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Krislai
“Laisves” Reikalai.
Reikia Aukų.
Pas Mus ir Kitur.
Zeligowskis Nubaustas.
Rubensai—šnipai.

Rašo D. M. šolomskas.

“Laisvėn” atvežė naują sta
tomąją mašiną. Tuojaus reikėjo 
užmokėti $1,200.00. Tai tik 
pradžia. Kelis kartus tiek ji 
kainuoja. Mūsų skaitytojai pra
šomi aukoti mašinos išmokėji
mui ir pasipirkti bendrovės šė-_ 
rų.

L i e t u v iai darbininkai ma
žiausiai yra prašomi prisidėti 
prie dienraščių išlaikymo su au
komis. “Laisvės” ir “Vilnies” 
administracijos, direktoriai, re
dakcijos ir darbininkai suranda 
būdus palaikymui savo įstaigų, 
žinoma, čia svarbiausią rolę vai
dina įvairūs spaudos darbai ir 
parengimai. Bet kada yra per
kamos naujos mašinos, tai tada 
pilniausiai vietoj bus, kad kiek
vienas skaitytojas atsimins dar
bininkišką spaudą ir prisius do
lerį kitą aukų.

Kitaip dalykai yra pas kitas 
tautas, čia nekalbėsime apie 
“Daily Workerį.” Paimkime 
draugus rusus, štai dabar rusu 
dienraštis “Novy Mir” turi va
jų už $9,000 aukų. Vajus prasi
dėjo su 1 d. gruodžio. Ta suma 
paskirta tarpe 20 miestų kvo
tomis. Chicagai skirta sukelti 
$1,200; New Yorkui $1,700 ir 
jau šis miestas sukėlė $659.57; 
Clevelandui skirta $500.00 ir 
jau sukelta $256.40; Hjartfordui 
paskirta buvo $750.00; o sukel
ta $199.60.

Matote, kiek tai draugai rusai 
turi sukelti aukomis pinigų, 
kad išlaikius savo dienraštį. O 
kartais į metus net du vajus tu
ri. Mes gi lietuviai savo spau
dai kaip ir neprašome aukų. 
Bet kada jau yra (būtinas reika
las, tai mes manome, kad drau
gai ateis į pagelbą.

Paimkime Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi
ją. Narys moka į organizaciją 
$1.50 metams duoklių. Grąžom 
gauna per metus žurnalą “švie
są” ir dar knygą mažiausiai 
$1.00 vertės. Kada tą pasakai 
kitų tautų veikėjams, tai jie ste
bisi, kaip mes tą galime pada
ryti. Tokios progos neturi nei 
vienos kitos tautos darbininkai. 
Už tai auklėkime savo organi
zaciją.

Vilniaus pavergikas, Lenki
jos generolas Lucijan Zeligows- 

gavo per skiauterę. Jis bu- 
prezidentu karinio komite- 
Kiek laiko atgal pakritika- 
maršalą generolą Smigly-

Rydzą. Pastarasis dabar vis 
daugiau įgauna į savo rankas 
diktatoriaus galią, tai ir nubau
dė Zeligowskj.
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vo 
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Areštuoti Sovietų Sąjungoje 
ponai “Robinsonai”—Rubensai 
nėra paprasti paukščiai. Sovie
tų valdžia pranešė, kad ponia 
Alma Marie Rubens, Amerikos 
pilietė, kuri pasportą turėjo pa
sidarius vardu Mrs. Donald 
Louis Robinson, areštuota Mas
kvoj. Jos vyras, kuris dar neži
nia, kas per vienas jis yra, bu
vo kelios dienos prieš tai areš
tuotas Sverdlovske, Uralo kal
nuose. Pas jį rasta net keli pas- 
portai įvairiais vardais. Aišku, 
kad tai bus šnipas, kuris ten nu
vyko priešsovietiniais tikslais.

New Yorke trockistai sujudę 
ir pasakoja, kad būk tūli jų do
kumentai ir siuntiniai buvę pa
vogti. Matyti, jie jaučia, kad 
areštas minėtų gaivalų suriš su 
jais. Jie tas pasakas skleidžia 
apie “pavogimą dokumentų,” 
kad paskui galėtų sakyti, kad 
jie nieko neturi ir pavogti doku
mentai prieš trockistų norą ga- 

. Įėję bile kur patekti. Dabarti
niu laiku trockistai ant tiek yra 
suniekšėję, kad tarpe jų ir Hit
lerio profesionalių šnipų skir
tumo nebeliko.
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Vos Neįvyko Anglų
Atviras Susikirtimas
Su Japonais Tientsine

Tientsin, Chinija, saus. 20. 
Japonų oficieriai pareikala
vo, kad Anglų Koncesijos 
valdininkai atiduotų . japo
nam chinus, esančius anglų 
plote. Anglai atsisakė. Ja
ponai tada grasino patys 
įsibriauti ir pagrobti tuos 
chinus.

Anglų vyriausybė pagra
sino, kad jų kariuomenė te
nai prirengta į mūšį prieš 
japonus. Taip japonai ir nu
tilo.

IR ŽYDŲ ĖDIKAS NUSI
KALTO NAZIAM

Munich, Vokietija. — Na
zių valdžia užgrobė vieną 
numerį J. Steicherio laikraš
čio “Der Stuermer,” nes jis 
smerkė valdišką leidimą žy
dam studentam vežtis pini
gų mokslui Šveicarijoj. Tas 
laikraštis yra aršiausias žy
du ėdikas.

Bažnytinės Kolegijos Gaisre 
Žuvę iki 50 Asmenų

St. Hyacinthe, Que., 
nada.—Manoma, kad

Ca
per 

gaisrą Šv. Širdies Kolegijoj 
bus žuvę iki 50 mokinių, ku
nigų ir vienuolių. Dar visai 
nesuranda 28 sudegusių la
vonų.

Francijos Ministerial Skel
bia “Stipresnę” Politiką

Paryžius.—Naujas Fran
cijos ministerių kabinetas 
su C. Chautemps priekyje 
laikysis panašios, tik “stip
resnės” politikos, kaip ir jo 
pirmtakūnas, sako naujosios 
valdžios nariai. Vienas jų 
planas—tai seime pervaryt 
įstatymą greičiau taikyt 
streikierius su samdytojais.

Kadangi socialistai atsto
vai seime remsią šį ministe
rių kabinetą, tai jis, sako, 
turėsiąs daugumą ir be ko
munistų balsų.

Kiek Bedarbių Dabar Turi 
Pašalpinius WPA Darbus?

W ashing ton.—Works 
Progress Administracija 
pranešė prezidentui Roose- 
veltui, jog dabartiniu laiku 
pašalpiniuose WPA darbuo
se dirba 1,850,000 bedarbių. 
Sako trumpu laiku būsią 
priimta dar 50,000. Daugiau 
esą negalima priimti, nes 
Kongreso skirtų WPA lėšų 
užteksią tiktai dėlei 1,900,- 
000 bedarbių.

ESTAI NUŠOVĖ DU SO
VIETŲ SIENOS SARGUS

London, saus. 20.—Prane
šama, kad Estijos rube- 
žiaus sargai nušovė du So
vietų sienos sargus. Sako, 
būk sovietiniai sargai per
žengę sieną.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Darbo Žmonių 
Dienrašti*

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7^>00 

Metams
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Ar Priims Senatas Hitleriuko 
Hague’o Pastumdėlį?

Washington. — Naujasis 
New Jersey valstijos guber
natorius A. H. Moore pa
skyrė senatorium J. Milto
na, pastumdėlį Jersey City 
naziško majoro Hague’o. J. 
Milton užimtų senate vietą, 
iš kurios pasitraukė Moore, 
tapdamas New Jersey 
bernatorium.

Yra krūvos įrodymų, 
J. Milton tarnavo kaip 
pininkas majoro 
grafto ir meklerysčių. To
dėl gali būt senatui įnešta 
atmest Miltoną, sako “ne
priklausomas” senatorius 
Norris (iš Nebraskos).

gu-

kad 
tar- 

Hague

šta-
Tokio, saus. 20.—Chinijos 

ambasadorius su visu 
bu apleido Japoniją.

Smarkiai Pakelti Meksikos 
Muitai ant USA Dirbinių
Mexico City. — Meksikos 

valdžia pakėlė 133 iki 150 
procentų muitus ant auto^ 
mobilių, įvežamų iš Jungti
nių Valstijų; bet muitinius 
mokesčius ant iš Vokietijos 
įgabenamų automobilių pa
didino tik 66 procentais.

Muitai ant įvairių Ame
rikos produktų pakeliami 
100 iki 400 procentų. Sako
ma, jog tuo būdu vokiški 
dirbiniai gauna lengvatą 
prieš amerikoniškus.

Chinija Atmeta Vergiančius 
Taikos Pasiūlymus

Hankow. — Japonija turi 
pripažint Chinijai visišką 
nepriklausomybę, palikt jai 
visų Chinijos žemių nelie
čiamybę ir nesikišt į Chi
nų valdžios reikalus,—tik 
tada Chinija sutiks taikytis 
su Japonija, kaip dabar pa
reiškė Chinijos valdžia. 
Tuom atmetė visus ligšioli
nius Japonijos taikos pasiū
lymus, siekiančius uždėt Ja
ponų leteną ant Chinijos.

Francija Reikalauja Didesnių 
Karo Laivų

Paryžius.—Francijos val
džia norėtų taip pataisyti 
tarptautines sutartis dėlei 
karo didlaivių, kad būtų 
leista budavotis karo laivus 
daugiau kaip 35,000 tonų 
įtalpos. Nurodo, jog Japo
nija statosi karo didlaivius 
po 46,000 tonų.

Berlin. — Nazių valdžia 
užtraukė naują 1,000,000,000 
markių vidujinę paskolą, iš
parduodama tiek “vertės” 
valstybės bonų.

ISPANU FAŠISTAI UŽGROBĖ 
AMERIKOS LAIVA

ro laivai matė, kaip du Is
panijos fašistų šarvuoti lai
vai užgrobė žibalinį Ame
rikos laivą “Nantucket 
Chief,” ant kurio buvo iš
kelta Jungtinių Valstijų vė
liava. Jis vežė žibalą iš So
vietų Sąjungos į Barceloną, 
Ispaniją.

Fašistai sučiupo “Nantu
cket Chief” rytiniuose Ispa
nijos vandenyse.

Nužudė Brolį dėl 
Apdraudos

‘ Chester, Ill., saus. 
Teismas atrado, kad 
Marie Porter nužudė 
brolį, norėdama gaut jo 
apdr atidą.

