $7,- 
000.00, tik kitą savaitę pra
dės suktis “Laisvės pasto
gėje.

Filipinų Streikai
Manila, Filipinai. — Pa

skelbta visuotinas streikas 
Pampanga provincijoj todėl, 
kad tapo areštuoti 129 dar
bininkai valdiškos akmens 
laužyklos, kurie streikavo 
gulėjimu.

Nuo pirmiau streikuoja 
cukraus nendrių laukų dar
bininkai, reikalaudami pri
dėt algos.

SOCIALISTAS L BLUM ORGANIZUOJA
NAUJĄ LIAUDIES FRONTO VALDŽIĄ 

FRANCIJOJ IŠ TRIJŲ PARTIJŲ
•------------------------------------------------------------------ E) __

Chautemps vėl Organizuoja 
Ministerių Kabinetą

Paryžius, saus. 17.—Pagal 
naujausius pranešimus, so
cialistui L. Blumui nepavy
ko suorganizuot naują 
Francijos ministerių kabine
tą; todėl prezidentas Leb
run tam darbui pakvietė C. 
Chautempsą, radikalą so
cialistą, buvusį iki praeito 
ketvirtadienio ministerį pir
mininką.

Manoma, kad Chautemps 
nepriims komunistų į minis
teriją.

100 Sovietų Lakūnų Kariau
ją Prieš Japonus

Nanchang, Chinija, saus. 
17.—Daugiau kaip 100 so
vietinių lėktuvų ir per 100 
Sovietų lakūnų veikia prieš 
japonus iš šio Chinijos or
laivių centro, kaip praneša 
Associated Press.

Vienas francūzas lakū
nas, sužeistas oro kovoj su 
šešiais japonų lėktuvais, 
užsimušė, kada, besileisda- 
mas žemyn parašiutu, nu
krito nepatogion vieton.

Sovietai Pavarė Šumiatskį 
Kaip Judžių Gadintoją

Maskva. — Tapo pašalin- žadės įvykdyt visą bendrą 
tas iš Sovietų Sąjungos ju- Liaudies Fronto programą, 
damųjų paveikslų vadovavi
mo Boris Šumiatskį už įvai
rius politinius ir meno blo
gumus, ypač už sudarkymą 
piratiško judžio “Skarbo 
Sala” (Treasure Island).

Į tą vyrišką avantiūrų 
veikalą Šumiatskis nelemtai 
įvėlė vieną merginą su ly
tiškumu ir išgverusio neva 
“aukšto” gyvenimo daino-' 
mis. Politiniai Šumiatskis 
sudarkė “Skarbo Salą” 
tuom, kad perstatė Airijos 
revoliucionierius kaip ban
ditus padaužas.

Neramumai, Bruzdėjimai Api
ma Generolo Franco Armijas

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Devyni fa
šistų kareiviai perbėgo į 
liaudiečių pusę netoli Teru- 
elio ir pranešė, kaip sklei
džiasi nepasitenkinimai, ne
sutikimai ir neramumai fa
šistų valdomuose plotuose 
Ispanijoj. Labiausia sudre
bino fašistus tai didi liau
diečių laimėta pergalė Te-

Devyni minimi bėgliai sa
ko bendrame rašytame pa
reiškime: “Visur matosi ne
ramumai tarp fašistinių jė
gų, ir padėtis tenai darosi 
nepakenčiama.”;

Teruel, Ispanija. — Liau- 
diečiai nukirto dar vieną 
fašistų lėktuvą.

Paryžius, saus. 17. — So
cialistas Leon Blum stengia
si sudaryt naują Liaudies 
Fronto ministerių kabinetą 
vieton pasitraukusio kabine
to, kurio pirmininkas buvo 
C. Chautemps, radikalas so
cialistas.

L. Blum yra jau pirmiau 
buvęs ministerių pirminiu-, 
ku Liaudies Fronto val
džioj. Francijos prezidentas 
A. Lebrun pakvietė Blumą 
suorganizuot naują ministe
rių kabinetą po to, kai ra
dikalui socialistui (libera
lui) G. Bonnet’ui nepavyko 
suimdavo t naują valdžią.

Komunistų ir Socialistų 
partijos buvo nusitarusios 
remt tik Liaudies Fronto 
ministerius ir priešinosi 
bandymam G. Bonnet’o, bu
vusio finansų ministerio, 
įtraukt į ministerius taipgi 
žmones iš partijų, nepri
klausančiu Liaudies Fron
tui.

Prieš pašalinių partijų 
statymą į valdžią taip pat 
išstojo daugelis radikalų so
cialistų. Tuo būdu Bonnet’ui 
ir nepasisekė sukurt naujas 
ministerių kabinetas.

Maurice Thorez, Franci
jos Komunistų Partijoj ge- 
neralis sekretorius, pareiš
kė, jop^komunistai dalyvaus 
valdžioj, jeigu valdžia pasi-

Socialistų, komunistų ir 
radikalų socialistų pildan
tieji komitetai specialiuo
se savo susirinkimuose, su
šauktuose po Chautemps’o 
ministerijos pakrikimo pra
eitą ketvirtadienį, sutiko, 
jog tik Liaudies Fronto 
Partijos tegali valdyti Fran
ci ją.

L. Blum, dabar organi
zuojantis naują ministerių 
kabinetą, stengiasi gaut pa
ramos ir iš kitu demokra
tinių jėgų, apart Liaudies 
Fronto partijų; sako: “Aš 
jaučiu, kad dabartinėse ap
linkybėse reikia sudaryt įs
pūdį, kad gyvuoja sociale 
santaika namie ir kad šalis 
yra stipri užsieniniuose san
tykiuose.”

Naziai Areštavo Garsų Ka
talikų Pamokslininkų

Munich, Vokietija. — Na
ziai vėl areštavo garsų ka
talikų pamokslininką kun. 
R. A. Meyerį. Jam buvo už
drausta sakyt pamokslus, 
bet jis nepaisė uždraudimo.

Protland, Oregon.—Spau
stuvių darbininkų streikas 
uždarė tris miesto laikraš
čius.

Šiandien ( būsią abelnai 
giedra ir šalčiau.—N. Y. 
Oro Biuras. > «.

Vakar temperatūra 28. 
Saulėtekis 7:15; saulėleidis 
4:55.
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Lietuvos Žvalgybos Provokacijos 
Prieš Komunistus

Lietuvos Komunistų Partijos organas 
“Tiesa” iškelia viršun Lietuvos smetoni
nės žvalgybos provokacijas. Laikraštis 
rašo:

žvalgyba jaučia, kad Lietuvos darbinin
kai ii* valstiečiai laiko trockistus fašistų 
agentais, vadinasi, liaudies priešais. Už tat

žvalgyba nesitenkina tiesioginiai išnaudo
dama trockistus darbo žmonių sekimui. Ji 
kartu rūpinasi juodinti komunistus, vadin
dama juos trockistais. Tuo būdu žvalgyba 
mano atbaidyti liaudies mases nuo jų sim
patijų komunistų partijai, štai žvalgybinin
kų bulvarinis laikraštpalaikis “10 centų” 
taip rūpinasi provokuoti komunistų parti
ją. Esą Lietuvos komunistų partijos vado
vybę sudarą trockistai ir dėl to Sovietų Są
jungos sukaktuvės nebuvę Lietuvoj paminė
tos, kaip protestai prieš trockistų persekio
jimą Sovietų Sąjungoj.

Mes neabejojam, kad Lietuvos liaudies 
masės teisingai įvertins ir šitą eilinę apsi- 

x putojusių žvalgybininkų šunų provokaciją. 
Lietuvos liaudies masės pačios žino, kaip 
žvalgyba, bijodamas! išstojimų, išanksto vi
suose Lietuvos kampuose darė masines kra
tas, dešimtis ir šimtus areštavo darbininkų 
ir valstiečių. Lietuvos liaudies masės pa
čios skaitė ir platino komunistų išleistą at
sišaukimą sukaktuvėms paminėti. Ir galim 
pranešti Lietuvos liaudžiai, kad areštuotų 
tarpe nėra nė vieno trockisto, priešingai, 
žvalgyba visaip padėjo trockistam trukdyti 
švęsti Socialistinės Revoliucijos sukaktuves.

žvalgybiniški šunes jokiomis provokacijo
mis nepajėgs apjuodinti komunistų partijos 
—kovotojos dėl Lietuvos darbininkų ir val
stiečių gerovės. Į šitą žvalgybos prdvokaei- 
ją atsakysim dar didesne kova prieš kontr
revoliucinius trockistus, kaip tiesioginius 
žvalgybos padėjėjus ir agentus.

“Tiesa” praneša, jog nepaisant šių 
žvalgybos provokacijų ir džiaugsmo, kad 
Rusijos proletarinės revoliucijos sukakt- 
tis nebuvo Lietuvoje atžymėta, revoliuci
jos paminėjimai beveik visur buvo gana 
pasekmingai pravesti. Tiesa, teroro padė
tyje negalėjo įvykti platūs masiniai su
sirinkimai, bet įvyko labai daug niažų, 
slaptų susirinkimų kaip mieste, taip kai
me; taip pat buvę išplatinta daug litera
tūros, ryškinančios Sovietų Sąjungos so
cialistinės santvarkos laimėjimus.

Sveika Mintis ir Geras 
Pasiūlymas

Vakar dienos “Laisvėje”-.įdėjome ilgą 
straipsnį “Ką pašalpinės draugijos turi 
daryti, kad užtikrinti savo nariam tinka
mą apdraudą ir pašalpą”. Jį turėtų labai 
atydžiai perskaityti visi vietinių pašalpi- 
nių draugijų nariai ir tuos Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo pasiūly
mus apsvarstyti savo susirinkimuose. Iš- 
tiesų su vietinėmis senomi draugijomis 
pasidarė visai rimta problema. Kelias de
šimtis metų mokėję duokles nariai gali 
netekti nei pašalpos ligoje, nei pomirti
nės. Jau ne vienas tokių atsitikimų yra 
buvę.

Bet galima tos katastrofos išvengti, 
jeigu draugijų nariai laiku susipras ir 
darys ką nors. Jų geriausia išeitis—pri
sidėti prie finansiniai geriausia stovin
čio Amerikos Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo.

Deja, ne visi mūsų draugijų nariai tą 
tiesą supranta. Jie nori laikytis iki galo, 
tai yra, iki visai draugija nebegalės iš
siversti. Bet reikia suprasti, kad tada 
jau esti pervėlu prisiglausti prie Susivie
nijimo ir apsaugoti savo pašalpą ir po
mirtinę. Tą aiškiai nurodo minėtas strai
psnelis, tą bet kam pasakys kiekvienas 
Susivienijimas. Prisidėti prie Susivieni
jimo galima tiktai tada, kad draugija 
dar išsiverčia finansiškai ir gali Susivie
nijimui reikalingai apmokėt už savo seno 
amžiaus narius.

Kaip Mūsų Kunigai Sukoneveikė 
Savo Šventuosius

Amerikos Lietuvių Rymo Katalikų Su
sivienijimo organas “Garsas” (sausio 13) 
pradėjo vaina prieš dabartinius lietuviš
kų bažnyčių šventuosius. Jie ęsą tokios 
bjaurios išvaizdos, jog žmonės žiūrėda
mi į juos atsisuka nuo bažnyčios ir nuo 
dievo. Kurie tam netikite, tai čia pasi
skaitykite :

Amerikoj yra virš šimto lietuvišku bažny
čių. Kai kurios iš oro išrodo gan didingos; 
tačiau, įėjęs vidun, žmogus pajunti lyg kad 
kokį apsivylimą ir sugniaužimą širdyje: be
veik visos ant vieno kurpalio mautos, šio- 
kindės (šabloniškos), nemeniškos. Perdaug 
prikrautos įvairių {įvairiausių statulų, sie
nos ir lubos aptapytos paveikslų paveikslais. 
Ir kadgi šios statulos, ar paveikslai būtų bu
vę žmoniški! Ne! Kartais ir mūsų Lietuvos 
dievadirbiai galėtų pasibjaurėti—šventieji 
kažkoki kreivanosiai, skersalūpiai, plačia
burniai, kreivaakiai, raudonai nudažytų 
skruostų ir lūpų, nelyginant, lyg šių laikų 
išblyškusiųjų mergaičių ir moterų paveiks
lai—nieko prakilnaus, astetiško, dangiško! 
Visa tai kažkaip sunkiai prislegia lietuviš
ką širdį, žinoma, nevisos šitokios. Yra ne
maža tikrai meilių bažnyčių: visgi nesimato 
jose originališkumo ir tikrai meniško sko- 

• nio.

Betgi šituos “kreivanosius”, “skersalū- 
pius”, “plačiaburnius” ir. “kreivaakius” 
sutvėrimus mūsų broliai katalikai garbi
no per keletą desėtkų metų ir manė, jog 
jie garbina tikrai kokius ten šventus 
daiktus. Dabar gi kunigų “Garsas” sako, 
jog tos visos baisios statulos visai nei ne
panašios į šventuosius. Vadinasi, jų visos 
maldos nuėjo vėjais.