20.— 
Mrs. 
savo

Vyriausias Sovietas 
Perrinko Komisarus

Maskva. — Vyriausias 
Sovietas-seimas, bendrame 
posėdyje abiejų jo rūmų 
(Sąjungos Tarybos ir Tau
tų Tarybos) vienbalsiai iš
rinko naują Liaudies Komi
sarų Tarybą, tai yra, Sovie
tų valdžia. Tuom ir užsida
rė pirmoji šeši j a Vyriausio 
Sovieto. |

Perrinkton Komisarų Ta- 
rybon įeina sekamieji:

' Pirmininkas — V. Molo
tov; apsigynimo komisaras 
—Kl. Vorošilov; pirminin
kas sovietinės kontrolės ko
misijos—Stanislav Kossior; 
laivvno komisaras—P. A. 
Smirnov; užsienių reikalų— 
M. Litvinov; užsieninės pre
kybos — S. D. Chvialev; 
sunkiosios pramonės — L. 
Kaganovič; apsigynimo pra
monės M. Kaganovič; maši
nų statybos—Al. Bruskin; 
geležinkelių—Al. Bakulin; 
susisiekimų—Mat. Burman.

Vidaus reikalų komisaras 
—Nikolai Ježov, maisto pra
monės—Abr.
lengvosios pramonės—Vas. 
Šestakov; finansų—A. <G. 
Zverev; žemdirbystės —'R. 
Eiche; teisingumo — N. ĮM 
Rickov.

Pirmininkas Valstybinio 
Planavimo Komisijos — N. 
A. Voznesenski; pirminin
kas Meno Komisijos—Al. 
Nazarov;. Aukštosios Ap- 
švietos—S. V. Kaftanov, ir 
taip toliau. <

Gilinski;

Mišios už Chinus, Žuvusius 
Kare su Japonija

Hankow, Chinija. — Ka
talikų arkivyskupas M. Za- 
nin atlaikė katedroj iškil
mingas mišias už chinus, žu
vusius kare su Japonija. Da
lyvavo ir Amerikos amba
sadorius N. T. Johnson.

Sienos buvo papuoštos do
kumentais, liudijančiais chi- 
nų tautos vienybę šioj ko
voj. Tarp tų dokumentų bu
vo ir sutartis komunistinės 
chinų armijos su Chiang 
Kai-sheko valdžia su para
šais generolų Chu Teh ir P.
Tehsui.

ATĖMĖ BALSAVIMO TEISĘ 
IŠ RUMUNIJOS ŽYDU
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Bucharest, Rumunija. — 
Karalius Karolis II išleido 
įsakymą, kuris atima iš žy
dų piliečių balsavimo teisę 
ateinančiuose seimo ir mie
stų valdybų rinkimuose ko
vo 3—4 d.—Rumunijoj skai
toma iki 890,000 žydų pilie
čių.

Diktatoriaus ministerio 
pirmininko Gogos fašistų 
Krikščionių Partija ir ke
lios kitos fašistinės partijos 
pradedamoj savo rinkimų 
kampanijoj skelbia karą 
prieš žydus. Prasidėjo žydų 
bėgimas į užsienius, kur tik 
galima.

Rinkimai taip varžomi, 
kad jie įvyks faktiname ka
ro stovyje.

Kapitalas Rėkia Atmest 
Algy-Valandy Biliu

Washington. — 50 stam
bių kapitalistų, nariai pre
kybos ministerijos patarimų 
komisijos, reikalavo, kad 
prezidentas Rooseveltas ne
reikalautų išleist įstatymą, 
nusakantį, kiek samdytojai 
būtinai turi < mokėt algos 
darbininkam^ ir sutrumpint 
darbo laiką.

Tie didžiojo biznio atsto
vai taipgi reikalavo, kad 
prezidentas nustotų kovojęs 
prieš kompanijas, mekle- 
riaujančias Šerais elektros 
ir geso; kad daugiau nesi
kištų į dolerio vertės nusta
tymą ir pritartų numušimui 
taksų nuo didžiųjų pelnų.

Jeigu prez. Rooseveltas 
tuos reikalavimus išpildy
siąs, tai kapitalas žada 
veikti “išvien” su valdžia, 
“platint darbus” ir grąžint 
gerovę.

Anglai Atmetė Japonų Reika
lavimą Shanghajuje

ko- 
kad 
ka-

Shanghai. — Japonų 
mandieriai reikalavo, 
anglai ištrauktų savo 
riuomenę iš Tarptautinės 
Dalies vakarinio šono; sakė, 
kad patys japonai “apgin
sią” tą šoną. Anglų vyriau
sybė atmetė japonų reikala- 
vima.

KRAUJO TYRIMAS PA
RODĖ GIRTUMĄ

Buffalo, N. Y.—Joseph 
Messina važiavo automobi
liu girtas, bet kai buvo are
štuotas, sakėsi “nieko bur- 
non neėmęs.”

Pasauktas universiteto 
chemikas paėmė lašą Messi- 
nos kraujo ir moksliniai pa
rodė jo girtumą. Taip džiū- 
rė ir atrado Messiną kaltu.

VITAMINAS B-l ESĄS 
JAUNYSTĖS ELEKSIRAS

Havana, Cuba, saus. 20.— 
Įleidus vitamino B-l se
niams į nugarkaulio smage- 
nis, jie greit ir žymiai pa- 
jaūnėja, kaip pranešė dr. 
Elias Stern (iš New Yor- 
ko) suvažiavimui Pan-Ame- 
rikos Gydytojų Draugijos.

Fašistai Išžudė 1,000 
Moterų ir Vaikų Bar- 
celonoj ir Valencijoj

Pasakiški Fašistų Praneši
mai apie Teruel Žygius

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Per kelias 
dienas pirmiau buvo smar
kių mūšių tarp liaudiečiu ir 
fašistų Teruel srityje, bet 
dabar šis frontas aptilo ir 
tik karts nuo karto daroma 
“bandomosios atakos.”

Kaip oficialiai fašistų 
pranešimai iš Salamancos, 
taip Ispanijos respublikie- 
čių žinios patvirtina, jog 
per keletą paskutinių dienų 

nesvarbiose
Teruel

tik truputį ir 
vietose pasikeitė 
fronto linijos.

Bet fašistų koresponden
tai iš Teruel apygardos 
skelbia būk fašistai “atka
riavę svarbiuosius Muleton 
ir Celandas kalnus” šiame 
fronte ir būk gresia atkirst 
miestą nuo liaudiečiu. v- V

Apriboja Negrų Priešų 
Pliauškimus Senate

Washington. — Senato 
pirmininkas J. N. Garner, 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas apribojo šnekas ir 
pliauškalus senatorių, sto
jančių prieš įnešimą, ku- 
riuom reikalaujama uždrau
sti lynčiuot negrus. Neleis 
tuo klausimu kalbėt daugiau 
kaip du sykiu tam pačiam 
senatoriui; lieps sėstis tiem, 
kurie skaitys laikraščių iš
karpas bei knygas, norėda
mi laiką užmušt ir taip pa
laidot šį įnešimą.

Senatorius A. Ellender 
(iš Louisianos) per penkias 
dienas plūdo negrus ir nuo 
senato pegrindų skaitė išti
sas knygas prieš juos.

Iš KUR TIE MAJORO 
HAGUE’O TURTAI?

Jersey City, N. J.—Fašis- 
tuojantis miesto majoras 
Hague, gaudamas po šeše
tą tūkstančių dolerių algos 
per metus, nusipirko dva
rą už $125,000 ir prisipirko 
įvairių namų už desėtkus 
tūkstančių dolerių, kaip ro
do New Yorko Post’o aikš
tėn iškelti faktai.

Kiek pirmiau jis pats pri
sipažino, kad neužsiima jo
kiu bizniu.

London. — Anglikonų ba
žnyčios aukštųjų dvasiškių 
suvažiavime Canterbury ar
kivyskupas kalbėjo, kad An
glija ir Amerika turėtų eiti 
prie “draugiško susiprati
mo” su Vokietija, bet jis rei
kalavo, kad Hitlerio valdžia 
pirma liautųsi taip perse
kiojus katalikų ir protesto- 
nų bažnyčias.

Barcelona, Ispanija. — 
Itališki ir vokiški Ispanijos 
fašistų lėktuvai-bombinin- 
kai, staiga užpuldami Bar
celoną ir Valenciją, per pus
antros valandos nuklojo 
gatves šimtais lavonų už
muštų, sudraskytų bei su
degintų moterų ir vaikų, 
nekalbant apie vyrus.

United Press korespon
dentas I. B. Pflaum paduo
da, kad per šią žudynę fa
šistų lakūnai išteriojo nuo 
700 iki 1,000 moterų ir vai- z v

Respublikos gynimo mi
nisterija suskaitė 520 už
muštų vien Barcelonoje.

Dauguma tų oro žmogžu
džių atskrido iš fašistų val
domų Balearic salų, kur 
viešpatauja Italijos oficie
riai.

13 Metą Tėvas Turi Mokėt 
Savo Kūdikio Užlaikymui
Bloomfield, Indiana.—Ap

skrities teisėjas R. Powell 
priteisė, kad 13 metų vaikas' 
Tommy Chapman turi su- 
mokėt po $50 per metus 
Bettei J. Laceraitei, 12 me
tų mergaitei, kuriai jis įtai
sė kūdikį.

Tommy siūlėsi apsivest su 
Bette. Bet pagal valstijos 
įstatymus jiedu turi laukti, 
dar bent ketvertą metų, iki 
galės teisėtai susiporuoti.

Atsidarė General Motors Die
sel Inžinu Fabrikas

Detroit, Mich. — General 
Motors atidarė didžiulį fab
riką gaminti Dieselio inži* 
nūs trokams ir šiaip auto
mobiliams. Tokiem inžinam 
nereikia elektros ir jie gali 
varto t daug pigesnį papras
tą “aliejų” vieton gazolino..

žibalo Kompanijos Turi Pri
dėt Trečdalį Algos Darbi

ninkam Meksikoj
Mexico City. — Meksikos 

valdžia patvarkė, kad Ang
lijos ir Amerikos aliejaus 
kompanijos Meksikoj turi 
pridėt 33 nuošimčius ir 
trečdalį algos savo darbi-

Anglų Arkivyskupas prieš pnnkams. * j

Krikščionių Persekiojimą
Vokietijoje Berlin. — Nazių valdžia 

uždraudė žydam dentistam 
tarnaut apdraudos kompa
nijose.

Šiandien būsią sniego ar 
lietaus ir šilčiau.—N. Y. Oro 
Biuras.

Vakar temperatūra 27. 
Saulėtekis 7:16; saulėleidis 
4:59.
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Leninas ir Jo Mokslas
Vladimiras Iljičius Uljanovas (Leninas) 

gimė balandžio 23 d., 1870 metais Sim- 
birske,- kuris dabar vadinamas Uljanovsk. 
Leninas mirė sausio 21 d., 1924 metais, 
arba 14 metų atgal. Jis mirė sulaukęs 
tik 54 metų amžiaus. Sunkus darbas, iš
trėmimai, priešų kulkos anksti pakirto 
gyvastį didžiausio darbo žmonių vado. 
Lenino biografija, jo gyvenimas ir dar
bai jau daugelį kartų buvo aprašyta, tad 
mes čia ir neapsistosime. Mes norime 
kiek plačiau pakalbėti apie Lenino mok
slą, kuris atvedė Rusijos liaudį prie lai
mėjimo ir nurodė tikrą pasiliuosavimui 
kelią kitų šalių darbininkams, valstie- 

i čiams, visiems darbo žmonėms ir paverg
toms tautoms.

Leninas Organizuoja Partiją
Darbo žmonių kova už geresnį gyveni

mą, pasiliuosavimą yra taip sena, kaip 
senas išnaudojimas. Įvairiose gadynėse 
įvairi buvo ir kova. Buržuazija nugalėjo 
feodalus, prižadėjo žmonijai laisvę, bro
lybę ir lygybę. Bet po tais gražiais obal- 
siais ji atnešė naujos formos išnaudoji
mą. Karolis Marksas ir Fredrickas En
gelsas “Komunistų Manifeste” išdėstė, 
kad ant kiek daugiau plečiasi buržuazi
nė sistema, ant kiek darosi didesnis pro
letarų skaičius, ant tiek daugiau pati 
buržuazinė sistema didina savo duobka
sių skaičių, kurie galų gale ją sunaikins. 
Tie pirmieji komunizmo tėvai organiza- 

/ vo darbo žmonių partiją, vadovavo Pir
mai Tarptautinei. Jie mokino, kad pa
vergtoji klasė tik per revoliuciją ir pro
letariato diktatūrą padarys buržuazijos 
viešpatavimui galą ir įsteigs socializmą. 
Jiems mirus įvairūs oportunistai ir re- 
formistai suteršė jų mokslą.

Leninas giliai išstudijavęs Markso- 
I Engelso mokslą atsteigė jo revoliucines 
į. tradicijas. Jis energingai kovojo prieš 

visokius marksizmo darkytojus ir iškrai- 
py to jus. Leninas^ su didžiausia energija 
ėmėsi darbo organizuoti Rusijos Bolševi
kų Partiją. Daug pergyventa kovų, ski
limų, reakcijos persekiojimų. Leninas ap
jungė aplinkui save kietą bolševikų vadų 
grupe—Kalininą, Litvinova, Staliną, Vo- 

, rošilovą, Dzeržinskį, Sverdlova ir ener
gingai kovojo už gerai organizuotą ii’ 
disciplinuotą Bolševikų Partiją.

Menševikai kalnus vertė ant Lenino, 
kaltindami jį “darbininkų judėjimo skal
dyme.” Gyvenimas praktikoj geriausiai 
patvirtino, kad Lenino buvo tiesa, o ne 
jo priešų. Lenino suorganizuota, išlavin
ta ir disciplinuota Bolševikų Partija at
vedė Rusijos liaudį prie revoliucijos lai
mėjimo, apsigynimo nuo imperialistų už
puolimo ir sėkmingo socializmo būdavo j i- 
mo. Rusija, kuri buvo tamsi, atsilikus, 
industriniai neišvystyta šalis, dabar sto
vi priešakyj kitų kraštų. Kitaip dalykai 
susidėjo tokiose kultūriškose šalyse, kaip 

S Vokietijoj ir Austrijoj, kur darbininkai 
sekė menševikus. Tos šalys, ažuot žengus 

J pirmyn, pateko į barbariškiausį fašiz
mo viešpatavimą. Gali kas nori rašyti 
tūkstančius tomų knygų, tūkstančius pa
sakyti-prakalbų, bet faktai pasiliks fak
tais, Lenino suorganizuota, išmokyta, iš
lavinta partija atvedė Rusijos liaudį prie 
laimėjimo. Menševikų taktika visur su
smuko ir atvedė darbininkus prie did
žiausių pralaimėjimų.

Lenino Strategija
Kapitalistinė visuomenė griežtai dali

nasi į dvi klases—turčių klasę ir darbo 
žmonių klasę. Kada lyginsi darbininką 
prie kapitalisto, tai bus aišku, kad pir
masis yra darbo žmogus, o antrasis iš-

naudotojas. Bet ir darbo žmonės nėra 
visi vienodi, vienodoje padėtyje. Jeigu 
paimsime fabriko darbininką—proletarą 
ir palyginsime su valstiečiu, tai tuoj aus 
jų tarpe pamatysime skirtumą.. Pirmasis 
nieko neturi, apart savo darbo jėgos. 
Antrasis, kad ir turi morgičius, skolų, 
bet jis turi žemės, gyvulių, įrankių. Jei
gu palyginsime raštinės darbininką su 
fabriko darbininku, tai taipgi bus skirtu
mas. Jeigu mes paimsime amatininką, 
kuris taiso batus, tai ir vėl bus skirtu
mas. O kur dar namų patarnautojai, in
telektualai, įvairūs profesionalai, jau ne
kalbant apie vidurinę klasę prekiautojų? 
Šiuos skirtumus išnaudotojai puikiai 
naudoja, kad neprileidus darbo žmonių 
prie susivienijimo. Menševikai ir trockis- 
tai sakydavo, kad valstietis yra darbinin
kui nedraugas.

Leninas kitaip mokino. Rusijoj caro 
viešpatavimo laikais jis sakė, kad pir
mas žingsnis darbo žmonių ir visų pa
žangiųjų linkui pasiliuosavimo yra—caro 
nuvertimas ir įsteigimas demokratinės 
respublikos. Ir kas tik prieš carą, kas už 
jo nuvertimą, tai ir gali būti priimtas į 
bendrą talką. Kas dėl valstiečių, kurie 
sudarė 75% visų Rusijos gyventojų, tai 
Leninas mokino: “Proletariatas privalo 
atvesti iki galo demokratinį perversmą, 
prijungdamas prie savęs valstiečių ma
ses, kad jėga sutramdžius carizmo besi- 
priešinimą ir paraližavus buržuazijos ne
pastovumą.” (“Dvi Taktikos”).

Menševikai sakė: gerai, gal valstiečiai 
ir padės nuversti carą, bet jau jokiame 
atsitikime jie nepagelbės proletarams bū
davot! socializmą. Leninas ten pat rašė: 
“Antras etapas proletariato bus nuvers
ti buržuazijos viešpatavimą... Proleta
riatas privalės įvykinti socialistinį per
versmą, prijungdamas prie savęs mases 
pusiau—proletarinių kaimo elementų, 
kad jėga sutramdžius buržuazijos prie
šinimąsi ir paraližavus valstiečių ir 
smulkiosios buržuazijos nepastovumą.”

Ir čia Lenino mokslas puikiausiai pa
sitvirtino. Rusijoj biedni valstiečiai nuo
širdžiausiai padėjo nugalėti buržuaziją if 
kaimo kūlokus. Jie susiorganizavo į kol
chozus ir keleriopai pagerinę savo gyve
nimą, gelbėja budavoti socializmo tvarką.

Leninas mokėjo geriausiai suderinti 
visas darbo žmonių jėgas prieš bendrą 
priešą. Jis mokėjo nuprasti prieštaravi
mus tarpe imperialistinių valstybių ir jų 
grupių. Jis mokėjo suprasti pavergtų 
kolonijų gyventojų reikalus ir nurodyti 
jiems kelią linkui pasiliuosavimo. Jis bu
vo didžiausias šalininkas tarptautinės 
darbo žmonių vienybės ir žinojo, kaip 
gauti talkon užsienio proletariatą. Leni
nas mylėjo savo tautą, bet jis mokėjo 
gerbti reikalus ir kitų pačių mažiausių 
tautų. Leninas negailestingai smerkė 
tuos social-demokratus, kurie karo metu 
nuėjo buržuazijai tarnauti, išdavė pro
letariatą, bet jis 'tuo pat kartu matė ir 
imperialistiniame kare šalis, kurių karas 
buvo apsigynimo, kaip tai Serbijos, Juod
kalnijos ir Belgijos. Leninas ne tik žino
jo, kas reikia daryti, bet ir kada tas rei
kia daryti—pasirinkti momentą.

Budavokime Lenino Partiją
Daug buvo pasaulyje ginčų, da daug jų 

ir bus. Prie kiekvienos progos dešinieji 
menševikai bando iškraipyti Lenino mok
slą, pateisinti savo partijų darbus, su
klaidinti darbininkus, kad ir toliau vil
kus juos klaidingu keliu. Bet darbo žmo
nija turi mokėti ne vien mintis išklausy
ti, bet kartu būti ir teisėju, nuteisti iš 
praktikos patyrimų, keno buvo ir yra 
teisingas kelias. Pasaulinė istorija bė
gyje pastarųjų 25 metų tiek daug davė 
faktų, patyrimų, kad kiekvienas sveikai 
mąstąs žmogus gali matyti Lenino takti
kos, mokslo, praktikos teisingumą.

Pasaulyje gyvuoja Komunistų Interna
cionalas—tai tarptautinė leninistų parti
ja. Kiekvienoj šalyj gyvuoja Komunistų 
Partija, kuri apsišarvavus Lenino moks
lu energingai ir drąšiai stovi priešakyje 
įvairių darbo žmonių kovų už geresnį 
gyvenimą ir galutiną pasiliuosavimą.

Jungtinių Valstijų ,Komunistų Parti
ja yra šios šalies leninistų partija. Stoki
te į jos eiles ir visi su dideliu pasišventi
mu ir atsidavimu neškime Lenino kovos 
vėliavą pirmyn! Lenino mokslas davė 
pergalę ant vienos šeštos dalies pasaulio 
—Sovietų Sąjungoj. Lenino mokslas ap
jungė ir padarė neįveikiamas Ispanijos 
ir Chinijos liaudis.

Budavokim Lenino partiją Amerikoj! 
Budavokime šios šalies darbo žmonių 
kovos vadą!

Kodėl Senoji Rusija Buvo Leni
nizmo ir Proletarinės Rev. Lopšys?

J. Stalinas
Leninizmas išaugo ir su

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

Leninas pavadino impe
rializmą mirštančiu kapita
lizmu”. Kodėl? Dėl to, kad 
imperializmas priveda ka
pitalizmo prieštaravimus iki 
paskutinių ribų, už kurių 
eina revoliucija....

Reikšmė imperialistinio 
karo, prasidėjusio 10 metų 
atgal, yra tame, be kitko, 
kad jis surinko šiuos visus 
prieštaravimus į vieną ka
muolį ir metė jį ant svars
tyklių, priskubindamas ir 
palengvindamas revoliuci
niams proletariato mūšiams.