Tačiau nereikia manyti, kad čia “Gar
so” redaktorius taip labai susirūpino 
šventųjų išvaizda gerais troškimais pa
gundytas. Nereikės tų baikų. Kaip tada 
buvo biznis, kai tuos “kreivaakius” dirbo 
ir kimšo į bažnyčias, taip dabar bus biz
nio juos vejant laukan iš bažnyčių. “Gar
sas” agituoja senuosius šventus išmėsti 
laukan, darytis naujus šventuosius. O jų 
padarymas ir sudėjimas į bažnyčias, be 
abejonės brangiai kaštuos.

Tai bus kunigams naujas biznis, o 
vargšams parapijonams naujos bėdos.

naziai išblaškė pro- 
TESTONŲ KUNIGŲ 

SUSIRINKIMĄ
Berlin. — Naziai per ka

lėdas buvo paliuosavę dau
gelį įkalintų protestonų ku
nigų'bet dabar vėl juos 
persekioja. Dahleme nazių 
policija užpuolė protestonų 
kunigų susirinkimą, areš
tavo .jo pirmininką, o kitus 
išblaškė.

Sveiksta Pažangesnis Vy
riausio Teismo Teisėjas 
Washington. — Nors ir 

pamažu, bet eina sveikyn 
pažangesnis Vyriausio Teis
mo teišėjas. Ben. N. Cardo- 

- zo.

Išgriebė Dokumentus iš Ja
ponų Paskandinto Amerikos 

Laivo

Shanghai.— Narai išgrie
bė dokumentus iš Amerikos 
karinio laivo “Panay,” ku
ris nuskandintas japonų oro 
bombomis. Bet pats laivas 
perdaug sužeistas, kad ap
simokėtų jį iškelti ir taisyti.

39 Procentais Mažiau šelpia 
New Yorko Bedarbius

New York. — Per pasku
tinius 6 mėnesius 39 nuo
šimčiais mažiau išleista fe
derates valdžios pinigų šelpt 
šio miesto bedarbius negu 
per pusmetį pirm to.

PATARIA SIŲST “SUM- 
MONSUS” R E GISTRUO- 

TAIS LAIŠKAIS

Albany, N. Y. — Užtek
tų pasiųst apdraustais laiš
kais “summonsus” (pakvie
timus) į teismus, kaip pa
taria New Yorko valstijos 
seimelio teisių taryba. Iki 
šiol “summonsai” būtinai 
turėjo būt įduoti į rankas 
šaukiamiem teisman.

Berlin. — Hitlerio bažny
tinis ministeris H. Kerrl 
vadina “n e p a k enČiamais” 
tuos popiežiaus aplinkraš
čius, kur jis smerkia prieš
krikščionišką nazių politiką.
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Darbininkų Sąmoningumo
Kėlimas

V. I. LENINAS
(Lenino Mirties Minėjimui)
. . . Darbininkų masių susipra

timas negali būt tikrai klasiniu 
susipratimu, jeigu darbininkai 
iš konkrečių ir be to opių (aktu
alių) politinių faktų ir įvykių 
neišmoks regėt kiekvienos kitų 
visuomenės klasių visuose tų 
klasių dvasinio, moralinio ir po
litinio gyvenimo apsireiškimuo
se,— neišmoks'vartoti praktikoj 
materialistinio, analizo ir mate
rialistinio vertinimo visų gyven
tojų klasių, sluoksnių ir grupių, 
visų veikimo ir gyvenimo' pusių. 
Kas kreipia darb. klasės domę, 
pastabumą ir sąmonę išim
tinai ar daugiausia į ją pačią,— 
tas nėra social-demokratas, nes 
darbininkų klasės savęs pažini
mas kiečiausiai yra surištas su 

. pilnu aiškumu ne tiktai teoreti
nių ... teisingiau dagi tart: ne 
tiek teoretinių, kiek politinio gy
venimo prityrime išdirbtų prisi
statymų apie dabartinės visuo
menės visų klasių savitarpinius 
santykius. Štai dėl ko taip di
džiai yra žalingas ir taip didžiai 
yrą reakcioniškas sulyg savo 
praktikine reikšme mūsų ekono
mistų skelbimas, jog ekonominė 
kova esanti plačiausio vartojimo 
priemonė įtraukt mases į poli
tinį judėjimą. Kad virstų soci- 
al-demokratu, darbininkas pri
valo aiškiai prisistatyt ekonomi
nį gymį ii’ social-politinę išvaiz
dą dvarininko ir popo, aukšto
jo valdininko ir valstiečio, stu
dento ir driskių, žinot jų stiprią
sias ir silpnąsias puses, mokėt 
orientuotis tose plačiai vartoja
mose frazėse ir visokiuose sofiz
muose, kuriais dangsto kiekvie
na klasė ir kiekvienas sluoksnis 
savo egoistinius įgeidžius ir sa
vo tikrąją “esybę,” mokėt orien
tuotis' kokios įstaigos ir kokie 
įstatymai atvaizdina ir kaip bū
tent atvaizdina tuos ar kitus in

teresus. O to “aiškaus prisi
statymo nepasisemsi nei iš ko
kios knygelės: jo gali duot tik
tai gyvi paveikslai ir karštomis 
pėdomis kėlimas aikštėn to, kas 
dedas tuotarp aplink mus, apie 
ką kalbas savaip ar nors šnibž
dąs visi ir kiekvienas, ką reiš
kia tokie-tai įvykiai, tokie-tai 
skaitmenys, tokie-tai teismo 
sprendimai ir panašiai ir pana
šiai. Tie visapusiški politiniai 
išrodymai yra būtina ir pamati
nė sąlyga revoliuciniam masių 
aktyvumui išauklėt.

Dėl ko Rusijos darbininkas 
maža dar rodo savo revoliucinio 
aktyvumo dėl žvėriško policijos 
apsiėjimo su žmonėmis, dėl jšek- 
tantų ėdimo, valstiečių mušimo, 
dėl cenzūros nešvankumų, .karei
vių kankinimų; visų nekalčiau
sių kultūrinių sumanymų perse
kiojimų ir tt.? Ar ne dėl to, kad 
jo “neužstumia” ant to “ekono
minė kova,” kad jam maža “ža
da” šitai “apčiuopiamų rezulta
tų,” maža duoda “teigiamo”? 
Ne, panašus manymas, yra, pa
kartajam, ne kas kita, kaip sten
gimasis nuverst nuo nesveikos 
galvos ant sveikos, nuverst savą
ją filisterystę (taip pat bern- 

Šis paveikslas parodo Niagara vandetipuolį.

šteinianystę) ant darbininkų 
masės. Mes privalom kaltint 
save, savo atsilikimą nuo ma
sių judėjimo, kad mes nesugebė
jom dar organizuot pakankamai 
plačių, skaisčių, greitų visų tų 
nešvankumų išrodymų. Pada
rom šitai (o mes privalom pa
daryt ir galima padaryt šitai),— 
ir visų tamsiausias darbininkas 
supras ar pajus, kad ant studen
to ir sektanto, mužiko ir rašyto
jo savavaliauja ir tyčiojas iš jų 
ta pati tamsos jėga, kuri taip 
spaudžia ir slegia jį kiekvienu jo 
gyvenimo žingsniu, o pajutęs ši
tai, neatlaikomai panorės atsi-

LIETUVOS ŽINIOS
nas. Paskutiniu laiku dar-“Spindulio” Spaustuvės

Darbininkų Bėdos
Kaunas. — “Spindulio” 

spaustuvė tai valdiška įmo- 
įnė: 80% akcijų priklauso, 
valdžiai, o likusios Tūbeliai 
ir kitiems stambiesiems val-
džios šulams. Darbininkus 
čia išnaudoja nemažiau, gal 
net daugiau, kaip privačiose 
įmonėse. Spaustuvės direk
cijai leista dirbti po 2 virš
valandžius, o dirbama po 
5-6 viršvalandžius. Dažnai 
pasitaiko, kad darbininkai 
ne tik visus viršvalandžius 
turi atiduoti į darbo paja
mų mokestį, bet dar dau
giau turi sumokėti darbo 
pajamų mokesčio, kaip-virš
valandžių nedirbusieji. Dar
bininkams moka mėnesi
niai, bet jei kuris iš darbi
ninkų neateina vieną dieną 
į darbą, tai iš jo išskaito 
ne vienos dienos uždarbį, 
bet 1.5 dienos. Jei darbinin
kai nori pasinaudoti valdiš
kose įmonėse dirbančiųjų 
teisėmis, jiems atsakoma, 
kad čia privati įmonė, o vi
sais kitais atsitikimais sa
koma, kad tai valdiška. 
Pav., darbo rūmų suruoštą
ją “darbininkų šventę” di
rekcija iškabino skelbimą, 
kad dalyvavimas joje priva
lomas. Pati direkcija daly
vavo eisenoj su savo už 400 
lt. nupirkta vėliava.

“Metalaliuminijaus” Fabri
ko Darbininkų Vienybė
Kaunas.—Po nesenai įvy

kusio streiko išnaudotojas 
nenorėjo išpildyti kaikurių 
savo pažadų. Tada darbi
ninkai, per streiką pažinę, 
kad vienybėje galybė, vėl 
stojo ir vieningai iškovojo 
viską, ką buvo streiku lai
mėję. Lapkričio mėn. pra
džioje administracija norėjo 
tris dienas švęsti ir už tai 
nemokėti darbininkams. Bet 
darbininkai išreikalavo už
mokestį ir už tas tris die-

šaukt ir pats, jis mokės tada— 50. Antrą pasitarimą, deja,
šiandien surengt kačių koncertą 
cenzoriams, ryt demonstruot 
prieš numalšinusio valstiečių 
maištą gubernatoriaus . namus, 
poryt pramokys tūos žandarus 
sutanoj, kurie atlieka šventosios 
inkvizicijos darbą, ir tt. Mes dar 
labai maža, beveik nieko nesam 
padarę tam, kad leist į darbinin
kų mases visapusiškus ir nau
jus išrodymus. Daugelis mūsų 
ir nenusimano dar tos savo par
eigos, o gaivališkai velkas pas
kui “pilką bėgamą kovą” siau
ruose fabrikų būvio rėmuose.

(Iš “čto Dietai” 1902 m.)

bininkai surengė vakaruš
kų, kurioj dalyvavo daugu
ma fabriko darbininkų. Va
kar uškoj buvo pasikalbėta 
apie paskutinius streikus ir 
jų reikšmę, apie darbinin
kų ir valstiečių sunkumus ir

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

Tel.: Humboldt 2—7964

“Aukštas Kraujas.”
Drauge gydytojau, ir aš 

kreipiuos į jus patarimo del 
mano mylimo draugo. Mes abu 
esam “Laisvės” skaitytojai ir 
abu atsidėję sekam jūsų svei
katos straipsnius.

Mano draugas yra kokių 45 
metų amžiaus, sveria apie 200 
svarų, 5 pėdų ir 8 colių ūgio. 
Jis jau antri metai kankinasi 
su galvos skaudėjimu. Ir gy
dytojai nesuranda jam nieko 
pavojingo. Tik surado aukštą 
kraują. Ai- gali iš aukšto krau
jo paeiti tokis svaiginingas 
galvos skausmas? Ir jam au
syse spiegia, bilda ir diegia. 
Mažiausis susijaudinimas su
kelia jam'didžiausį karštį gal
voje. Net akyse tamsu pasida
ro. Arba susirūpina kiek ar 
meilėje susijaudina, tai jau ne
beranda kur dėtis, kaip kanki
na nervai, ir miegot negali. Ar 
kiek gelbėtų jam, jei apsives
tų ir turėtų ramų gyvenimą ir 
maistą pritaikytą ?

Gydytojai jam davė lašų 
dėl kraujo žeminimo. Ir užgy
nė mėsą ir duoną valgyti. Ir 
nervams raminti davė vaistų, 
bet, kol kas, nėra’ geriau. Tai 
tas jo sirgimas ir mano nervus 
taip skaudžiai paveikė. Iš rū
pesčio sudžiūvau, net negaliu 
naktimis miegoti nei valgyti.

Šiaip jis yra strprus, gali 
valgyt, mėgsta valgyt kuo tik 
riebiau. Ir dirba, kiek galėda
mas, visada. Patarkite, kokį 
maistą jis turėtų vartoti ir ko
kių taisyklių laikytis. Aš norė
čiau apsivesti su juo ir prižiū
rėti jį ir maistą pataikyti. Bet 
dabar jis bijo ir vestis. Jis
mano, kad jau nebepasveiks, 
ir mano, kad aš jo sergančio 
nemylėsiu. Tai jis dabar tiek 
graužiasi ir nervuojasi, kad 
sykiais jau nebenori ir gyvent.

Kas mum daryti ? Lauksiu 
(su rūpestinga širdžia. Ačiū la
bai.

Atsakymas
Labai tragingas supuolimas. 

Ir išrišimas čia toli gražu ne
taip lengvas. Brangi draugė, 
jūsų pasišventimas stebėtinas. 
Tokis pasišventimas, net sa
vęs paneigimas, kad tik drau
gui padėjus, yra'retas gyveni
me daiktas. Be abejo, tokia 
jūsų nuotaika galėtų jūsų 
draugui žymiai padėti. Ta- 
čiaus čia daug priklauso nuo 
pamatinės jūsų draugo ligotu
mo priežasties.

Antradienis, Šausią 18,19^8

fašistinės valdžios reakciją;
Valstiečių Pasitarimai
Skapiškis. — Rugpjūčio - 

mėn. įvyko du valstiečių pa- : 
si tarimai. Viename daly va- : 
vov17 žmonių, antrame net • 

lietus pergreit išvaikė. Blo
gai, kad nebuvo pasirūpin
ta pastoge. Pasitarimuose 
kąlbėta apie amnestijos po
litkaliniams reikalingumą ir 
kitus opius valstiečių reika
lus. Valstiečiai labai pasi
piktinę dideliais mokesčiais 
ir fašistine priespauda.

“Mėlynosios Grand Džiures” 
Esančios Vienpusiškos

Albany, N. Y. — Specia
liai parinktos “grand džiu- 
rės,” arba vadinami “mėly
nojo kaspino” prisiekusių 
posėdininkų teismai per
greit ir perdaug nuteisia 
kaltinamųjų,—-s ako teisių 
taryba New Yorko valsti
jos seimelio. Ji, todėl, pata
ria panaikinti “mėlynąsias 
grand džiures” ir naudot 
paprastas džiures įvairiuose 

1 teismuose.

Matot, drauge, kaip yra. 
Jam gydytojai pripažino 
“aukštą kraują.” Jam aukš
tas kraujo slėgimas. Dalykas 
visuomet rimtas ir ne be pavo
jų. Sakote, gydytojai jam ne
suranda nieko pavojingo. Auk
štas kraujo slėgimas, drauge, 
nėra taip bevertis, menkas da
lykas. Daug čia priklauso nuo 
pamatinės to aukšto slėgimo 
priežasties. Yra aukšto slėgi
mo rūšių, kurios galima ge
rokai atitaisyti. Jeigu tai pri
klauso nuo endokrininių liau
kų netvarkos, atatinkamais 
ekstraktais, įčirškimais ir šiaip 
higijena dalykai galima gra
žiai pagerinti. Tačiau, jeigu to 
aukšto slėgimo pamate yra 
arterijų sklerozė (kraujagys
lių sukietėjimas), arba įsise- 
nėjęs inkstų įdegimas, tai jau 
netaip lengva.

Ar gali iš “aukšto kraujo” 
paeiti galvos skausmas, ausy
se spiegimas, bildėjimas, die
gimas, nervingumas? žinoma, 
da ir kaip! Juk tai klausimas 
kraujo bėgiojimo, o nuo krau
jo apytakos priklauso visas 
organizmo sveikumas ar ne
sveikumas. Tai — gyvybės šal
tinis, tai — sveikatos pamatas.

Ar jam gerai būtų apsives
ti? Ot tai klausimas. Atsižvel
giant į tokį jūsų pasiaukojimą, 
jam tai galėtų išeiti naudom 
Jums gal ir gi. O dabar ir 
jums nervai subaladoti. Tačiau 
čia yra painumų, ir tik jųdvie
jų abipusis susipratimas, ko- 
operavimas, pasišventimas bū
klę paskaidrintų.

Jis myli riebiai valgyt. Jam
taip negerai. Netik mėsos, bal
tos duonos, bet ir sunkiųjų rie
balų tegul jis nevartoja. Ge
riausia jam vegeterijoniškai 
pagyventi keletą savaičių, o 
paskiau dadėti ir pieniškų, 
kiaušinio trynių, po truputį jū
ros žuvų, juodos duonos. Dru
skos nereikia. Visai mažai te
gul geria. Ir, vietoj vandens, 
geriau naminio limonado. Te
gul nė ištolo nerūko, šalinasi 
dūmų. Po truputį lengva vyno 
galima. Nereikia kavos, arba
tos, pipirų, garsvycių, acto. Te
gul ima džiovintų mielių, žu
vų aliejaus kapsulių arba šiaip 
vitaminų kapsulių, iodo tinktū
ros. Dijatėrrtiija ir ultra-vijo- 
letiniai spinduliai — didelė 
jam būtų pagalbą. Tegul ma
žiau jis dirba. Tegul pasilsi, 
pogulio paguli kas dieną.

fa 'it Jirj



Antradienis, Sausio £8, Į&38

THE EDITOR

TRIES TO THINK
WE POOR FISH

We see by the papers that the 
brains of fishes are similar to those 
of men.

Phooey! Who ever heard of a 
fish starving because there were 
too many worms to eat?

----- 0------
ECO. NO. 1

Those peculiar moaning sounds 
New Yorkers have been hearing late
ly are not the wintry winds but the 
moans of Wall Street financiers who 
have found the going not as velvety 
as it used to be.

I remember the advice of my 
Modern Banking professor in Col
lege when he was asked how to 
make money in the stock market, 
“Sell when everybody buys and buy 
when everybody sells”.

Quite simple, isn’t it? If you 
choose to enter the select cliques of 
Wall Street, simply follow that ad
vice.

But all is not rosy for the stock 
manipulators. Early in 1933 agita
tion for the passage of the Se
curities Exchange Act was begun. 
Seeing that the handwriting was on 
the wall the New York Stock Ex
change “voluntarily” placed restric
tions upon its own members and 
their trading.

The S.E.A. was passed and still 
more regulations of stock trading 
went into effect. Heavier margins 
were required for trading and the 
Board of Governors of the Federal 
Reserve System made it necessary 
for a company to disclose most of 
its inside financial movements before 
permitting new securities to be is
sued. These laws and others made 
it difficult for the Wall Street mar- ! 
keteer to dispose of his stocks and Į 
receive his desired profit. The time 
had come for everybody to buy and 
a select few to sell but the trouble 
was the sucker did not choose to 
buy.

In other words—the possession of 
stocks is in the hands of a few 
business monarchs. The depression 
of 1929 is definitely over and the 
country in a period of readjustment 
and approaching prosperity but the 
dabbler in the market is not present 
to hand over his money. The mar
ket is “thin”. Business men and 
brokers then begin to wail over the 
lack of liquidity in stocks and second- 
rate bonds.

Remembering the law of supply 
and demand you can readily see that 
when multi-millionnaires attempt to 
find buyers for their stocks and do 
not—the stock market graph goes 
sharply down.

Economic journals may go into 
spasms blaming the President’s New 
Deal Legislation and the labor move
ment as the prime causes of this 
late recession but no amount of 
white-washing can wipe out the facts 
that it is due to two causes:

1) Failure of speculators to find 
“sucker” buyers for their rich clients.

2) A “sit-down” on the part of 
Big Capital in order to discredit 
the administration’s progressive le
gislation.

We have discussed the first point
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Lenin, Liebknecht and Luxemburg.../4I

Government soldiers ready to fire at Fascist snipers barricaded in a building in the Aragon
provincial capital during the period of occupation by republican forces. Capture of the city in
zero weather in a surprise offensive was the big gest anti-Fascist victory of the war to date.
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Play Featured
At Lenin Rally

The New York State Committee, 
Communist Party, made public yes
terday, complete details of program 
and speakers for the huge Lenin 
Memorial meeting which will take 
place Wednesday, Jan. 19 at 8 P. M. 
at Madison Square Garden.

Heading the imposing list of 
speakers is Roy Hudson, leading 
member of the Central Committee, 
Communist Party, U. S. A., and na
tionally known maritime leader.

Also scheduled are: “Mother” Ella 
Reeve Bloor, member of the Central 
Committee, Communist Party, U.S.A., 
I. Amter, New York State organizer; 
and Elizabeth Gurley Flynn, leading 
member of the New York State Wo
men’s Commission.

James W. Ford, former vice-presi
dential candidate for the Communist 
Party, and nationally prominent Ne
gro leader will be chairman.

An ambitious entertainment pro
gram will highlight what promises 
to be one of the most stirring Lenin 
Memorial meetings in years. Top
ping the program will be the State 
Committee’s play,* entitled “Today 
in America”.

Anna Sokolow, noted young mod
ern dancer, director of a group of 
35 young professionals will present 
“Dance of All Nations”.

MILLIONS PAY TRIBUTE TO HEROIC
MARTYRED FIGHTERS FOR PEOPLE

It is at this time of the year that the minds of millions of people the 
world over turn back twenty years ago and remember the three heroic per
sons who devoted their lives to the fight for freedom, peace and progress... 
Lenin. . .Liebknecht. . .Luxemburg...

Karl Liebknecht
In 1914 the war machine of the German

Empire rumbled on as the world was en
gulfed in war. The entire nation was in a 
/ever of patriotism and blindness. All the 
public officials paid service to the Father- 
land and the Kaiser and to WAR—that is 
all except one man.

On December 2nd, 1914 the German 
Reichstag voted upon giving the army war 
credits. Only one man stood up and voted 
NO I That man was Karl Liebknecht.

”1 state the following reason for my 
vote of today’s measure: This war, which 
was desired by none of the participating 
nations, did not break out for the good of 
the Gerriian or any other people. It is an 
imperialist war, a war for capitalist do
mination of the world market, for the poli
tical control of important colonial regions 
by industrial and finance capital”.

In 1916 while the war was going on
Karl Liebknecht led a May Day demonstration in Berlin. He was thrown 
into prison and there he remained until November 1918. When he was 
released he took up the leadership of the German revolutionary workers 
with Rosa Luxemburg.

THE SO-CALLED FOUL 
OF E. VENTURI

Enrico Venturi whose pitiful exhi
bition last Wednesday evening at 
Madison Square Garden, against 
Henry Armstrong brought- rounds of 
jeers and catcalls from some 12,000 
customers, will be brought up with 
his manager before the Boxing Com
mission for investigation today.

This writer was sitting in a ring
side seat and the so-called “foul” 
occured when Venturi’s back was to 
me so I can’t say if it really was 
or wasn’t. If Venturi was really 
fouled he would not have complain
ed to Referee Arthur Dovovan then 
wait for Donovan to warn Arm
strong and a few seconds later grasp 
that part of his body which was 
supposedly hurt and slowly fall to 
the canvas and roll over on his 
back. When the count was completed 
he jumped to his feet, walked, and 
then fell back.

A man when fouled and really hurt, 
doubles up immediately, falls to the 
floor and lays there in a crumpled 
position. '

As a boxer Venturi was never 
much, as an actor he’s a complete 
flop. Tom Yermal.

L.Y.S. Sports Editor.

Tickets on Sale For 
Ramblers Jamboree
A snowball fight in a ballroom... 

The idea isn’t as fantastic as it 
sounds for that is what the Rich
mond Hillers will have at their 2nd 
Annual Jamboree. Last year the 
snowball fight was a great success 
and it will be repeated this year 
with bigger and better “snowballs”.

The program will feature two po
pular night club singers and one of 
the most popular Lithuanian Radio 
Orchestras, that of George Kazake
vich. Swing music and polkas will 
be the musical attractions.

Streamers, balloons and confetti 
will be plentiful to give you a 
swell time.

The Jamboree will be held January 
29th at Casino Hall, 114th Street and 
Liberty Avenue.

Admission, before we forget, is 
35 cents in advance and 45 cents at 
the door. —Ad.

Father Cogloose, too long on the 
air, has finally been given the air. 
We can hear the kilocycles ec-sta- 
tically applauding. | .. '

Joe: Doesn’t your wife miss., you 
when you stay out late? .

George: Occasionally—but usually 
her aim is pretty good.

today. Next week we will discuss 
the second. The test of good manners is being 

able to put up pleasantly with bad
ones.

J. Orman Now Visiting 
Pittsburg Cities

The National Youth Secretary of 
the L.D.S., John Orman, is now on 
tour of cities in the vicinity of Pitts
burg. He will visit . several cities 
to meet active people in the APLA 
and LDS and discuss ways and 
means of fostering the LDS youth 
branches and forming new ones.

While in the Pittsburgh area John 
Orman can be reached by telephon
ing Wellington 1901-J. This is a 
schedule of cities yet to be visited. 
January

18, Soho, Pittsburgh.
19, Wilmerding, . Pa.
20, Coverdale and Castle Shannon.
21, Washington, Pa.
22, New Kensington, Pa.
23, Conference with youth of Pitts.
24, South Side, Pittsburgh
25, Carnegie, Pa.