Kitaip pasakius, imperia
lizmas privedė ne tik prie 
to, kad revoliucija liko 
praktiškas neiš vengiamu- 
mas, bet ir prie to, kad su
sidėjo prielankios sąlygos

kada jis sakė, kad carizmas 
tai “kariniai feodalinis im
perializmas.” ^Carizmas bu
vo neigiamiausių, pakeltų į 
kvadratą (ketvirtainį), im
perializmo pusių susimeti- 
mas į vieną vietą.

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

Toliau. Carizmas buvo ne 
vien imperializmo sargybos 
šuo Europos rytuos, bet jis 
dar buvo vakarų imperializ
mo agentūra iščiulpimui iš 
gyventojų šimtų milionų 
nuošimčių už paskolas, duo
tas jam Paryžiuj ir Londo
ne, Berlyne ir Briusely j.

perializmą, į proletarinę re
voliuciją.

Tuo tarpu, Rusijoj kilo 
didžiausia žmonių revoliuci
ja, kurios priešakyj stovėjo 
revoliucioniškiausias pasau
lyj proletariatas, turintis 
savo žinioj tokį rimtą tal
kininką, kaip revoliucinis 
Rusijos valstietis. Ar reikia 
įrodinėt, kad tokia revoliu
cija negalėjo sustoti vidur- 
kelyj, kad ji laimėjus turė
jo eiti toliau, pakeldama su
kilimo vėliavą prieš impe
rializmą?

Štai kodėl Rusija turėjo 
tapt imperializmo priešta
ravimų mazgo punktu ne tik 
ta prasme, kad šie priešta
ravimai lengviausiai pasi
reikšdavo būtent Rusijoj 
dėl ypatingai bjauraus ir 
ypatingai nepakenčiamo jų

čius tarptautinio imperializ-. 
mo pamatus.

Ar galėjo Rusijos komu
nistai tokiam dalykų sto
viui esant apsirubežiuoti sa
vo darbe siaurai-tautiniais 
Rusijos revoliucijos rėme
liais? Žinoma, ne! Priešin
gai, visos apystovos, kaip 
vidujinės (gilus revoliuci
nis krizis), taip ir išlauki
nės (karas) stūmė juos prie 
to, kad išeit savo darbe iš 
šitų rėmelių, perkelt kovą į 
tarptautinę areną, atidengt 
imperializmo skaudu liūs, 
parodyt kapitalizmo žlugi
mo neišvengiamumą, sudau
žyt social-šovinistus, social- 
pacifistus, pagalios, nuverst 
savo šaly kapitalizmą ir nu- 
kalt proletariatui naują ko
vos ginklą, proletarinės re
voliucijos teoriją ir taktiką 
tam, kad palengvint visų 
šalių p r o 1 e t a rams kapi
talizmo nuvertimo darbą. 
Rusijos komunistai kitaip ir 
negalėjo veikti, nes tik šiuo 
keliu einant galima buvo ti
kėtis tam tikinu permainų 
tarptautinėse a p y s t ovose, 
kurios g alėtų garantuot 
(užtikrint) Rusiją nuo bur
žuazinės tvarkos restaura
cijos (grąžinimo).

Štai kodėl Rusija liko le
ninizmo lopšynė, o Rusijos 
komunistų vadas — jos tvė
rėjas.

• Su Rusija ir Leninu čia

D r g. V. I. Leninas sako prakalbą
tiesioginiam šturmui prieš 
kapitalizmo tvirtoves.

Tai tokios tarptautinės 
aplinkybės, p a g i mdžiusios 
leninizmą.

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

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

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

Pradėsim nuo to, kad ca
rų Rusija buvo lopšynė pri
spaudimo — kapitalistinio, 
ir kolonialio, ir karinio, — 
paimto jo nežmoniškiausioj 
ir barbariškiausioj formoj. 
Kam nėra žinoma, kad Ru
sijoj kapitalo visagalybė su
sivienydavo su carizmo des
potizmu, rusų nacionalizmo 
agresyviškumas — su cariz
mo budeliškumu santykiuos 
su nerusų tautomis, eksplo
atacija ištisų rajonų — Tur
kijos, Persijos, Chinijos — 
su šių rajonų užgrobimu ca
rizmo, su karu dėl užgrobi
mo? Buvo teisybė Lenino,

Pagalios, carizmas buvo 
ištikimiausias vakarų impe
rializmo talkininkas pasida
linime Turkijos, Persijos, 
Chinijos ir tt. Kas nežino, 
kad imperialistinis karas 
buvo carizmo vedamas tal
koj su Antantos imperialis
tais, kad Rusija buvo pa
grindinis šio karo elemen
tas?

Štai kodėl carizmo ir va
karų imperializmo reikalai 
susiverdavo tarp savęs ir 
susivyniodavo į bendrą im
perializmo reikalų kamuolį. 
Ar galėjo vakarų imperia
lizmas susitaikinti su nusto
simu tokio galingo ramsčio 
Rytuos ir tokio turtingo jė
gų ir ištekliaus rezervuaro, 
kokia buvo senoji, caristinė, 
buržuazinė Rusija, neišban
džius visų savo jėgų tam, 
kad vest mirtiną kovą su 
revoliucija Rusijoj, idant at
gaivint ir palikt carizmą? 
Žinoma, kad ne!

Tačiau iš to eina išvada, 
kad kam rūpėjo mušt cariz
mą, tas neišvengiamai kel
davo ranką prieš imperia
lizmą, kas sukildavo prieš 
carizmą, tas turėjo sukilt ir 
prieš imperializmą, nes kas 
versdavo carizmą, tas turė
jo nuverst ir imperializmą, 
jei jis tikrai rūpinosi ne tik 
sumušt carizmą, bet ir pri
baigt jį iki galui. Revoliuci
ja prieš carizmą, tuo būdu, 
susiartindavo ir turėjo iš-

charakterio, ir ne tik dėl to, 
kad Rusija buvo svarbiau
sias Vakarų imperializmo 
ramstis, jungiantis finansi
nį Vakarų imperializmą su 
Rytų kolonijomis, bet ir dėl 
to, kad tik Rusijoj buvo re
ale jėga, galinti išrišt revo
liuciniu būdu imperializmo 
prieštaravimus.

Iš to išeina, kad revoliu
cija Rusijoj negalėjo nebūt 
proletarinė, kad ji negalėjo 
nepriimt savo plėtotės pir
mose dienose tarptautinio 
pobūdžio, kad ji negalėjo, 
tokiu būdu, neišsiūbuot pa-

augt j revoliuciją prieš im-popierų”, bet tuoj gali pa-

“įvyko” maždaug tas pat, 
kas ir su Vokietija ir Mark- 
sų-Engelsu pereito šimtme
čio keturiasdešimtuos me
tuos. Vokietija buvo tuo
met taip pat nėščia buržu
azine revoliucija, kaip ir 
Rusija XX šimtmečio pra
džioj. Marksas rašė tuomet 
“K o m u n i s tų Manifeste,” 
kad:

“Į Vokietiją komunistai 
svarbiausią savo domę krei
pia, nes ji randasi prieš pat 
b u r ž u a z i nės revoliucijos 
prasidėjimą, kad ji padarys 
tą perversmą aplamai prie 
progresyviškesnių E u ropos 
civilizacijos sąlygų ir su la
biau pakilusiu proletariatu, 
kaip Anglija XVII ir Fran- 
cija XVIII šimtmečiuos, kad 
Vokietijos buržuazinė revo
liucija, tuo būdu, gali būti 
vien tiesioginė įžanga j pro
letarinę revoliuciją.”

Kitaip pasakius, revoliu
cinio judėjimo centras kėlėsi 
į Vokietiją.

Vargiai galima abejoti ta
me, kad tai šis dalykas, 
Markso nurodytas aukščiau 
paduotoj ištraukoj, buvo 
veikiausiai, priežastim to, 
kad būtent Vokietija tapo 
mokslinio socializmo tėvy
nė, o Vokietijos proletarų

(Tąsa 7 puslp.)

Klausimaijr Atsakymai
Klausimas

/ Tarnavau Amerikos armi
joj laike pasaulinio karo iT 
turiu garbingo paliuosavimoj 
certifikatą. Aš vis ketinau! 
grįžti atgal į tėviškę ir dėlto I 
niekad neprašiau nei nemąs
čiau apie Amerikos pilietys- 
tę. Bet dalykai šiandien vi
sai kitoki, ir dabar noriu 
ant visados čion gyventi. 
Noriu tapti piliečiu. Ką tu
riu darytį?

Atsakymas
Kadangi Kongresas ant 

kito meto pavėlina palen
gvintą p i 1 i e t ystę vetera
nams, gali be jokios bėdos 
tapti šios šalies piliečiu. 
Tau nereik prašyti “pirmų

duoti prašymą dėl pilietys- 
tės. Reik turėti du liudinin
ku, bet nereik mokėti jokių 
natūralizacijos kainų.

Klausimas
Ar Kongresas autorizavo 

užregistravimą ateivių, ku
rie atvyko į šitą šalį prieš 
liepos 1 d., 1924 m.?

Atsakymas
“Dies Bill” turi tokį aprū

pinimą. Atstovų Butas pra
vedė tą bilių. Tikima, kad 
Senatas svarstys jį tuoj po 
naujų metų. Tuo tarpu tik 
tie, kurie nelegališkai atvy
ko į šitą šalį prieš birželio 
3 d., 1921 m., gali užsiregis
truoti.

FLIS.
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Puslajįis Trečias

Gyvenimas ant Poliaus Ledyno Pasaulis po 50 Metų
širšov, vienas iš keturių 

sovietinių mokslininkų, žie- 
maujančių ant šiaurių Po
liaus plaukiojančio ledyno, 
praneša per radio “Izviesti- 
joms” (Maskvoj), kad ra
mios dienos ten jau praėjo. 
Vėl prasidėjo sniego aud
ros. Vėjas negailestingai 
duria veidų. Nieko nematyt, 
ir jei kas tyrinėjama, tai 
pratiesiama kilometro ilgio 
virvė, kad pagal ja galima 
būtų surasti palapinė (bū
da).

Taip virvė pradėta nau
dot po to, kai kiti du eks
pedicijos nariai Papaninas 
ir Krenkelis paklydo. Ilgai 
jiedu ėjo, bet stovyklos vis 
nebuvo. Pasuko atgal ir vėl 
ilgai ėjo, beveik jau nesiti
kėdami surast stovyklą ir 
sušilt. Bet štai užkliuvo Pa- 
panino koja už kažkokio 
daikto. Tai buvo užpustytas 
gabalas lentos. Stovykla ir 
šilta būda buvo čia jau. Tai 
po to įvykio ir pradėta var- 
tot virvė susiradimui kelio 
atgal.

Mokslininkai Šiauriu Po
liuje sužinojo, kad Sovietų 
ūkio parodoj bus išstatyta 
ir pavidalas šiaurinio že
mės “ašies galo.” Juokavo 
jie tarp savęs. Vienas siūlė
si ten parodyti, kaip įšokt 
į miegamąjį maišą ankštoj 
būdoj, nieko neužkliudant; 
antras kepsiąs pyragaičius 
ant keturių lydomų lempu; 
trečias prekiausiąs Ledi- 
niuoto Vandenyno “soda;” 
ketvirtas per radio kalbė
siąs su Šiaurių Polium.