A Measely Fifty Grand 
For Little Gloria

• X
NEW YORK.—The cost of living 

last ;year for Gloria Vanderbilt, 
foughLover heiress to $4,000,000.00 
was $50,052.00..

This is revealed in an accounting 
filed in court. Now 14, Gloria was 
the center of a court battle two 
years ago between her mother and 
her aunt.

DELEGATES! SIGN 
NOW FOR ASSEMBLY
Two weeks from now youth who 

have gathered from all parts of the 
state will gather in New York City 
and discuss the problems they all 
face.

The American Youth Congress is 
sponsoring this Model Legislature of 
the Youth of New York State. Re
presentatives from youth and youth
serving agencies will meet and dis
cus legislation they would want the 
actual assembly in Albany to pass. 
The purpose of this Model Legisla
ture is' to give the youth of New 
York a chance to get together and 
discuss their own particular problems 
of housing, youth crime, education, 
recreation and jobs. Individually 
these organizations can accomplish 
little but with the aid of hundreds 
from all over the state they can 
learn what best to contribute to their 
own welfare and that of the state.

Each local club or organization is 
entitled to one Assemblyman for 
every twenty-five members or frac
tion thereof. All organizations of 
youth in New York are urged to 
send their representatives to the 
Model Youth Legislature. ____

Sessions will be held at the Col
lege of the City of New York on 
January 28-30. Registration blanks 
can be secured from the N. Y. C. 
Council of the American Youth Con
gress at 105 West 40th Street, New 
York City.

The Anti-Syphilis Bill
By ERNEST MOORER

The Twomey-Newell bill, aimed at 
the problem of pre-natal syphilis and

v Rosa Luxemburg /
Rosa gained the respect and admiration

of women the world over for her biting 
and courageous expose of the economic 
causes of prostitution. She was also im
prisoned for her courageous opposition to 
the war. Even in her prison cell she con
tinued her fight against the imperialist 
war by writing pamphlets ufitil the day 
of her death.

On January 15th Karl Uebknecht and 
Rosa Luxemburg were murdered. They 
were seized in front of a police station, 
bundled into cars and jtaken to the out
skirts of the city where they were shot 
down.

Liebknecht and Luxemburg fought till 
the end for a new society of justice and 
equality. They were murdered but their 
courageous work lives on. Germany is now 
a fascist country and Liebknecht and Lux

emburg failed to realize their ambition—but in Russia...

V. I. Lenin
said that the Revolution in 
have succeeded without the 
But it is Benin who under-

It has been 
Russia would 
aid of I^enin. 
stood the needs of leadership for action
and the youth. In Ix?nin the youth found 
an active supporter. He,helped the youth 
of Europe understand the nature of the 
war that was killing them and to under
stand the way to overcome their own 
masters and exploiters.

It is not a coincidence that the growth 
of the proletarian youth movement fol
lows the growth of Leninism. The first 
international youth conference, held in 
Stuttgart in 1907 under the leadership 
of Karl Liebknecht, was greatly influenc
ed by the Russian Revolution of 1905.

In his activities with youth he stressed 
one important principle:

“The tasks of the youth generally, and of the Young Communist League 
and all other organizations particularly, may be expressed in one sentence: 
The task is to acquire knowledge”.

“It is so beastly hot here in Florida, Myron, it reminds me of 
the time I visted your sweatshop”.

soon to be acted upon by the New 
York legislature, is an excellent mea
sure—as far as it goes.

This was the composite opinion of 
a group of progressive physicians. 
The trouble with the bill is that esti
mates of its friends of the number 
of syphilitic births which it would 
eliminate are greatly exaggerated.

This was the comment of a young 
private physician who recently com
pleted his obstetrical interneship at 
Bellevue.

“Let’s take a typical case”, he 
said, “and see how the Twomey-New
ell bill would work.

Tests Little Help
“The bill requires the physician 

attending a pregnant woman to ad
minister a Wasserman test to deter
mine if she has syphilis. That’s 
fine, but what happens is that the 
average mother from the poorei’ sec
tions of the city makes her first visit 
to a doctor when the baby is to be 
bom.

“The Wasserman test is given as a 
matter of routine, but it can ac- 

' complish nothing. The only effect 
it can have is that if the test shows 
the mother to be syphilitic, treat
ment of the baby can begin at once.

“Of course this is no fault of the 
Twomey-Newell bill and should not 
detract from it. The bill is a good 
one and deserves our support. To

get at the bottom of the problem, 
however, we must go considerably 
further”.

Asked about the city’s free clinics, 
this young physician said “sure, we 
have them, and here again the idea 
is fine as far as it goes”. Again he 
cited a typical case.

“If an expectant mother goes to 
one of the city’s dispensaries she is 
assigned a number and told to re
turn at a certain time a few days 
later. ,

“She appears at the designated 
time and finds the room filled with 
other women, also awaiting an ap
pointment.

“The doctor assigned to the two- 
hour clinic gets no moneyx for his 
services so he pops in half an hour 
late and rushes off a half an hour 
early because he has an important 
appointment. The woman may not 
be reached in the clinic and she is 
told to ‘come back next Thursday’.

“She soon learns that if she is to 
see the doctor at a ten o'clock clinic 
she had better come at eight thirty. 
If she is a typical mother from a 
poor family she can’t spare the time 
from her home or her job and she 
soon ceases to come”.

Commenting on an estimate pub
lished in one New York paper that 
the Twomey-Newell bill would mean 
healthy birth for the 13,000 syphili
tic babies born in New York state 
each year, one physician pointed to 
the report of the Committee of Pub
lic Health Relations of the New 
York Academy of Medicine on ma

ternal mortality, published in 1933.
The report showed that in the 

city during 1931, 10,692 babies were 
born with a licensed midwife in at
tendance. It is fair to assume, he 
said, that almost none of these 
mothers-received any pre-natal care. 
Since midwife cases represent ap
proximately 10 per cent-of the city 
births, the number of cases which 
would benefit from the Twomey- 
Newell bill must be reduced pro
portionately.

In addition, he pointed out, the 
majority of babies born in city hos
pitals are born to mothers who had 
had no previous medical care. No 
figures were available on this group, 
but it included thousands of mothers 
in the city alone each year.

To make the Twomey-Newell bill 
more effective, all agreed that (1) 
better clinics, (2) pay for doctors in 
charge and (3) more education were 
immediately necessary.

But even if this is accomplished 
all agreed that the problem would 
still not be solved.

One physician pointed to the 
“Scandanavian system” of venereal 
disease control, which requires the 
registration by street address and 
name of all syphilitics, as an effect
ive means to combat the problem.

“If the Scandinavian system were 
applied in the United States”, he 
said, “the 60,000 syphilitic babies 
still born each year would be reduced 
to 2,000. But 2,000 is still too many”.

Asked how he would propose to

The knowledge to be acquired was different from the knowledge received 
in capitalist schools. Lenin made it clear that knowledge and education 
must be based not on fooling the young people but on giving them a real
istic understanding of the problems of life and economic struggle.

“One of the greatest evils and misfortunes left to us by the old capital
ist society is the complete isolation of books from practical life.

“The young generation can learn Communism only by linking up each 
state of its studies, training and education with the unceasing struggle of 
the proletariat and the .oilers, against the old system of exploitation”.

Lenin died by an assassin’s bullet but his ideal was not killed. It remains 
for us to work unceasingly for the fulfillment of that hope in the world.

This week we remember three heroes who gave their lives for a better 
society. We remember them «nd we remember that the task is not yet 
finished.

reduce the figure below 2,000, he | 
asked, ‘‘Have you read Surgeon Gen- j 
erai Thomas Parran’s new book, 
‘Shadow on the Land’? Look on 
pages 181 and 182 and you will find 
the answer”.

The passage, written by the man 
who has done more than any other 
U. S. citizen to attack the problem 
of venereal disease, reads:

“The almost complete liquidation 
of the commercial prostitute in the 
Soviet Union has helped the problem 
greatly. There are no professional 
prostitutes in Russia except those 
who prefer that sort of life, the phy
sically or mentally pathological. 
This is true because every woman 
has or can get a job”.

Dyna: How did you get out tonite?
Mite: Oh, I told my grandmother 

that the boss died.

Flicker 
Flashes

COSTA RICA SAYS NUTS TO
NAZIS—The German 'Consulate in 
Costa Rica requested the Foreign 
Ministry of the diminutive Central 
American country to suppress the 
American film, “The Road Back**. 
The Foreign Ministry, however, re
fused to censor the picture, thereby 
sending the sulking diplomats back 
to their Nazi tents amid much teeth 
gnashing.

Voice (over phone): I’m sure you 
will fall for the kind of stuff I 
hand out.

Dangerous Dan: A clever talker, 
eh?

Voice: No, I’m the bank’s paying 
teller.



rlislapis Ketvirtas

PETRELIS-KUPRELIS
■ ■ ■■= SENAS VINCAS

Apysaka Iš Amerikos Si ratukų Gyvenimo 12
(Tąsa)

Tokiu būdu nelaimingasai Petrelis tu
rėjo “laimės” patekti ne į pataisos namus, 
bet į katalikišką, Šventos Barboros Prie
glaudą, kurioj gaspacįoriavo tik minyš- 

, koš ir kunigai. Tai buvo ne prieglauda, o 
trijų šimtų^akrų farma. Nors berniukai 
nuo mergaičių buvo laikomi atskirai, ta
čiau milžiniškus tos ūkės laukų plotus, su 
ipaža augusių vyrų pagelba, vien siratu- 
kai turėdavo apdirbti.

Jie ne tik turėdavo karves milžti, šerti, 
mėšlus kuopti, kiaules, vištas, žąsis, an- 

‘ tis liuobti, bet ir laukų visus darbus nu
dirbti ir tik už tai, kad juos tris kartus 
dienoj palakydavo, kaip šunelius, šiokia- 

• tokia putra, pašerdavo nuo perdėtinių sta
lo atlikusiais kaulais, aprengdavo ko
kiais drabužpalaikiais ir žiemos metu di
džiuliam skiepe pamokindavo poterius 
bambėti, kas vadinosi “mokykla” ir 
“mokslu.”

Kada detektyvas Petrelį į tą prieglau
dą pristatė ir visos priėmimo formulos 
tapo atliktos, Petrelis susitiko tai, apie 
ką nebuvo nei sapnavęs! Mat, jį patai
kė atvesti pietų laiku, ir kada jį įleido į 
kambarį, kuriame apie didelį stalą .susė
dę pietavo pulkas visokeriopo amžiaus bei 
išvaizdos vaikų, Petrelis pamatė baises
nę ir už pačią mirtį šmėklą!

Kada prižiūrėtoja atėjo pasitikti Pe
trelį ir jų akys susitiko, abudu suakme
nėjo! Petrelis taip nutirpo, kad jisai ne
žinojo, ar dar gyvas, ar jau miręs? Tai 
buvo Miss A. Ross, minyskos rūbuose!

Jos lūpos sustingo, akys iššoko, o vei
das, vietoj užrausti — pajuodavo. Jos 
rankos pakilo augštyn, pirštai išsiskėtė 
ir rodėsi, kad jis buvo pasirengusi šokti 
ant Petrelio, kaip tigras ant kiškelio ir 
gyvą jį praryti. Bet atsiminus, kad ji 
jau ne šunų ir kačių patronka ir jau ne 
Miss A. Boss, bet sesuo Agota, pradėjo 
save kontroliuoti ir rodydama tuščią prie 
stalo vietą pro sukąstus dantis suurzgė: 
“Sėsk ir paėsk!”

Petrelis vietoj peržengti per uslaną ir 
atsisėsti prie stalo, sudribo, kaip ant syk 
kojų netekęs, pečiais į stalą. Sesuo Ago
ta paėmė jį už vienos ausies, kad net ausis 
subraškėjo, pakėlė ir pasodinus kaip pri
dera, dadėjo:

“Dar turėsiu vargo iki iš šito gyvulio 
padarysiu žmogų.”

Petrelis, kad ir buvo alkanas, dabar pa
liko sotus. Jam dabar tikrai matėsi, kad 
jis paliko niekas daugiau, kaip tik ta 
Džiakio dainoj minėta peliukė ir dar ne 
bile katės, bet pasilipusios katės naguose!

Jis net pradėjo drebėti iš įtempimo 
nervų, kad nepravirkti, o jau jei būtų 
pradėjęs verkti ir dar labiau graudintis, 
gal būt, kad nebūtų išlaikius jo širdis.