Naktį audra dar pasmar- 
kėja. Laikas nuo laiko gir
dimi kurtūs smūgiai ir ledo 
girgždėjimas. Tai ledo grū
dimasis skilimuose.

Krenkel, vienas keturių 
tos ekspedicijos narių, rašo 
“Pravdoj”:

Mėnulis vadinamas įsimy-

Ar Piktadarystes 
Paprotys Yra Liga?

Chicagos sveikatos tary
bos narys dr. S. W. Brown- 
stein ir apskrities kalėjimo 

<'gydytojas dr. M. H. Levy 
stengėsi patirt, ar nėra pik
tadarių kūnuose kokių ypa
tybių, kuriomis jie skirtųsi 
nuo padorų piliečių.

Tiedu gydytojai, be kitko, 
ėmė skystimo iš kriminalis
tų nugarkaulio smagenų ir 
lygino su skystimu, gautu 
iš tvarkių žmonių nugar
kaulio. Ir atradi tokį skir
tumą. Pas normalius žmo
nes tas skystimas yra tyras 
ir švarus, o pas kriminalis
tus — sudrumstas ir jame 
yra daugybė numirusių ce
lių iš nugarkaulio smagenų.

Tai gal piktadarysčių 
paprotys yra savotiška li
ga? Atsakydami į tą klau
simą, daktarai Brownstein 
ir Levy pareiškia:

“Galutinai dar negalima 
tvirtint, kad liga iššaukia 
kriminalizmą, bet yra pa
grindo tokiam manymui.”

Jiedu tęsia tolesnius ban
dymus ir kviečia kitų kalė
jimų gydytojus eit jiem tal
kon.

Įėjusių saule. Na, tai pasi
sekimo jiems. Deja, mums 
mėnulio šviesa tenka išnau- 
dot labiau prozaiškai. Ne 
švelnią rankutę brangios 
bendrininkės mes spaudžia
me, bet kietą lopetos ranke- 

'ną; reikia atkasti palapinę, 
: atkrapštyti iš po sniego vi- 
i sokius mūsų reikmenis, už
neštus per dieną pašėlusios 
audros.

Mėnulis, tai nemokamas 
ir, be to, visai neblogas ap- 

i švietimas. Saulė laikinai 
i “palūžo” ir pasirodys tik va- 
j sario pabaigoje. Ekspedici- 
i jos narys Fedorovas išnau
doja kiekvieną progą ir, 
kaipo ekspedicijos “planeta- 
rijaus direktorius,” nustati
nėja stovyklos lyties ^ledy
no) buvimo vietą. Ekspedi
cija neskuba į pietus, todėl 

! dideli šuoliai jos nedžiugi
na. Tačiau ekspedicija su 

| kaprizais ir kai kada prašo 
lytį judėti kiek galint smar
kiau. Štai dabar ekspedici
ja nori greičiau praeiti 30 
mylių, kad už savęs paliktų 
šiaurės rytų Greenland!jos 
iškyšulį, į kurį stovykla ne
sama.

Nemalonu, kai mėnulis 
dingsta. Dangus tuomet už
dengtas debesimis, astrono- Į 
minių tyrinėjimų daryti ne-■

KAIP SUSIDARO GARANKŠČIUOTOS VĖNĖS?
Gana daug žmonių turi 

garankščiuotas vėnes-krau- 
jagysles blauzdose. Jos per 
odą matosi kaip mėlsvos- 
rausvos gyslelės. Vėnėmis 
vadinasi tos kraujagyslės, 
kuriomis kraujas plaukia į 
širdį.

Kaip gi atsiranda tas ne
malonus reiškinys — ga
rankščiuotos vėnės? Šį klau
simą atsakant, reikia pri
mint tūlą gamtinį prietaisą 
esamą įvairiose vėnėse. Tas 
prietaisas tai tam tikri at- 
lapukai, arba durelės vidu
ryje vėnių dūdelių. Jeigu 
tos durelės gerai veikia, tai 
jos būna atdaros tik pralei
dimui kraujo plaukiančio 
linkon širdies; bet jeigu dėl 
kokio spaudimo iš aukščiau 
kraujas svirtų žemyn, tai 
sveikos vėnių durelės akli
nai užsidaro iš viršaus ir 
nepraleidžia to kraujo bėgt 
atgal, tolyn nuo širdies. 
Taip kraujas ir teka vėnė
mis “prieš kalną.”

Bet, leiskime, vėnė lieka 
perdaug ištempta, kad jos 
atlapai-durelės nebegali ak
linai uždaryt savo skylučių 
iš viršaus; tada pro tas sky
lutes kraujas jau ir nusėda 
žemyn; tuomet kitos, dar 
žemiau esančios vėnių dure
lės lieka juo labiau apsun
kintos; tokio sunkumo jos 
dažnai neatlaiko, sugenda 
*bei sunyksta, taip ir susi
tvenkia kraujas žemiau.

Dar tik keli metai atgal 
gydytojai paprastai tik iš
pjaudavo paviršutines ga
rankščiuotas vėnės. Paskes- 
niais laikais dažnai panai
kina nesveikas mažutes pa
viršines vėnės dviem trim 
kitais būdais, be peilio ar 
žirkliukių ir nukreipia tas. 

galima ir ekspedicija gyve
na, nežinodama savo vietos. 
Tokiomis dienomis aplinkui 
nepermatoma tamsa ir tik 
iš arti galima įžiūrėti daik
tus. Gyvenimas stovykloje 
tamsoje eina taip pat, kaip 
ir saulėtomis dienomis. Tik 
prie lyties judėjimo niekaip 
negali priprasti. Teoretiškai 
ekspedicija lyties judėjimą 
įsivaizduoja į pietus, bet jos 
judėjimas nepastebimas.

Kai ekspedicija sugrįš, ra
šo toliau krenkelis, jos na
riai bus už rankovės nuve
dami į šalį ir paslaptingai 
klausinėjami: O pasakykite 
atvirai, ar labai bijojotės? 
Visi manys, kad mes atsa
kysime, ne. Tačiau Krenke
lis iš anksto tokius įspėja, 
kad jie nusivils. Jis prime
na jiems vieną istorinį 
faktą. Kaip sakoma, per 
pavojingą ataką pro Napo
leoną prabėgo dalinys su 
jaunu karininku, kuris ver
kė. Napoleonas pasišaukė 
jį ir paklausė, dėlko jis ver
kia. Karininkas atsakė, kad 
jis labai bijo. “Na, linkiu 
pergalės”,—pasakė Napole
onas, ir karininkas nubėgo 
vydamasis savo dalinį. 
Krenkelis sako, kad gerai 
buvo karininkui verkti

(Pabaiga 7 pusi.)

kraujo srioveles į gilesnes, 
stambesnes vėnės. Tiesa, 
tuom kartu susidaro skan
daliukai, bet jie greitai su- 
gyja, ir tamprios gilesnės 
vėnės turi gana pajėgumo 
persiųst visą kraują į širdį.

Pačioj pradžioj, kai tik 
pastebima paviršinių vėnių 
išsipūtimas, dažnai užtenka 
tam tikrų diržingų pančia- 
kų ant blauzdų — duot pa
spirtį pradedančioms silpnė
ti vėnių durelėms. —N.c

Ančiy Kiaušiniai—Pavojus
Dar negalima pasakyt, 

kad visi ančių kiaušiniai 
turėtų savyj ligų perų. Bet 
Vokietijoje jau bent 253 
žmonės susirgo ir 6 jų mirė 
nuo antinių kiaušinių, kaip 
ištyrė ir patvirtino dakta
rai Fromme ir Bruns.

Tie gydytojai 'atrado, kad 
ančių kiaušiniuose yra ypač 
tokių bakterijų, kurios su- 
sirgdina žmogų tifu ir žar
nų uždegimu (entritu). Prie 
kitko, pasirodė, kad kepant 
kiaušinienę iš ančių kiauši
nių tos bakterijos dar neuž
mušamos.

Todėl valdžia įsakė anti
nius kiaušinius virinti ne 
mažiau kaip po 8 minutes.

Amerikiečiai sumoka 150 
milionų dolerių per metus 
už elektrą, naudojamą be
griežiant radio.

Senas posakis Naujojoj 
Anglijoj: Jeigu.tu nesi mo
kytas, tai turi vartot savo 
smagenis.

Penktadalis žmonių mies
tuose Jungtinėse Valstijose 
dar neturi vonių savo bu
tuose.

Tai buvęs Jungtiniu Valstijų ambasadorius Vokietijai, 
ponas William E. Dodd ir jo žmona. Jis smerkia fašizmą 
ir Amerikos stambųjį biznį, kuris čia norėtų įvesti fa
šistu diktatūra. *- *Katrie Geresni Bosai—Vyrai Ar Moterys?

Hamilton, N. Y.—Colgate 
Universiteto p r o f e s o rius 
Donald A. Laird laiš
kais apklausinėje 521-ną 
moterį ir merginą, dirban
čias fabrikuose, raštinėse ir 
krautuvėse Naujojoj Angli
joj ir pietinėse valstijose: 
katruos jos atranda geres
niais “bosais” bei darbų pri
žiūrėtojais—vyrus ar mote
ris?

520 jų pasirinko vyrus bo
sus ir tik vienai atrodė, kad 
moterys yra geresnės tokio
se pareigose.

Merginos ir moterys, sto
jančios už vyrus bosus, pa
davė tokias priežastis:

Lengviau yra klausyt vy
rų paliepimų; moterys bo
sai leidžiasi į asmeniškumus 
darbe; vyrai, pasakydami 
tavo klaidas, neužpyksta; 
moterys bosai yra pavyd
žios; stengiasi parodyt per
daug pasekmių darbe; vyrai 
nespiegia ant jūsų; moterys 
bosai daugiau priekabiauja; 
jos galvoja kaip senmergės, 
ir perdaug žiūri į smulkme
nas.

Bet tie atsakymai neįti
kina profesorių Lairdą. Jo 
tyrinėjimai parodė, kad mo
terys yra gabios ir sėkmin
gos kaip darbų prižiūrėto
jos bei jų vedėjos.

Girtos Kiaulės Sudraskė 
Moterį

Kauno spauda paduoda 
tokią žinią:

Černovicų apylinkėje (Ru
munijoj) kiaulės Igeroaso 
kaime suėdė kelis kibirus at
matų, likusių prie vyno dir
bimo fabriko. Nuo to jos pa
sigėrė ir pradėjo po visą 
kaimą bėgioti.

Ūkininkė Maria Groices- 
cu, 64 metų amžiaus, norė
jo jas į tvartą suvaryti; tad 
girtos kiaulės puolė ją ir 
sudraskė.