Kas Buvo Ta Miss A. Ross?
Jau buvome truputį kalbėję apie pa

nelės A. Rossiūtės išvaizdą ir nežymiai 
prisiminę jos praeitį. Dabar be jokių pa
gražinimų tenka pasakyti, kad ji yra bu
vusi savo tavoro biznierka. Kiek prasisie
kus, ji tą biznį taip įkūrė, jog galėtų iš
naudoti ir kitas. Ji laikydavo net po ke
lias merginas ir užlaikydavo agentus, ku
rie, paprasta kalba kalbant, vadinasi

Detroit, Mich.
As Amerikos Lietuvių Kongreso 
Detroito Skyriaus Konferencijos

A. L. K. Detroito skyriaus 
konferencija įvyko 8 d. sausio. 
Delegatų buvo vidutiniškai at
silankę.

Daugelis delegatų pridavė pe
ticijas. Gaila, bet reikia pasa
kyti, kad tik kelios blankos pil
nos, ir tai patemijau, kad vie
nas delegatas pridavė dvi blan
kas pilnas. Na, kiti tai tik po 
tris ar keturis parašus ant blan
kų. Suskaičius pasirašusių var
dus, tai vos virš keturių šimtų 
parašų gauta.. žinoma, dar daug 
blankų nepriduota. Bet aišku, 
kad nenoromis delegatų didžiu
ma renka parašus.

Išrinkta komisija iš 4 drau- 
• gų, kurie eis po namus ir rinks 

parašus. Konferencija nutarė 
užmokėti padarytas išlaidas, jei 
jų būtų berenkant parašus.

—piropais. Jų pareiga j ieškoti kostume- 
rių gatvėse, gertuvėse ir vesti pas mer
gas. Jie dirbdavo ant nuošimčių nuo kos- 
tumerių, o jau tos svieto marnasties, tai 
kaip to palieto pieno.

Tokį biznį varant, savaimi aišku, Ros- 
siūtė degė, kaip ta žvakė, iš abiejų galų 
ir laikui bėgant paliko tik krūva jos lie
kanų, be laiko paseno ir susiraukšlėjo. Gi 
pačios šeimininkės akcijai puolant, pradė
jo pulti ir biznis. Ji padarė išvedimą, 
kad vyrų pasaulis ir neteisingas ir ne
dėkingas. Ją išnaudoją jos kostumeriai, 
nusigręžę nuo jos ir ji tik dabar pasiju
to nelaiminga ir bus išmesta, kaip supu
vus bulvė į išmatų blekinę.

“Matai,” sanprotavo ji. “Aš jiems ge
rą dariau, linksminau, tiešijau, jaudinau, 
o jie boikotu man už tai atsimoka.”

O visas nesusipratimas buvo tik tame, 
jog ji užmiršo, kad be laiko paseno. To
kiai tai aplinkumai susidėjus, vietoj pel
no, bizniui pradėjus duoti deficitą, prisi
ėjo biznį likviduoti. Po tam, neturėdama 
jokio užsiėmimo nei draugo, pradėjo ker
šyti ne tik vyrams, bet ir visam svie
tui. Vyrų taip neapkentė, kad priklijo
si visu tuom, kas tik į vyrą buvo panašu. 
Nemažiau ji neapkentė ir moterų, o ypa- 

i tingai gražių.
Šitaip išsibraukus save iš žmonijos tar

po, o pinigų turėdama daugiau, negu pro- 
i to, bevartydama žurnalų bei laikraščių 

lapus, beširsdama ant gražių moterų at- 
; vaizdų laikraščių puslapiuose,—Rossiūtė 

pradėjo galvoti, kaip ir ji galėtų pagar
sėti, kad ir jos atvaizdas tilptų laikraš
čiuose, kad ir į j,ą kiti bei kitos žiūrėtų ir, 
suprantama, užvydėtų.

Ir štai ji, praradus ar pardavus savo 
žmoniškumą, pradeda jį demonstruoti 
šunims ir katėms. Tikslas, bent iš dalies, 
visgi buvo atsiektas. Jos atvaizdas tapo 
įdėtas net į kelių lygiai laikraščių pus
lapius, kuriais ji negalėjo atsidžiaugti. 
Kaip kas ją. pavadino mielaširdinga ir 
žmoniškumo idealą gerbiančia moteria. 
Bet protingesni žmonės, ypatingai skur
de gyvenanti darbininkai, vadino ją dur
na, daugiau pinigų, negu proto turinčia 
boba.

Pradžia jai atrodė ideališka ir kilta, 
bet koks finalas? Apylinkės gyventojai, 
po ano šunų ir kačių koncerto, nusiteikė 
sekamai: Vieni iš jos juokėsi, kiti krei
pėsi į policijos viršininką, kad ta su tais 

i prakeiktais gyvūnais boba tuoj būtų iš 
j jų kvartalo iškraustyta! Ir štai vieną die- 
' na atnešė jai policistas įsakymą, kad jos 

mielaširdystė čia esanti nereikalinga. 
Kad ji, arba tegul tą žvėrinčių visai už
daro, arba kraustosi ten, iš kur yra atsi
krausčiusi. Ant galo dar prideda:

“Mūsų miestas užlaiko šunų gaudyto- ‘ 
jus ir tamstos patarnavimo šunų gaudy
tojai nereikalauja. Katės turi užtektinai 
žiurkių ir pelių. O jeigu jos tingi sau 
pragyvenimą užsidirbti, tai tegul dvesia 
badu. Tamsta jas dykas maitindama, vi
sai į tingines paversi.”

(Bus daugiau)

Taipgi bandoma gauti radio 
stoties leidimą atsikreipti prie 
vietos lietuvių' kad jie padėtų 
savo parašus po tomis peticijo
mis.

Skyrius rengiasi prie apvaikš- 
čiojimo 20 metų Lietuvos ne- 
prigulmybės sukakties. Paimta 
Lietuvių Svetainė. Paminėjimas 
įvyks 19 d. vasario. Tai bus su- 
batvakaris. Komisija su komi
tetu deda pastangas, kad išei
tų kuo puikiausiai viskas.

Pagal konferencijos nutarimą, 
komitetas laiškais kvies visas 
draugijas bei kuopas dalyvauti 
minėtose iškilmėse — 20 metų 
Lietuvos nepriklausomybės su
kakties.

Sekanti konferencija įvyks 
29 d. šio mėnesio. Būtinai turi 
būt priduotos peticijos toj kon
ferencijoj, o ne vėliau! Tą turi
te įsitėmyt visi, kurie tik pasi
ėmėte peticijas. Taipogi toj kon
ferencijoj rinkimas naujo komi
teto. Todėl, draugijos, nepa
mirškite prisiųsti savo delega

tus. Daugelis delegatų tingi
niauja, neateina į konferencijas. 
Paraginkite juos!

Komiteto Narys.

PATAISYMAS SOVIETŲ 
KONSTITUCIJAI

Maskva.—Vyriausias So-, 
vietas-seimas padarė patai
symą naujai konstitucijai, 
kad jo prezidiumas, susida
rantis iš 37 narių, turėtų 
teisę paskelbt karo stovį at
skirose vietose arba visoj 
šalyj, kai matys tam rei
kalą.

Tas prezidiumas yra auk
ščiausias valdžios organas 
tarp Vyriausio Sovieto susi
rinkimų.

ČEVERYKŲ TAUPYMAS
Penktadalį laiko ilgiau 

laikys čeverykai, jeigu pirk
si dvi poras ir vieną dieną 
nešiosi vieną porą, o kitą

LAISVI

Paterson, N. J.
DAUGIAU BEDARBIŲ

Atleido daug dažų darbinin
kų Empire PCS Dye Works, 
šiomis dienomis atleido apie 100 
darbininkų neaprubežiuotam lai
kui. Nors bosai sako, kad “tik 
laikinai,” bet tikrumoje yra kas 
kita. — Jeigu bosas nepasidaro 
sau pelno, tai visa bėda puola 
ant vargdienių darbininkų. Bo
sas neklausia: ar turi ką val
gyt? ar kūdikiai sotūs?—Jam nė 
šilta, nė- šalta; tau darbo nebė
ra, važiuok namon! Kaip rei
kės, tai pašauksiu.

Tai prakeikta sistema! Alsi
nančio darbo ir to nebėra.

Kas Bus Su Nepiliečiais?
Patersone prasidės vieši darbai 

—WPA darbai — neužilgo, nes 
politikieriai jau pradeda suraši
nėti jųjų plauko balsuotojus. Ir 
tik tie gaus darbus, kurie Ame
rikos piliečiai ir yra ant šalpos. 
Tai matosi, kokis yrą monkey 
business. Mat, tau darbas bus, 
nes esi Amerikos pilietis. O at
eiviams—$ąi lietuviška dūlė! 
Ką nepiliečiai turės daryti, ku
rie visą savo energiją išeikvojo,

A. •

kurių kapitalistai iščiulpė pra
kaitą ir kraują? Jei nepilietis— 
eik, kur akys mato!. . .

O dar randasi tokių žmonių, 
kuriems kalbėk apie prigulėji
mą prie organizacijų, tai gauni 
atsakymą: “Ką tie komunistėlai 
būbnija.. .organizacijos šį kon- 
trą sugadina. Fabrikantai su- 
p y k s ta—fa b r ik ą uždaro.”

Ir te tau! Jeigu ne komu
nistai, tai, jų supratimu, vis
kas eitų kaip sviestu patepta.

Spaudžia Iš Abiejų Gailį,
New Jersey valstijoj įėjo ga

llon įstatymas, kad turintis au
tomobilį turi duoti valdžios in
spektoriam peržiūrėti ar auto
mobilis yra tvarkoj, kaip tie
sos reikalauja. O prie to dar 
savininkas turi užsimokėti 50c. 
Turčiams tai ne striokas: jeigu 
jo automobilį išbrokuos, tai jis 
turi pinigų naują nusipirkti. O 
kaip l?us su darbininkais, jeigu 
turėdamas kokį važį, kuris dar- 
tarnauja šiokiems tokiems rei
kalams, bus priverstas pavesti 
automobilių “graboriui”? O jei
gu to nepadarysi, būsi baudžia
mas $200 arba 30 dienų kalė
jimo.

Daugelis Nukentėjo
Kai kam įdomu žinoti, kaip 

Patersono miestas stovi. Cham
ber of Commerce pranešė vieti
nėj spaudoj, jog Patersono sko
los kas metai vis didinasi ir su 
pabaiga 1937 metų skola siekė 
iki 38 milionų dolerių. Tai yra 
didelė skylė. Veikiausia tokia ir 
pasiliks arba dar padidės.

Tame pačiame raporte pažy
mėta, kad 1937 metais parduota 
stubų už taksas 572. Tai mažų 
namų savininkai, kurie negalėjo 
išsilaikyti, užsimokėti taksų. 
Sudėję visą savo triūsą turėjo 
apleisti namelius.

Pradeda Daugiau Veikti
Dažų Unijos lokalas 1733 sa

vo narių susirinkime sausio 8 d. 
svarstė klausimą, kaip geriau 
pradėt kurt Farmerių-Darbo 
Partiją. Delegacija iš įvyku
sios konferencijos Newarke 
pranešė, kad konferencija nuta
rė šaukti plačią konvenciją už 
6 mėnesių Trenton, N. J., ir 
įtraukti daugiau unijų ir įvairių 
kitų organizacijų išdirbimui 
planų ir platformos ateinantiem 
rinkimam. Tad dažų unijos lo
kalas 1733 vienbalsiai užgyrė 
Amerikos Farmerių-Darbo Par
tijos kūrimu ir prisidėjo su še
šiais šimtais dolerių, kaipo na
rine duokle, ir pasižadėjo rem
ti visokiais būdais. s

Taipgi ir Passaic Central La
bor Party užgyrė A. F.-D. P.

dieną—antrą, negu kad* jei 
kasdien dėvėsi tą pačią po
rą, o kai ji nuplyš, imsi ki
tą kasdien, nešioti.

Išrinko pirmininku John Lyding. 
Jis yra smarkus veikėjas šioj 
apielinkėj ir yra vice-pirmininku 
dažų unijos. J. L. pareiškė, kad 
tai didelis darbas, galvos suki
mas, bet turime tą darbą varyti 
pirmyn, kad pastojus kelią prie
šams, tai yra tokiems reakcijos 
elementams, kaip Jersey City 
majoras Frank Hague. Tokie 
reakcionieriai turės būt Jersey 
City piliečių išvaryti ten; kur pi
pirai auga!. ..

J. Matačiūnas.

Bayonne, N. J.
Mire Franas N okas

Sekmadienio ryte Bayonnėš 
ligoninėje mirė Franas Nokas. 
Pašarvotas pas p. Sakautienę, 
395 Blvd., Bayonne, N. J. Bus 
palaidotas . antradienį, sausio 
18 d., 2 vai. po pietų, kremato- 
rijoje. Jis buvo “Laisvės” 
skaitytojas.

Draugai ir pažįstami prašo
mi dalyvaut laidotuvėse.

Rep.
♦

aimFrekalai
ALDLD 2-ro Apskričio 

Konferencija
ALDLD 2-ro Apskričio kon

ferencija įvyks sekmadienį, 
sausio 23 d., Lietuvių Svetai
nėj, 180 New York Ave., New
ark, N. J. Konferencijos pra
džia 10:30 vai. ryto.