Subėgę pagelbon žmonės 
rado nelaimingosios ūkinin
kės tik kūno likučius, nes 
įsiutusios kiaulės beveik vi
siškai ją suėdė.

Jis įžiūri skirtingą prie
žastį, kodėl merginos neno
ri moterų bosu. Jis sako, 
kad jos, pačios to nežinoda
mos, pavydi savo tėvų mei
lės motinoms; taip nesuži- 
niai jos, girdi, turi priešin
gumą savo motinoms, o tas 
priešingumas, sako, prasi
tęsia kaip nusistatymas ir 
prieš moteris, bosus.

Bet daugiau negu abejo
tina, ar pats profesorius 

; tuom išaiškina, kodėl ištik- 
! ro merginos darbininkes ir 
tarnautojos geriau pasiren
ka vyrus bosus.

Sovietuose yra daug mo
terų įvairių darbų prižiūrė
tojų; bet negirdėt, kad ten 
darbininkai ar darbininkės 
skirstytų užveizdų gerumą 
pagal jų lytis.

Kaip vyrai, taip moterys 
socialistinėj Sovietų visuo
menėj yra tiksliau perauk
lėti savo būde, pažiūrose ir 
visuomeniškuose suprati
muose. —N.

4,624 Salos be Vardo
Filipinų “kraštas” suside

da iš 7,083 salų. 6,621 jų tu
ri po mažiau kaip ketvirtai
nę mylią ploto; o 4,624 sa
lelės dar nė vardo neturi.

Ar Galėtų Žmogus Gyventi 
Vien Tiktai Pienu?

Wisconsino Universiteto 
profesorius E. G. Hastings 
su trimis studentais išgyve
no keturis mėnesius, nieko 
kito nenaudodami maistui, 
kaip tik išgerdami po pus
ketvirtos kvortos pieno per 
dieną ir suvalgydami po du 
obuolius ir po du apelsinus 
(orindžius) kasdien.

Taip misdami jautėsi la
bai gerai. Svoris jų nenu- 
puolęs, bet dar kiek padi
dėjęs. Vienas pradžioj pa
geidavo saldumynų, bet tas 
noras praėjo.

Profesorius Hastings da
ro išvadą, kad žmogus galįs 
puikiai gyventi tik pienu,

Kaip atrodys žmonės ir j 
jų civilizacija po 50 ar 100 į 
metų? Įvairūs galvotojai į 
bando tatai atspėt ir apra
šyt, o menininkai atvaiz- 
duot. Vienas tokių pranašų 
yra paskilbęs Anglijos rašy
tojas H. G. Wells. Jis ne-1 
p e r s e n i a i parašė knygą 
“The Shape of Things to 
Come” (Ateities Dalykų Iš
vaizda). Iš to kūrinio pas
kui buvo pagaminti juda
mieji paveikslai. Jų paruo
šime dalyvavo ir pats H. G. 
Wells, bet jis labai nusivylė 
jaisiais, kaip kad dabar ra
šo spaudoj:

“Gal jūs matėte tą judį 
ir nekentėte tokios ateities” 
(kokia ten vaizduojama, 
kaipo būsianti už šimto me
tų nuo dabar) — stikliniai 
vamzdžiai, plikos kojos.... 
milžiniški ratai su krum
pliais, judamosios platfor
mos ir keltuvai. Aš ir pats 
nekenčiau tokio’s ateities.”

Daug labiau patraukianti 
ateitis atrodo, skaitant pa
sakojimus apie ją. Apysa
koje gabus rašytojas gali 
padirgint skaitytojo vai
dentuvę, sudomint jį “milži
niškais ir skirtingais daly
kais;” panaudot vieną kitą 
gudrybę, kad pranašaujami 
dalykai atrodo tikrai galin-

KŪDIKIU DUSINTOJAI
♦

Du iš kiekvienų penkių 
kūdikių mirštančių nelai
minguose atsitikimuose Am
erikoj uždūsta nuo užklodų; 
nuo to, kad su jais miegan
tieji suaugę žmonės atsitik
tinai užspaudžia kūdikiui 
kvėpavimą, ir nuo to, kad 
kūdikis kniūpsčias apsiver
čia burnele į pogalvį. —T.—

cibuliai iškilmėms
Gyventojai Pacifiko Van

denyno mažoj šalelėj San 
Salustio didžiausioj pagar
boj laiko cibulius (svogū
nus) kaip valgį. Žalius jų 
laiškus duoda vaikams lauk
tuvių ; svečią pirmiausia 
vaišina cibuliais. Kai nori 
gauti žmogaus palankumo, 
atneša jam cibulių ilgų laiš
kų.

Pas tuos žmones cibuliai 
statomi taip aukštai, kaip 
pas indėnus “taikos pypkė.”

Saliamoniškas Teismas. ..
Žmogus skaitosi traukinio 

pasažyrium per pusę valan
dos po išlipimo iš traukinio, 
jeigu tas žmogus liekasi ge
ležinkelio stotyj per pusva
landį. Bet jei žmogus pra
miegu pusę valandos Pull- 
mano vagone po to, kai 
traukinys atvažiuoja į sto
tį, tai jis praranda pasa- 
žyriaus vardą ir teises. To
kį “saliamonišką” sprendi
mą padarė vienas teismas 
Amerikoj.

Per 1,200 metų Indijoj bu
vo deimantai randami pir
miau negu kurioj kitoj ša
lyj- .
vaisiais ir daržovėmis, be 
jokių mėsiškų valgių. Bet, 
kaip matote, ir pienas rei
kalauja dapildymų. 

čiais įvykti. Bet kada ban
dai savo spėjimus daiktiškai 
persta ty t, žiūrėk, girdi, ir 
dingsta jų tikrumas arba 
žavėtinumas.

H. G. Wells, tačiau, sako, 
aplamai galima numatyt kai 
kurias atmainas visuomenė- ' 
je už 50 metų nuo dabar, ’ 
būtent: I

Karai gali vėl sunaikint 
milionus žmonių; kolonijų < 
imperijos gali suskilt į ga
balus; bet nesą ko bijot, kad 
per tuos karus “išsižudys vi- ; 
sa žmonių veislė,” kaip tūli 
tvirtina. Nežiūrint didžių 
kančių ir tuomlaikinių su
naikinimų daugelio senosios 
civilizacijos pastatų, moks
las, išradimai ir medžiagi
niai ir dvasiniai pagerini
mai, po tokių skerdynių, 
eisią pirmyn savais keliais, 
—spėja Wells, primindamas 
vidutinio žmogaus gyveni
mą 50 metų atgal. Jis at
randa, kad dauguomenė da
bar sveikiau ir šviesiau gy
venanti negu 1888 metais, ir 
neabejoja, kad ateinantieji 
50 metų atnešią visuomenei 
įvairių pažangos vaisių, “ne
žiūrint diktatūrų tūlose ša
lyse. 1

“Mes daug girdime,” rašo 
Wells, “apie tamsybę Tam
siųjų (vidurinių) Amžių, 
bet net Tamsiaisiais Am
žiais, nežiūrint paviršutinės 
betvarkės, šliaužė pirmyn T 
tokie dalykai, kaip, pav., 
laiko mieravimas, moksliš- 
kesnis plaukiojimas jūro
mis, apskaičiavimai, chemi- . 
jos ir metalų mokslai ir lau-

i ko ūkis.”
Po 50 metų nuo dabar T 

. žmonės būsią kur kas ge- 
' riau apsišvietę, draugiškes
ni ir net mažiau pavydūs • 
m e i 1 i š kuose, lyties santi- 4 
kiliose. Jie būsią sveikesni 
ir kokiu coliu vidutiniai ”, 

(Tąsa 7-tam pusi.)

Iš Anglijos Galįs Nu
fotografuoti Ameriką ’

’f'
Anglijos mokslininkas J. r 

L. Baird savo laboratorijoj 
išvystė tokį radio tolymatos m 

(televizijos) prietaisą, kad * 
gali už tūkstančių mylių 
matyt Ameriką ir kitus C 
kraštus, ir ne tik juodai-bal- 
tai-pilkai, kaip paprastuose 
judamuose paveiks luose. 
Tas prietaisas parodo visus 
daiktus už tūkstančių mylių 
tokiomis naturalėmis spal
vomis, kaip ištikrųjų yra.

Per tą prietaisą galima 
tokius tolimus daiktus ir 
nufotografuoti visomis tik
romis jų spalvomis.

Kovojąs Difteriją Vitaminas
Vengrijos profesorius • 

Szentgyorgyio atrado skir- . 
tingą vitaminą C, kuris pa
deda kūnui nukovot difte- « 
rijos nuodų veikimą. Ta sa
vybė šio vitamino patvirtin
ta skaitlingais bandymais 
Budapešto ligoninėse.

$1,000 bumaškomis po vie
ną dolerį sveria apie 3 sva
rus.
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Žvalgybos Ranka Revoliuciniam Lenkijos 
Darbo Masių Judėjime.

Provokacija—vienas už
sienio žvalgybos darbo me
todų.

Lenkų žvalgyba taip pat 
veda darbą per stambius 
provokatorius. Lenkijoj bu
vo vienas stambus politinis 
veikėjas (turima omenyje 
Pilsudskis), kuris buvo lai
komas neblogu žvalgybinin
ku. Jis sukūrė politinę or
ganizaciją “Lenkų karinę 
organizaciją”, arba lenkiš
kai POW. Ši politinė, diver
sinė karinė organizacija, 
kuri Ukrainoj ir ant vaka
rų rubežiaus pilietinio karo 
metu buvo susirišus su kon- 
trevoliuciniais buožiniais 
elementais SSRS-oj. ši or
ganizacija nuolat užsiiminė
ja špionažu. Ji dar pilieti
nio karo metu norėjo pa
pirkti V vangelio žvalgybą, 
kad ir ten turėti savo žmo
nes. Tai aktinga karinė 
lenkų nacionalistų organi
zacija. Štai šitas lenkų poli
tinis veikėjas P., jis taip 
.pat ir Lenkų socialistų par
tijos vadas, davė slaptą di
rektyvą, kad lenkų socialis
tų partijos nariai tuo pat 
metu būtų ir politinės kari
nės organizacijos žvalgybi
ninkais.