Dikčiai yra svarbu pribuvi
mas konferencijon laiku. To
dėl visi išrinkti delegatai būti
nai stengkitės pribūt laiku. 
Jau nuo seno patyrimo, vi
siems būna smagiau laikyti 
konferenciją dieną, negu nak
tį. Taigi, pribuvus visiems 
anksčiau, nereikės konferen
cijos nutęsti iki vėlumos.'

Pageidautina, idant visi iš
rinkti kuopų delegatai pribū
tų į konferenciją. Kurie drau
gai esate išrinkti delegatais, 
pasistatykite sau už prieder
mę ir į konferenciją pribūt. 
Konferencijos pasisekimas la
bai daug priklauso nuo skait- 
lingumo.

Nepamirškite ir kuopų ra
portus prisirengti iš anksto. 
Nors yra nutarta, jog šioj kon
ferencijoj kuopų raportai bus 

Sekantis Didelis Parengimas
Brooklyne Bus

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

Salėje telpa apie 2,000 žmonių. Puikus steičius

BAZARAS BUS 

11,12 ir 13 
Vasario-February

• 
Kiekvienų vakarą bus puiki dailės 
programa, gera orkestrą šokiams.

• • •

Laukiame Bazarui Dovanu!
y

išduodami pačių delegatų, ta- 
čiaus gerumas raportų pri
klausys nuo gero jų prirengi- 
mo. O gerumas raporto yra 
tame, jeigu jis aiškus ir kal
bama vien tik apie tuos reika
lus, apie kuriuos konferencijai 
svarbu.

Atsakomingieji kuopų dele
gatai būtinai turi nepamiršti 
atvežti kuopų duokles Apskri
čiui.

Kadangi didysis Apskričio 
metinis veikimas priklauso nuo 
naujų sumanymų konferenci
joj, tai labai vietoje visiems 
delegatams pamąstyti kiek i 
pirm konferencijos kas link 
naujų Apskričio reikalų. Taip 
iš anksto nauji sumanymai ap
svarstyti būna daug geriau 
priduodami konferencijai dėl 
svarstymo ir priėmimo.

Apskričio sekretorė išsiun
tinėjo visoms kuopoms tūlas 
bilietukų knygeles dėl pasklei
dimo. Įsitėmykite visos kuopos 
gerai, jog visų tų knygelių stu- 
burėliai, taipgi ir cielos knyge
lės, turi būti gražinami, per 
kuopų delegatus, Apskričio se
kretorei konferencijoj, žino
ma, kurie bilietukai dar nėr 
paskleisti, draugai turi dėti 
pastangas juos paskleisti nors 
paskutiniomis dienomis, kiek 
tik daugiausia galima, nes rei
kalas dikčiai svarbus.

Kurie draugai delegatai tu
ri laiko ir noro, gali prisireng
ti kiek pabūti ant vietos ir po 
konferencijos. Mat, vietinės 
kuopos draugai rengia 'šaunų 
parengimą Apskričio naudai 
toj pačioj vietoj tuoj po kon
ferencijos. Galima užtikrinti, 
jog newarkieciai, kaip ir vi

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2->—4 ir 6—8. 

Nėra valandų sekmadieniais.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVĖ.DETROIT, MICH.

0

BUS DIDELĖJE SALĖJE

i
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sados, patenkins savo pramo
ga visus. A. Gilman,

ALDLD 2-ro Apskr.
Pirmininkas.

Kovoj prieš slogas yra 
kur kas svarbiau poilsis ne
gu vaistai, sako dr. L S. 
Cutter, žinomas laikraščių 
bendradarbis.

Tokio. — Japonijos mi- 
nisteris pirmininkas Kono- 
ye reikalauja “karo iki mir
ties” prieš Chiang Kai-she- 
ko valdžią Chinijoj.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
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- pei- paštą prisųsime NATU- 
RAL-LAX-HERB TEA.

Rašykte šiaip:
JOHN W. THOMSON

1375 E. 18 St., Brooklyn, N. Y.
REIKALINGA AGENTŲ
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Nedėkingi Žmonės Hartford, Conn.
Puslapis Penktas

Trupučiukas Prisiminimo 
Netolimos Praeities

(Ištrauka iš “Les čpidė- 
mies ot l’histoire”)

Sanitarija, kvarantina ir 
vienvalinis dabojimas žmo
nių viešos sveikatos paliuo- 
savo dabartinį modernišką 
pasaulį nuo baimes-baubo 
didelių epidemijų ir net 
žmonės pamiršo apie tai, 
kad šimtmečiais kariaudami 
vieni su kitais parsigaben
davo į savo kraštą baisiau
sias epidemijas-ligas, kur 
akia nematomas mikrobas 
(peras ligos) sunaikindavo 
kariaujančius ir net šian
dien įveikia didžiausių ka- 
nuolių šūvius ir eksplozijas. 
Bet prastas žmogus to ne
mato. Dešimtmetis tam at-
gal pasinaudodamas proga 
U.S.A. Public Health išleis
to veikalo, sutraukoj para
šiau apie “Naminę musę ir 
uodą” ir išleidau pavidale 
knygutės lietuvių kalboje.— 
Labai mažą skaitlių knyge
lių tepardaviau. Mat, žmo
nės nemėgsta skaityti kny
gų, o dar mažiau interesuo
jasi apie “musę ir uodą”— 
toks menkas vabzdys, nors 
kai kada jis būna įkirus, 
ypač kada žmogus pogulio 
atsigula ir uodas ar musė 
jam ant nosies užtūpęs 
įkanda. Žmogui nei j galvą 
neateina, kad tokis mažytis 
vabzdys galėtų jam (žmo
gui) suteikti mirtiną smūgį. 
Vienok taip yra.

Štai Dr-as A. Petriką pa
rašė ir LDS išleido. knygą: 
“Parazitai”. Nariai Susivie- 
nijimo gavo dykai. Žingeidu 
sužinoti kiek narių atsidė
jusiai perskaitė tai]) naudin
gą knygą.

Dr-as J. J. Kaškiaučius 
parašė knygas “Darbininkų 
Sveikata” ir “Alkoholis”. 
Jei tau, brol ar sese, nebe
reikalingos tos knygos, pa
siųsk jas Lietuvon savo
draugui, broliui, sesei ar pa
žįstamų!. Tai gražiausia ka
lėdinė dovana.

Tu pasakysi, kad Lietuvo
je nūdien daugiau knygų 
išleidžiama, negu Ameriko
je. Tas teisybė, kad Lietu
voje daugiau knygų išleid
žiama, bet tik ponams skai
tyti. Tai dailioji literatūra, 
apysakos, romanai, bet ne 
apie sveikatą. Lietuvos gy
dytojai labai skūpauja pa
mokyti žmones sveikai gy
venti—jie laukia, kada čia 
mužikas Jonas, Jurgis ar 
Morta, Barbora susirgs ir 
atneš ponui gydytojui keliū
tą litų už gydymą. Lietuvos 
ponams gydytojams nei į 
galvą neateina mintis, kad 
sveikus žmones reikia svei
kais palaikyti. Žinoma, yra 
tam tikras, nors mažas, nuo
šimtis gerb. gydytojų ir 
Lietuvoje, kurie deda visas 
pastangas žmones sveikais 
palaikyti. Vienok toli gražu 
nepakankamas skaitlius to
kių geradarių gydytojų.

Bet mes, Amerikos lietu
viai, į tokį Lietuvos gydy
tojų elgesį nekreipkim do
mesio. Kreipkim domesį į 
žmones, į Lietuvos visuome
nę ir rašydami savo gimi
nėms laiškus, patarkim, kad 
jie rengtų paskaitas—pamo
kas iš sveikatos srities. Su
prantama savaime, kada 
žmonės reikalaus pamokų, 
paskaitų iš sveikatos srities, 
tada atsiras ir prelegentų iš 
gerbiamos gydytojų luomos. 
Ne kitaip.

Tad pamėginkim propa
gandos būdais išjudinti Lie-

tuvos gydytojus, o pamaty
site, kad džiova, trachoma, 
sifilis ir kitos užkrečiamos 

s ligos iš Lietuvos išsinešdins. 
Ir tu su šypsena ant lūpų 

:pasakysi: Laimingos kelio
nės ir daugiau Lietuvon 
i nesugrįžkit.

Dr. A. L. Graičiūnas.
Redakcijos Pastaba: Dr. 

Graičiūno pastaba labai ge- 
ira. Deja, naudingoms kny- 
‘goms darb. organizacijų iš
leistoms, Lietuvos rubežiai 
uždaryti—Smetonos valdžia 
jų neįsileidžia. Buvo bandy
ta siųsti, bet jas Lietuvos 
diktatoriai sugrąžino. Neįsi
leidžia ir tokios moksliškos 
knygos, kaip “Gamta ir 
Žmonės”. Dr. Graičiūnas 
ir kiti turėtų pakelti aud-

i ringą protestą prieš Lietu
-vos liaudies tamsintojus ir 
i kamuoto jus smetonininkus.
—

Pittsburgh, Pa.
Susivienijus APLA ir LDS, 

tai ir mes, būdami nariais tos 
organizacijos, dirbame bendrai. 
Po susivienijimo minėtų organi
zacijų, daug naujų dalykų bus 
galima apdiskusuoti susirinki
muose arba parengimuose. Mes, 
darbininkai, tik ir galime prieit 
prie bendro darbo ir draugišku
mo, lankydami draugijų susirin
kimus ir parengimus, diskusuo- 
dami draugijų reikalus ir abel- 
nai šių dienų bėgančius klau
simus.

Sausio 9 d. LDS kuopa laike 
susirinkimą, kuris buvo gana 
skaitlingas. Pas visus matėsi 
geras ūpas ir pasiryžimas dirbti.

i Jau buvo kalbėta, kaip geriau 
j prisirengt prie ateinančio LDS 
suvažiavimo.

Linkėtina, kad toks ūpas ir pa- 
| siryžimas nariuose būtų ir ant 
toliaus darbuotis, tai pasekmės 
bus geros.

Atrodo, jog bus gerų pasek
mių ir iš Dramatiškos Grupės, 

1 nes visi pastovūs nariai. Šios
grupės aktoriai stropiai moki
nasi labai juokingą trijų veiks
mų komediją, kuri bus suvaidin
ta kovo 27 dieną.

Sugrįžo iš Chicagos drg. 
M. Armonaitė. Tai labai svar
bu mums, nes draugė Armonai
tė tinka ir lošimuose ir abelnai 
gera darbuotoja darbininkų ju
dėjimo. Taipgi tikimės, kad ji
nai pagelbės organizuoti jaunuo
lius į LDS.

Pittsburgho ir apielinkės 
draugai, turime savo spėkas 
tvirtai subendrint, nes nuolatinį 
organiatorių gal nebus galima 
gauti,—patys turėsime rūpintis, 
kad viskas eitų geru keliu; pa
tys turėsime būt organizatoriais 
ir agitatoriais. Jeigu ir gausi
me pagelbininką laiks nuo laiko, 
bet patys turėsime būt atsako- 
mingi ir tvarkyt draugijų reika
lus taip, kaip geriausiai supra
sime.

Vasario 20 d. LDS 145 kp. 
ruošia Košelienos' Vakarienę. 
Vieta—LMD svetainėj, 142 Orr 
Sk Pradžia 6 vai. vakaro, tai 
yra reguliarės vakarienės laiku. 
Bus programa ir šokiai. Mano
ma turėt svečių iš apielinkės.

E. K. Sliekienė.

SUŽEISTAS VETERANAS 
NUŠOVĖ KONSTEIBELĮ

Flemington, N. J. — Su
žeisto pasauliniame kare G. 
Wismerio šeimyna pasišau
kė konsteibelį Cl. Doaną, 
kad padėtų pertikrint Wis
mer į važiuot pas gydytoją. 
Wismer tada pasigriebė šau
tuvą ir nušovė konsteibelį.

Wismer tapo areštuotas 
ir nusiųstas į beprotnamį.

Visko Po Biskį
Pas mus vis dar bedarbė di

dėja. Dabar, aš manau, kad ir 
tiems jau paaiškėjo, kurie iki 
šiol netikėjo, kad darbdaviai 
streikuoja prieš darbininkus ir 
sykiu prieš valdžią.

Štai, va, vienas pavyzdis iš 
Pratt Whitney Division of 
United Craft Corp. — Keletas 
mėnesių tam atgal buvo vieti
nėje spaudoje pranešta, kad 
ši korporacija turi užsakymų 
ant ilgo laiko. Vėliau kiek vėl 
gavo vieno miliono dolerių 
vertes užsakymų iš valdžios. 
Bet, palaikydama visus kitus 
savo sėbrus, kurie kovoja 
prieš CIO, ir ji pradeda atlei
dinėti nuo darbo darbininkus. 
Kitos išdirbystės taipgi atlei
dinėja darbininkus iš darbų. 
Kur pirmiau dar dirbo po tris 
dienas savaitėje, tai dabar te
duoda dirbti tik po dvi dienas. 
Tai matote, darbininkai ir dar
bininkės' kokią turi stiprią or
ganizaciją tarp savęs mūsų iš
naudotojai! Jeigu mes, darbi
ninkai, būtume taip gerai or
ganizuoti, kaip mūsų priešai, 
tai jie mums būtų tik dulkė.

Iš Mūsų Veikimo
Pas mus veikimas pereitais 

metais buvo neblogas. Turėjo
me nemažai parengimų, kaip 
tai: Ispanijos liaudies kovų 
parėmimui, darbininkiškos 
spaudos paramai ir lokaliams 
reikalams. Visi parengimai ge
rai nusisekė — sukelta finan
sų ir paskleista nemažai agi
tacijos tarpe kitokių pažiūrų 
darbininkų. Į tuos mūsų pa
rengimus nemažai lankėsi bro
lių ir sesučių katalikų. O tai 
labai džiuginantis dalykas, 
nes tas yra įrodymu, kad pra
deda eit vienybėn ir stoti į 
bendrą .veikimą.
Žodis A. L. Kongreso Skyriui

Kalbamas skyrius čia yra 
susitveręs jau 3 mėnesiai, bet 
labai mažai veikia. Turėjo vie
ną susirinkimą ir nutarė reng
ti prakalbas. Na, dabar ir lau
kia jųjų draugijų išrinkti de
legatai, kol kada juos vėl pa
šauks. Draugijų susirinkimuo
se išduodami raportai ir sa
koma, kad dar jie gyvi, bet 
darbo maž ką girdėt. O dary
ti, mano supratimu, yra daug 
kas. Reiktų dažniau šaukti su
sirinkimai dėl aptarimo pla- 
ningesnio veikimo; turėti vie
šos ir plačios diskusijos.

Sėkmingas Parengimas
Sausio 8 d. atsibuvo A. L. 

U. P. M. Kliubo metinis balius. 
Publikos buvo daug. Neįskai
tant kliubiečius, atsilankiusių 
buvo 250 asmenų. Jų tarpe 
daugiausiai jaunuoliai. Iš to 
jau galima suprasti, kad pas
taruoju laiku visuomenė kliu- 
bui pradėjo daugiau simpati
zuoti.

Valdyba nutarė išleisti lai
mėjimui $10. Laisvės Choro 
nariai tam darbui atėjo į talką 
—jie pardavė net 27 knygu
tes. Reikia manyti, jog kliubie- 
čiai jųjų neužmirš. Matėsi, 
daugelis rašėsi po A. Liet. 
Kongreso išleistomis peticijo
mis.

Kliubui tas parengimas da
vė pelno $130 su kaupu.

Teko matyti drauges mote
ris rūpestingai skleidžiant gar
sinimus ir pardavinėjant tikie- 
tus Lenino mirties minėjimui 
iškilmės, kuri įvyks sausio 21 
dieną.

Mokinasi ne Juokais
Man teko būt Laisvės Cho

ro pamokose. Choriečiai smar
kiai i u rimtai lavinasi prie sa
vo koncerto programos išpildy
mo. Mokinasi disciplinuotai ir 
su energija. Jų mokytojas de
da visas pastangas, kad kuo- 
geriausiai chorą sumokinus. 
Praktikos laikomos . net tris 
kartus savaitėje, ir visi punk
tualiai turi lankytis. Koncertas 
įvyks vasario 6 d. Tame pa-
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043

Clement Vokietaitis

660 Grand Street,

Telephone: EVergreen 8-1770

Valgykite Medų<!>

<!>
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LIGOS
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CHRONIŠKOS <!>

GYDOMOS

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

apylinkę orui atvestant.

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

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.

WORCESTER, MASS.
Suvienytų Lietuvių Draugijų Namo 

(Lietuvių Svetainės) ir dalininkų me
tinis susirinkmas įvyks sausio 20 d., 
ketvirtadienio vakare, 29 Endicott 
St. Draugijų atstovai ir pavieniai da
lininkai nepamirškite dalyvauti. Sekr.

(14-15)

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorių* 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
eamdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
OFISO VALANDOS 

nuo 1--3 dieną ir nuo 7--8 vak.
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

LIETUVIS ADVOKATAS 
SO Court Street 

TiL Trianįle 8-3621 
Brooklyn N. Y.

PRANEŠIMA] IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Sausio 18 d., antradieni, 7:30 v. v. 
Lietuvių Svet., 29 Endicott St., įvyks 
Veikimo Komiteto susirinkimas. Vi
si, seni ir nauji 1938 metams iš
rinkti atstovai būtinai dalyvaukite 
šiame susirinkime. — Sekr.

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)

Stephen Aromiskis 
(Armnkauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: B Ve r green 7-4318
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CHARLIES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

i 168 Grand Street t
J Tel. Evergreen 8-7171 
? Brooklyn, N. Y. j

rengime visos choristės žada 
dėvėti tautiškus kostiumus. 
Reikia spręsti, jog tai bus la
bai įdomus parengimas. Dėl 
pilnų informacijų — žiūrėkite 
“Laisvėje”, apgarsinimų sky
rių. Nemunas.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

CLEVELAND, OHIO
Sausio 19 d., įvyksta Lenino mir

ties paminėjimo mitingas, Euclid 
Ave. ir 18th St., Baptistų Bažnyčioj, 
7:30. v. v. Kalbės C. A. Hathaway, 
“Daily Worker” redaktorius. Temo
je: “Kaip Ameriką Sulaikyti nuo Ka
ro.” Dainuos keli chorai. Lietuviai 
darbininkai dalyvaukite šiame susi
rinkime, atsiveskite ir savo šeimyną.
— I. A. V. (14-15)

SHENANDOAH, PA.
Svarbios Prakalbos

Bengia 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
simo 14 m. mirties sukaktuves viso 
pasaulio darbininkų vado, drg. Leni
no. Todėl kviečiame visus skaitlingai 
susirinkti. Įžanga veltui. — Rengė
jai. (13-14)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji: tin

kamai ir už prieinamą kainą
Pariamdau automobilius vestuvėm 

Darėm, krikStynom ir kitokiem 
reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys) '

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kama&s Inman St., 
art4 ZJenral Skvero,

CAMBRIDGE^ MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakaro 
Nedėiiomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniausi.

(JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IFU 
STIPRUS \ALGYDAML

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest ParkiVay

Woodhaven, L. I., N. Y.

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

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

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. 1

E 
S

E 
E

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Brooklyn, N. Y,
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Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

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

palengvina pergalėti šaltį

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

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

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

9 A. M. iki 3 P. M.

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

LIETUVIU KURO KOMPANIJA
įdedame Master-Kraft Oil Burners Į Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Kursai Daktarams
Sveikatos komisionierius Dr. 

Rice praneša, kad Sveikatos 
Departmentas įveda eilę spe
cialių kursų privatiškai prakti- 
kuojantiem gydytojam, 
bus dėstoma vėliausios 
dos, vėliausi atradimai 
mui plaučių uždegimo.
sus duos 14-koj žymesniųjų li
goninių sausio 18, 24, 25, 26, 
27 ir 28 dd., 9-tą vai. ryto 
arba 2 po pietų. Suinteresuoti 
gali gauti visas informacijas 
centraliniame
Worth St., N. Y. C.

“Paryžiaus Komuna” 
Williamsburge

Brooklynieciy Sveikata

klasėj bus viena 
partija.
Kuodis ir Gasiūnas

Komunistai Turėjo 
Daug Svečių

Į lietuvių komunistų metinį 
bankietą pereito sekmadienio 
vakarą, Piliečių Kliube, prisi
rinko gausiai svečių, kur kas 

• daugiau, negu rengėjai tikėjo
si, atsižvelgiant į daugį viso
kių parengimų pastaraisiais 
laikais ir į padidėjusį nedarbą.

Svečiams susėdus prie sta
lų ir kiek užkandus, vakaro 
pirmininkas d. A. Bimba per
statė dainininką Al. Veličką, 
kuris smagiai sudainavo treje
tą dainų, tame skaičiuje ir pu- ! 
blikos labai pageidautąjį 
“Kriaučiuką.” Vėliau, pakai
tose tarp prakalbų, dainavo 
solistai : L. Kavaliauskaitė, P. 
Pakalniškis, A. Klimaitė, kurie, 
sudainavę po porą ar trejetą 
dainelių, taipgi buvo iššaukti 
dadėti po trečią ar ketvirtą.

Tarp dainų buvo ir trumpų 
kalbų, kurias pasakyti buvo 
pakviesti iš publikos d. J. 
Kuodis, nesenai sugrįžęs iš 
Chicagos, K. Michelsonas, so
cialistas jaunuolis, ir J. Gasiū
nas, nesenai atvykęs iš Pitts- 
burgho.

Ypatingai gausių ovacijų 
teikta Michelsonui. Jisai pa
reiškė, kad jis kalba, kaipo so
cialistas, kuris žiūri su džiaug
smu į augančią tarp socialistų 
ir komunistų vienybę ir su vil- 
čia laukia dienos, kada tos dvi 
partijos susivienys ir vienoj 
darbininkų 
darbininkų

Draugai
atsišaukė į partiečius ir simpa- 
tikus suremti spėkas budavo- 
jimui partijos. Drg. Gasiūnas 
nurodė, kad ypatingai dabar 
lietuviams gera proga įstoti 
partijon, nes partija leido 
tverti Komunistų Partijos Lie
tuvių kuopą Brooklyne, kas 
palengvins priklausymą parti
joj tiems, kurie turi sunkumų 
dėl vartojimo anglų kalbos 
tarptautinėse kuopose. Lietu
vių kuopoj viskas bus vedama 
lietuvių kalboj.

Vakaro pirmininkas taipgi 
nurodė smulkmeningas prigu
lėjimo sąlygas ir atsišaukė į 
visus simpatikus ant vietos iš
pildyti aplikacijas arba pri
duoti vardus ir antrašus Lietu
vių Komunistų Frakcijos 'sek
retoriui P. Tarui ir kitiems 
draugams, kad neužilgo, bėgiu 
savaitės ar dviejų, galėtų su
šaukti į Lietuvių. Kuopos stei
giamąjį susirinkimą.

Smulkmenų neteko patirt, 
tačiau numatoma, kad gerokas 
skaičius įstojo ir dar įstos iki 
susirinkimo ir pačiame susirin
kime. Svečių simpatikų atsine- 
šimą gal geriausia parodo tas, 
kad viena draugė, dar tebesė
dėdama prie, stalo, nusprendė 
įstoti pati ir, gavus sutikimą, 
surašė dar poros greta sėdė
jusių draugų vardus ir antra
šus.

Bankietas L. K. Frakcijai 
bus suteikęs visokeriopos para
mos. Vienintelis dalykas, kuo 
komunistai nepasitenkinę, tai 
kad netaip gausiai tegalėjo 
pavaišinti svečius, kaip tikėjo
si ir norėjo, žinoma, ne jų kai
čia. Tokiam skaičiui svečių, 
kokį jie numatė dalyvausiant 
sulyg iš anksto parduotų ti- 
kietų, jie turėjo pakankamai 
visko, bet sulaukus kur kas 
daugiau svečių, prisiėjo apsi
eiti skūpiau ir tūliem galėjo 
būti nedateklių, ko labai no
rėta išvengti. Rep.

Josephine Delenko, 60 metų, 
rasta savo kambaryje, 520 E. 
16th St., N. Y., apsinuodijus 
gasu. Ji norėjusi nusižudyt 
to, kad pakėlė rendą, kas 
gręsė išmetimu iš namų, 
neišgali mokėt.

dėl- 
jai 
nes

Juose 
meto- 
gydy-
Kur-

ofise, 125

Kviečiame į Balių

Puikiausis istoriškas judis 
“Paryžiaus Komuna” šiandie
ną, sausio 18, pradėta rodyti 
New Broadway Teatre, 246 
Broadway, Brooklyn e, arti 
BMT Jamaica linijos Marcy 
Avenue stoties. Tai ta pati vie
ta, kurioj užpereitą sakaitę ro
dė “Baltic Deputy” ir pereitą 
savaitę — “Paskutinė Naktis.”

Veikalas paremtas garsiuo
ju 72 dienų laikotarpiu, kada 
Paryžiaus darbininkai valdė 
Paryžių 1871 metais. Filmoj 
parodoma paskubusieji vadai 
tų minėtinų liaudies kovų 
prieš monarchistus.

Filmą dirigavo Gregorijus 
Rash ai, Tarptautinės Judžių 
Parodos dovanos laimėtojas. 
Jos padarymas ėmė tris metus. 
Masiniame skaičiuje vaidylų 
dalyvauja kai kurie pačių žy-

Brooklyniečiai baigė perei
tus metus su geru pasiryžimu 
gyventi ir daugintis. Sulyg 
Sveikatos Department© prane
šimo, per savaitę mirė 492 ar
ba 42 mažiau pirmesnės sa
vaitės. O gimimų būta net 171 
daugiau pirmesnės savaitės, 
viso gimė per savaitę 768, kuo
met metai atgal tą pat savai
tę buvo tik 324 gimimai.