Tai buvo pravesta, nes 
partinė ir karinė disciplina 
buvo sukoncentruota vie
lose rankose. Kada tas vei
kėjas P. įsitikino, kad revo
liucinis judėjimas ir Lenki-1 
jos kompartijos įtaka tarp 
darbo masių kas valanda 
augą, o Lenkų Socialistų 
Partijos dalis nuolat pasi
traukia nuo tos partijos, jis 
davė savo politiniams vien- 
minčiams, buvusiems Lenkų 
Socialistų Partijos vadovy
bėj, nurodymą suorganizuo
ti skilimą, vadovauti kai
riajam tos partijos sparnui 
ir vėliau susilieti su Lenki
jos kompartijos įtaka tarp 
kad įsigalėti Lenkijos Ko
munistų Partijoj. Tokiu ke
liu aiškiems provokatoriams 
ir pilsudskininkams iš len
kų karinės organizacijos (P 
OW) pasisekė pralysti į 
Lenkijos Kompartijos eiles 
ir kai kuriems jų prasi- 
kverbti dargi į Lenkijos 
Kompartijos v a d ovaujantį 
darbą.

1920 m., kada dalis Vaka
rų Baltarusijos perėjo Len
kijai, lenkų buržuazija jos 
išbandytos šnipų ir diver
santų organizacijos —P0W 
—asmenyje pradėjo unifi-1 
kuoti, veikdama pagal tai
syklę “botagu ir pyragai
čiu”, revoliucinius Vakarų i 
B a 11 a r u s ijos valstiečius. 
Tam tikslui lenkų vyriausy
bė leido sukurti Vakarų 
Baltarusijoj tautinę politi
nę valstiečių partiją, taip 
vadinamą “H r omadą.” 
Hromados” priešakyj P0W 
pasisekė pastatyti savo iš
bandytus p r o v o k a t orius 
kaip Taraškevičių, Metlą, 
Rak-Michailovskį ir kt., ku
rie mėgino revoliucinį vals
tiečių judėjimą Vakarų Bal
tarusijoj nukreipti į vagą, 
reikalingą lenkų buržuazi
jai. Žvalgybininkai iš P0W 
lagerio kopė organizacijoj 
įsistūmė į “vadus”. Kadan
gi ta valstiečių partija pri
skaitė keletu tūkstančių 
žmonių, ji išstatė savo kan
didatus į lenkų seimą. Kai- 
kurie žymūs P0W nariai, 
jie taip pat ir žvalgybai bu
vo delegatais lenkų seime 
nuo Vakarų Baltarusijos. 

Jie išstodavo seime su 
griausmingomis “kairiomis” 
kalbomis, kurios buvo nu
kreiptos neva prieš lenkų 
buržuaziją, ir tuo pačiu bu
vo sudaroma nuomonė, kad 
seime yra “kairysis” spar
nas, o ištikrųjų tai buvo 
inscenizavimas, kurį sulošė 
lenkų žvalgyba.

Kada v a d o v a u jančioji 
Lenkijos klika pamatė, kad 
“Hromada” virsta rimta re
voliucine jėga, kad dalykas 
prieina prie daugtūkstanti- 
nės organizacijos, kada P. 
pamatė toj organizacijoj, 
kurią jis sukūrė, sau pavo
jų, jis išrado naują provo
kaciją. Jis pasiunčia vieną 
šnipą į vieną rajoną prie 
Vilniaus.

Tas atvažiuoja į rajoną 
kaip “Hromados” narys ir 
prieš vietinę organizaciją 
stato klausimą apie dery
bas su komunistais. Jis ran
da keletą komunistų, užver
buoja juos į savo organiza
ciją, o paskui duoda jiems 

I uždavinį suruošti pasikėsi
nimą ant baltagvardiečio 
Bulak - Bulachovičiaus. Šni
pas jiems pasakė, kad šiam 
aktui pritarė, seimo “kai
rioji” frakcija, kad toks ak
tas padės pravesti seime 
visus “Hromados” reikala
vimus ir kt.

žodžiu jis suprovokavo 
du kaimo komunistus už- 

Į mušti Bulak - Bulachovičių, 
kurio, reikia pasakyti, tame 
rajone visai ir nebuvo. Tuos 
komunistus kartu su hroma- 
diečiais paskui areštavo, 
pakėlė politinį triukšmą ap
link tą bylą ir visą daug- 
tūkstantinę “Hromados” or
ganizaciją to triukšmo me
tu sudaužė, o tos organiza
cijos aktyvą pasodino į kalė
jimą. :

Savo paties žvalgybinin
kus, kaip revoliucinio judė
jimo “vadus”, P. taip pat 
“pasodino” į kalėjimą, su
daręs aplink tuos šnipus 
“politinių kalinių” aureolę. 
Lenkų žvalgyba sudarė nuo
monę, kad kalėjime “politi
niai kaliniai” buvo neva 
tris-keturis metus. Ilgai bu
vo vedamas tardymas, pas
kui buvo pravestas didžiu
lis teismas, spaudai smar
kiai triukšmaujant, ir juos 
“nuteisė” ilgiems metams 
kalėti. O paskui Lenkijai 
pasisekė mainų keliu tuos 
“kalinius” nusiųsti į SSRS.

Tie “nukentėjusieji nuo 
lenkų žvalgybos” apsigyve
no Sovietų Sąjungoj — Uk
rainoj ir Baltarusijoj, pra
siskverbė į partines ir So
vietines įstaigas, o kada ten 
apsiprato, pasidarė savais 
žmonėmis, tai sukurė taip 
vadinamą “Baltarusijos na
cionalistinį centrą”, kuris 
apėmė žymias Baltarusijos 
liaudies ūkio gyvenimo ša
kas, ir vedė šnipinėjimo ir 
diversijų darbą tiesioginiais 
lenkų žvalgybos nurody
mais. Tas kontr-revoliucinis 
centras buvo susektas 1932 
metais.

Tardymas nustatė, kad 
tie “seimo nariai,” t. y., ar
šūs šnipai ir žvalgybininkai, 
sukūrė teroristines ir di
versines grupes, išstatinė- 
jo žmones taip, kad Lenki
jos užpuolimo ant SSRS 
momentu suparalyžuotu pa
vienius Sovietų Sąjungos 
ūkio grandis.

Tokiomis gudriomis prie
monėmis lenkų žvalgyba su

gebėjo savo šnipus padary
ti “kankiniais”, pasodinus 
juos į kalėjimą, o paskui 
nusiųsti juos į Sovietų Są
jungą ir sudaryti iš jų So
vietų Sąjungos teritorijoj 
kontr-revoliucinę organiza
ciją. Tai ryškus pavyzdys, 
kaip užsienio žvalgyba pa
sodina šnipus Sovietų Są
jungoj. Juk tie šnipai “sė
dėjo” po keturis metus len
kų kalėjime, buvo lenkų sei
mo nariais ir kt., o ištikrų
jų tai buvo aršūs šnipai, te
roristai, diversantai, ruo- 
šiusieji placdarmą Lenkų 
armijos puolimui karo atve
ju.

Baltarusijos darbo žmo- 
nęš su dideliu pasitenkini
mu sutiko žinią, kad nukau- 
kuotas ir sudaužytas lenkų 
žvalgybos ir jos agentūros 
šnipinėjimo, diversijų ir 
provokacijos darbas.

Waterbury, Conn.
Reakcionieriai Nori Pakenkti 
Lenino Mirties Minėjimo Pa
rengimui Reikalauja Istorijos 
Apie Judi “3 Songs About Le

nin,” Kuris Bus Rodomas 
Parengime

Komunistų Partija veda 
kovą; bus pristatytas minimų 
judžių turinys miesto ponų 
apgynėjų galvai, policijos 
viršininkui.

Lenino mirties minėjimo va
karas įvyks sausio 23 d., sek
madienį, Venta Svetainėje, 
103 Green St. Svetainė atsi
darys 7 vai. vakare. Progra
ma prasidės 7 :30 vai. vakare. 
Bus geras kalbėtojas, Paul 
Crosbie, iš New Yorko.

1937 m. buvo rengta kru- 
tami paveikslai ‘‘Ispanija 
Liepsnose.” Tuomet reakci
niai elementai pasidarbavo 
prieš, tai tie paveikslai ne- 
daleisti rodyt policijos už
draudimu. Tuomi pasinaudo
jant, miesto reakciniai aider
man ai perleido naują įstaty
mą, pervedant policijos vir
šininkui, kaip kokiam carui, 
cenzūruoti krutamus paveiks
lus,” arba ir rodant sulaikyti. 
Uždėta ir mokestis, kaipo 
“laisnis”, $5.00.

Tad ponas policijos viršinin
kas ir reikalauja “3 Songs 
About Lenin” turinio. Bet 
dedamos pastangos gauti lei
dimą dėl minėtų judžių ir 
sausio 23 d. rodyti.

Kodėl mūsų miesto įstaty
mų meisteriai neišleidžia įsta
tymų prieš miesto valdžią, 
kad uždrausti valdininkams 
eikvoti piliečių sumokėtus pini
gus už taksus?

Dabar eina pjovynes už suk
tybes. Iš miesto rotušės (Ci
ty Hali) kontrolieriaus ofiso 
net knygos dingo, kad pilie
čiai negalėtų surasti suktybių. 
Sakoma, daug pinigų dingę. 
Mat, politikieriai susipešė, tai 
ir iškėlė į viršų.

Žmonės turėtų susirūpinti 
dėl ateinančių rinkimų; susi
organizuoti į bėpartyvę lygą, 
ar darbo partiją.

Visi ir visos, ne vien wa- 
terburieČiai, bet ir apielinkės 
draugai ir draugės, dalyvau- 
kit Lenino mirties minėjimo 
mitinge, sausio 23 d., vakare, 
103 Green St.

Konti. Partijos Narys.

SMARKIAI EIKVOJASI
JAPONŲ AMUNICIJA

Tokio. — Japonijos karo 
ir laivyno ministerijos ima 
griežtesnėn savo priežiūron 
gamybą ginklų ir amunici- 
jos. — Kare su Chinija^ ja
ponai iki šiol daugiau išeik
vojo amunicijos negu pa
spėjo naujos prisigaminti.

Shenandoah, Pa.
SMULKMENOS

“Laisvės” No. 11 Svečias 
gerai aprašė mūsų naujų me
tų parengimą.

Aš tik tiek turiu pridėti, 
kad šiemet daugiau turėjome 
publikos, negu kitais praėju
siais metais. Iš Wilkes-Barre 
dalyvavo drg. Zdanienė-Ju- 
dzentavičiūtė ir kiti; iš Brook- 
lyno, apart mūsų dainininkės 
L. Kavaliauskaitės ir pianis
tės Depsiūtės, dar dalyvavo 
draugai P. Kapickas, K. Alek
synas, N. Pakalniškis ir P. 
Grabauskas.

Taipgi buvo daug svečių 
iš visos apielinkės miestelių. 
Visus sunku būtų čia suminė
ti.

Brook lynietis P. Kapickas 
man patinka, — jis supranta 
gerai ne tik biznį, bet ir abel- 
ną mūsų lietuvišką politiką. 
Jeigu jau man kada teks bū
ti Brooklyne, tai aš susirasiu 
jo įstaigą ir sugersime “drink- 
są” už pražūtį. Brooklyno 
sklokos.