Susirgimai diphtheria, 
latina ir tymais, kurios 
daugiau kankina vaikus,
gėja, taip pat daugėja ir plau
čių uždegimai, kurie daugu
moj paeina nuo užleistų “šal
čių.”

cijos reikalai yra gerai atlie
kami : vasaros metu rengia iš
važiavimus, įžiemos — prakal
bas, prelekcijas organizacijos 
ir jos narių gerovei.

čia, 13 kuopos apylinkėje, 
gyvena nemažai LDS narių, o 
jie priklauso Williamsburge ar 
kitur. Esant kuopai toli nuo 
namų, nelanko savo kuopos 
susirinkimų; taigi 13 kuopa 
kviečia East New York ir Ja
maica apylinkių LDS narius 
persikelti j 13 kuopą ir padėti 
mums veikti. Rep.

SUSIRINKIMAI

ligos
dau-

BROOKLYN, N. Y.
Kadangi 19 d. sausio įvyksta 

niuo mirties paminėjimas, tai mūsų 
kuopos ALDLD 185 kp. susirinkimas 
perkeliamas iš sausio 19-tos j sau
sio 20-tą. Įvyks Kyburio Svet., 
Jamaica Ave. Šis susirinkimas 
tin is, pasistengkite dalyvauti. —• 
Valdyba. (14-15)

Le-

95(1 
me- 
Kp.

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N, Y. 
Blokas nuo Hevrea eleveiterio stoties. Tel. Ivergreen 7-8880
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FRANK D0MIKA1TIS
RESTAURACIJA

šeštadienį, sausio 22 d. įvyks 
Dr. Martin Lutherio Draugys
tės metinis balius. Jis bus pui
kioje salėje, vadinamoje- Ideal 
Ballroom, Knickerbocker ir 
Flushing Avės., Brooklyn, N. 
Y. Gera orkestrą grieš šokiams 
ir patys rengėjai patarnaus j miausių Sovietų artistu, 
svečių pasivaišinimui visokiais 
valgiais ir gėrimais. Įžanga, 
išanksto perkant bilietą 25c, 
prie durų 35c. Pradžia 7:30 
vai. vak.

Kadangi draugijos sekreto
rius Andrius Unguraitis šiuo 
tarpu serga, tai laiškais nebu
vo užkviestos organizacijos 
atsilankyt į balių. Todėl šiuo- 
mi kviečiame vist) Brooklyno 
ir apylinkės draugijų narius 
atsilankyti į šį mūsų balių. O 
Dr. Martin Lutherio Draugijos 
nariai tuomi pat atsiteis kitom 
organizacijom, kurių nariai 
parems šį mūsų balių.

Baliaus Komisija.

Šį didįjį Sovietų judį, revo
liucijos istoriją puikiuose me
no rūbuose, matysite New 
Broadway Teatre sausio 18, 19 
ir 20, tai yra antradienį, tre
čiadienį ir ketvirtadienį.

Partiečiai Perdavė Savo 
Programą Per Radio

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Joseph Anumavičius, 48 me
tų amžiaus, gyvenęs 77 Gold 
St., Brooklyn, N. Y., mirė ne- 
dėlioj, sausio 16-tą Cumber
land Ligoninėj. Pašarvotas na
mie, 77 Gold St. Bus palaido
tas trečiadienį, sausio 19-tą, 
šv. Jono kapinėse.

Jonas Zarevičius, 78 metų 
amžiaus, gyvenęs 19" Hayden 
Ave., Great Neck, L. I?, mirė 
nedėlioj, sausio 16-tą. Pašar
votas pas graborių Garšvą, 
231 Bedford Ave., Brooklyn, 
N. Y. Bus palaidotas ketver
ge, sausio 20 d., Holy Road 
kapinėse, Westch estery j.

Velionis gimęs Kumečių kai
me, Daukšių parapijoj.

Laidotuvėmis rūpinasi 
borius J. Garšva.

Am. Darbo Partijos assem- 
blymanas N. M. Minkoff ir 
councilmanai Michael J. Quill 
ir Andrew Armstrong turėjo 
pirmą radio raportą pereito 
sekmadienio vakaro 8:30 iki 
9, iš stoties WEVD. Toki ra
portai būsią duodami nuola
tos. Kalbėtojai, apart praneši
mo klausytojams, ką veikia ir 
mano veikti Ijiudies išrinkti 
atstovai, ragini Am. Darbo 
Partijos narius duoti klausi
mus,- kuriuos kalbėtojai atsa
kys, diskusuos savo radio ra
portuose.

GARSINK1TES SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

gra-

Juliana Daukintas, 40 m. 
amžiaus, gyvenus po num. 
1381 Sterling PI., mirė sausio 
14-tą Kings County Ligoninėj. 
Velionė gimus Amerikoj. Pa
liko dvi dukteris. Laidotuvės 
įvyks 18 d. sausio, 10 vai. ry
to, šv. Traicės Kapinėse.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius Radzevičius.

Paskaitos Apie Franciją
Brokolyno Institute of Arts 

and Sciences žymus francūzas 
Pierre de Lanux šį vakarą, 18 
sausio duos paskaitą temoje: 
“Francija ir Europos Balan
sas,” o sausio 25-tą jis dėstys 
apie respublikinės valdžios ga
limybes Francijoj. Abi paskai
tos 8:15 vakaro. Sausio 18-tą, 
4 vai. po pietų, bus paskaita, 
apie bėgamąją istoriją. Institu
tas randasi 30 Lafayette Ave.

Išvažiavo Floridon
Josęfina Augutįenė pereitą 

ketvirtadienį išvyko į šiltąją 
Floridą atostogauti, pasimau
dyti karštos saulės spinduliuo
se. Jinai yra “Laisvėj” skaity
toją ir gera rėmėja, tad išva
žiuodama sakė, jog atsimins 
ne tik mus, dantimis kalenan
čius šalčiuose (jei šalčių bus), 
bet ir “Laisvės” bazarą, kuris 
įvyks 11, 12 Ir 13 vasario.

' V’« ’ Rep.

Woodhaven, L. L, N. Y
Iš LDS 13 Kuopos Metinio 

Susirinkimo
susirinkime didelei 
vieno geriausio dar-

šiame 
pasigedo 
buotojo, kuopos užrašų sekre
toriaus drg. Valatkos, kuris 
(“Laisvėj” dirbęs) apleido 
New Yorką. Na, 13 kuopa ne
pavydi chicagiečiams gero vei
kėjo ir dienraščiui “Vilniai” 
gerai patyrusio spaustuvninko.

Aptarus būtinus kuopos rei
kalus, prieita būsimos kovo 5 
d. vakarienės reikalų. Darink- 
ta į komisiją trys draugai dėl 
vakarienės darbuotis. Nors va
karienė dar tolokai, tačiau ti- 
kietų jau didelis skaičius par
duotas. Vakarienė bus The 
Logan Inn 
nėję, 3296

BROOKLYN, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo Lietuvių 17-tos kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, sausio 20, 
7:30 vakaro, “Laisvės” Svetainėj, 419 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y. Nesi- 
vėluokite, nes šis susirinkimas yra 
metinis, turėsime perrinkti valdybų. 
Pakalbinkime ir naujus narius pri
gulėti prie TDA, tos organizacijos, 
kuri nuo užgimimo dienos kovoja už 
darbininkų gerovę, laike areštų pa
rūpina kaucijas ir duoda geriausius 
advokatus apgynimui, taipgi rūpina
si klasių kovos našlėm, ir našlaičiais.

Po susirinkimo 
skaitys prelekciją 
ir Vidurių Ligos.” 
ba.

417 Lorimer St Brooklyn, “Laisves” Name

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

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.

Mikalausko svetai- 
Atlantic Avė., E.

išrinkta šiems me- 
Butkaus- 

13 ruso k as,

J. W. Thomson 
temoje: “Maistas 
— Kviečia Valdy-

• (14-15)

oilSumier
’ INVENTED

ibi ww'iAi tm mm w irt thi irt irt irt

JOHN VALEN

Valdybon 
tams: pirm. Ambr. 
kas, vice-pirm. S. 
užrašų rašt. A. Baltrušaitienė,
ižd. M. Klimas, organizatorių 
W. Baltrušaitis. Fin. rašt. pa
liko iki sekančio susirinkimo.

ši kuopa nedidelė, neskait
linga nariais, vienok organiza-

PADĖKOS ŽODIS
Širdingai dėkoju Brooklyno dėdei 

J. Ambraziejui ir jo Agentūrai, kuri 
randasi 168 Grand Street, Brooklyn, 
N. Y., už atėmimą mano žmonos iš 
Lietuvos Marijonos P. Kasulaitienės, 
kaimas Panemuninkai, paštas Rum
bonis, $alsč. ir apskr. Alytaus. Lai
vakortė pasiųsta ir visi dokumentai 
padaryta Rugsėjo 
atvažiavo Gruodžio 
m., North German 
men.”

Nuo savęs tariu

TIK 3 DIENOS

Jan. 18, 19 ir 20 Sausio
Sovietų Vyriausias Judis

“PARYŽIAUS KOMUNA”
Artistiški vaizdai iš 1871 metų revoliu

cinės epochos. Jžnnga prieinama. 
Rodoma be pertraukos.

New Broadway Theatre
- 246 Broadway, Brooklyn 

Arti Marcy Ave. Stoties

COOK and HEAT Without .Coa^ 
In Your Present
Stove or Furnace— r. A* . .... - 
HOTTER — CHEAP- 
ER —No Ashes or Dirt ~ 
— Twice the Heat Quick 
at ONE HALF THE COST.

COOKS A MEAL A/ 
FOR LESS JO {

Beats any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per- JjAlA 
romance. Burns cheap oil a new siip,’in"o 
way. without prc-generatlng Any stove 
or clogging up. Quick Intense range or 
heat by Simple Turn of Valve, eurnace — 
It ends drudgery and dirt or Vulch HEAT alt 
coal or wood; cuts fuel bills In Turn ot Valvol 
half, pays for Itself quickly by what IT SAVES.

DMAkl E phone for free rrlUllE DEMONSTRATION 
No Obligation

Anyone interested in getting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this amazing “HEAT 
KING” Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

53-82 72nd PLACE

9 d., 1937 metų, 
22-rą dieną, 1937 
Loyd laivu “Bre-

dar kartą širdin
gą ačiū už gerą, greitą ir teisingų 
patarnavimą. Patariu ir kitiems sa
vo draugams ir pažįstamiems reika
le kreiptis į p. Ambraziejaus agen
tūrą, o būsit visi pilnai užganėdinti 
jo teisingu, maloniu, geru ir greitu 
patarnavimu. Reiškiu aukštos pagar
bos ir geros sveikatos.

J. Kasulaitis,
112 Howard Ave., Brooklyn, N. Y. 

(14-16)

. LENIN V5 
MEMOHIAI?-

MEETI1MG
Wednesday, Jan. 19th 

at 8 P. M.
MADISON SQUARE 

GARDEN,
50th St. & 8th Ave., 

Chairmarl:
JAMES FORD 

Speakers:
/ROY HUDSON.
MOTHER BLOOR 

k ISRAEL AMTERk 
ELIZABETH GUBLEYi 

FLYNN
Entertainment

J A Short Play .
, ‘‘TODAY IN AMERICA” 

z Chorus of 200 Voices 
*DANCE OF ALL NATIONS* 

ANNA SOKOLOW and Group

Admission:
25ff, 40?, 75?, *1.10

Tickets ot oil Workers Bookshops ond 
leblong, 43rd Street and Broadway f

Auspices
New York State Committee 

Communist Party

Telefonas FOlxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

v 
K • •

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 

maliavom arba išpopieruojame kambarius.
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

Reikale namų, taisymo, maliavojimo ar popieravimo 
klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.
•

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
948-950 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.
-—.  , I  .      ■  --—■—------------ - » 1 ■ • 

Išsikirpkite ir Pasilaikykitę

DR. MARTIN LUTHER DR-STES

METINIS BALIUS
• \. f '

įvyks 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.

321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINES ir vynai

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES

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

PER WEEK

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

Sun. all day and night.

Wl M M M M M IMI M M M M M M M MIVIM M M M M MIVI

Šia proga mes dėkavojame savo kostumeriams už jų 
paramą ir kurie davė mums galimybę persikraustyti 
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.

JO Hyman Berger 
NAUJAS ANTRAŠAS

245 GRAHAM AVENUE
Kampas Maujer Street

Williamsburgh’o Naujame Projekte
Už pristatymą nerokuojame

7 OlJif-; L'jbJ 
J BRAirO .v 'I

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