Puolant anglies industrijai, 
daug gerų žmonių iš mūsų 
kolonijos išvažinėjo į kitus 
miestus “laimės jieškoti.” 
Taigi likusiems jau reikia 
daugiau padirbėti, ypatingai 
rengiant tokius parengimus, 
kokiu buvo naujų metų poki- 
lis. Bet nepaisant visko, pas 
mus randasi . keletas gerų 
draugų, kurie nuoširdžiai dir
ba mūsų judėjime. Pavyz
džiui, S. Kuzmickas ir O. 
Overaitiene daugiausia išpla
tino įžangos tikietų; kiti pa
sižymėjo kitais gerais dar
bais.

Varde rengėjų didžiai įver
tinu visos apielinkės .ir vieti
nius lietuvius, taipgi ir biz
nierius, kurie dalyvavo šiame 
tradiciniame parengime.

Dėde Kalnietis.

Jersey City, N. J.
SMULKMENOS

Laisvės Draugijos susirinki
me, įvykusiame sausio 9 d., 
nutarta rengti prakalbas pa
minėjimui 20 metų sukakties 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Prie bendro darbo bus kvies
ta Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 133 kuopa, švehto 
Jurgio Draugija ir parapija.

Komisija buvo padariusi su
tartį su kunigu Stoniu rengti 
tokias prakalbas bendrai. 
Tačiaus šiuom tarpu kun. 
Stoniui sergant, o jo vietoj 
esant kun. Kemešiui, dalykai 
pasikeitė. Kun. Kemėšis 
griežtai atsisakė ką bendro 
turėti su Laisvės Draugija ir 
rengiamom prakalbom.

Well, Laisvės Draugijos 
gera dalis narių yra parapi- 
jonai. Kun. Kemėšio nusi
statymas turi atkreipti para
pijom! dėmesį. Kun. Kemėšis 
gyvena iš šios kolonijos lie
tuvių. Lietuviai iš kun. Ke
mėšio nieko negauna; ir jo 
tokis nusistatymas turi susi
laukt tokio pat atsakymo.

Kun. Kemėšis pamėgdžioja 
Lietuvos kunigų paprotį: ka
lėdoja eidamas nuo namo į na
mą. Pirma, negu atsilanko į 
lietuvio namus, parašo laišku
tį, kada jis bus ir kad visi 
namiškiai būtų namie. Lie
tuviai, pas kuriuos atsilanko 
kun. Kemėšis, turi pastatyti 
jam klausimą: Kodėl jis ig
noruoja bendrą darbą — pra
kalbas Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimui? Ir kuomi 
jam Laisvės Draugija yra 
prasikaltusi ?

• "* • •
Sausio 16 d. mirė Gumaus- 

kas. Jis jau pusėtinas laikąs 
buvo senelių namuose. Pri
klausė prie Laisvės Draugi
jos. Iš velionio praeities dar
bų nėra ką sakyti,—buvo be- 
partyvis žmogus.

Naujus metus pasitinkant 

visos draugijos bendrai turėjo 
balių. Muzikantai buvo pras
ti, jaunimas nebuvo pasiten
kinęs. Nepasitenkinę buvo ir 
seniai. Tačiaus nuostolių ne
bus.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 133 kuopa narių 
skaičiumi padidėjo. Susivie
nijus APLA su LDS penki na
riai persikėlė iš New Yorko 
kuopos į LDS 133 kuopą. 
Newyorkieciai nuskriausti. Ta
čiaus jersiečiai linksmi, kad 
jų skaičius padaugėjo.

Laisvės Draugija išrinko ko
misiją paėmimui vasarnamio 
dėl dviejų piknikų. Vienas 
bus birželio mėnesį, kitas — 
rugpjūčio. Kvies visas šios 
kolonijos organizacijas prie 
bendro darbo.

Nesveikuoja J. B. Paserps- 
kis ir Maziliauskas.

Drg. Z., kaip teko patirti, 
ketina vestis. Į jo vestuves, 
jeigu ištikrųjų jos įvyktų, su
važiuotų visi jersiečiai; mat, 
jis visų žinomas. Nelauk, 
drauge, ba tuoj pavasaris at
eis.

Pradžioj sausio mėnesio 
vietos biznieriai (jų vadai) 
buvo sušaukę protesto mitin
gą, kad parėmus Hague ko
vą prieš CIO uniją. Vyriau
siu kalbėtojum buvo patsai 
Hague, žmonių buvo daug; 
mat, miesto darbininkai, ir ku
rie turi WPA darbus, * buvo 
visi suvaryti į mitingą. Net 
karteriai apmokėti, ir po mi
tingo diena liuosa nuo darbo 
su apmokėjimu. K. Biuras.

Binghamton, N. Y.
Trumpmenos

Amerikos Liet. Darb. Lite
ratūros Draugijos 20 kuopos 
surengtose prakalbose Matui 
Guobai, “Liaudies Balso” at
stovui iš Kanados, tapo sumes
ta $10.56 laikraščiui paremti. 
Be to, apsilankius jam pas kai 
kuriuos lietuvius į namus, gau
ta keletas prenumeratų. Tai 
pasirodo, kad binghamtonie- 
čiai neblogai parėmė kanadie-\ 
čių draugų laikraštį. Prakal
bų surengimo lėšas kuopa pa
dengė iš savo iždo. Prakalbos 
įvyko sausio 13 d., publikos 
atsilankė vidutinis būrelis.

Liet. Tautinės Bendrovės 
metiniame mitinge balsuota 
sumanymas parduoti Lietuvių 
Svetainę. Sumanymas didžiu
ma balsų atmestas. Svetainė 
pasilieka Bendrovės nuosavy
bėje, kaip ir buvusi. Bendro
vė pereitais metais turėjo pel
no $182.06. Direktoriais išrin
kta keturi seni ir penki nauji: 
Gabūžis, S. žvirblis, Grinius, 
Girnienė, Knizikevičius, J. K. 
žvirblis, M. žvirblienė, Tvari- 
jonas ir Bagdonas.

Kad Lietuvių Svetainė būtų 
jaukesnė susirinkimams, rei
kėtų pagerinti šilimą apati
niuose kambariuose. Kuomet 
svetainė šalta, susirinkimuose 
nelabai kas nori rimti.

Sausio 15 d. įvyko metinis 
Liet. Taut. Bendrovės bankie- 
tas. Publikos, rodos, šiemet, 
buvo mažiau, negu kitais me
tais būdavo. Vieni kaltina pra- 
siplėtusį nedarbą, o kiti sako, 
kad permažai dėta pastangų 
sutraukti-sukviesti publiką. 
Mano manymu, tokie bankie- 
tai turėtų būti paįvairina
mi bent nedidele programa: 
dainomis, muzika. Publika 
j'tustųsi geriau pasitenkinusi.

Literatūros kuopa užbaigė 
metus su 77 nariais. O metai 
atgal turėta 81 narys. Reiškia, 
Sumažėjom, šis “nuopelnas,” 
aišku, negalima primesti vie
nam ar kitam nariui, bet kal
tė lygi visiems. Daugiau rūpin
kimės sava organizacija!

J.

Sovietų Kom. Partija prieš 
Neteisingus “Valymus”

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos centro ko
miteto pilnaties susirinki
mas atrado, kad iš partijos 
buvo neteisingai pašalinta

&

South Bostono Bargenai!
Parsiduoda penkių šeimynų 
kampinis namas, kuriame krau
tuvė yra išnuomuota vaistinei.

NAMAS NAUJAI PERTAISYTAS Iš VIDAUS IR LAUKO
Labai geroj vietoj, tirštai apgyventoje lietuviais 
ir kitataučiais. Išrandavotas geroms šeimynoms.

Randų įplaukia $1,438.00 į metus.

Savininkas sutinka namą mainyti ant ūkės.
•

Dėl platesnių informacijų kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 9423

Bostono Biznieriai ir Profesionalai
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F. J. Bagočius
ADVOKATAS

Veda visokias provas

253 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 2613

0------------------------------------------------- 0

STANLEY RADIO CO.
Nauja Vieta 

355 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel. Sou. 0558
Norwood Skyrius: 

1044 Washington St. 
Tel. Norwood 1498-W

WILLIAM’S TAVERN
K. TARUSHKA

Gražus pasirinkimas geriau
sių ir skaniausių valgių
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

Paul’s Men’s Shop
Skrybėlės ir Kaklaraiščiai 

Lion Brand Marškiniai 
Manhattan Underwear 
(Apatiniai Drabužiai) 

Mūsų Speciališkumas 
456 BROADWAY 

So. Boston

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas

Orui Atvėsus Gerkite Brockert’s Ale
šis alus yra daroma iš tikros daigintų miežių salykluos. 

Daroma stiprus alus—Ale šviesus ir tamsesnis sulig 
mokslo ilgos praktikos ir patyrimų garsiojo
Lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
Jis yra daromas iš grynų miežių salyklos su Europiškais apyniais. 

Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistų.

Ėlius-Ale yra stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. 
Todėl vėsiame klimate jis yra naudingesnis gerti, 

jis priduoda kūnui šilumos.
Lietuvių bizniai, kurie verčiatėsi alum tuojau rašykite prezidentui 

Antanui Penkevičiui reikalaudami pristatyti lietuvių bravoro alaus— 
Brockert’s Ale. Galite rašyti savo kalboje—lietuviškai adresuodami:

Brockert Brewing Co., Inc.
81 Lafayette Street Worcester, Mass.

eile komunistų, ir įsakė vi
sus tokius sugrąžinti atgal.

Slapti Sovietų priešai daž
nai darė provokacijas prieš 
gerus partijiečius ir davi
nėjo prieš juos melagingus 
skundus. Tokiem gaivalam 
bus suimta už pakarpos.

CHARLIE & CHRIS
Automobilių Mechanikai, 

Oficialiai Inspektoriai, 
ALA Patarnautojai

Atdara per naktj
454 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
Tel. S. B. 4000

THE SUPREME WAVE
Reguliarė kaina $7.00 

Speciale $3.50 nuo lapkr. 20 
iki gruodžio 20, 1937

Casper’s Beauty Salon 
83 L St., near 4th St. 

So. Boston
Tel. Sou. 4645

a------------------------------------ m

Barrs Toniko Dirbtuvė
Pristatom į namus Toniką, 
Alų ir pervežam kitokius 

daiktus.
220 E STREET

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 9328 

0---------------------- —----------------------0

J. DOYLE, Inc.
Parduoda visokius gėrimus 

parengimams ir pristato 
į namus.

303 W. BROADWAY
So. Boston, Mass, 

į------------------------------------- -—s
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ONE WAY TO STOP A WAR

A TRUE CONFESSION

take

as ham
Manville’s 

discussions 
the mani- 
world and

outlived its 
must

head has 
another

CHICAGO BANS FILM 
ON NAZI NEWS

TWICE A WEEK
PUBLISHED EVERY

TUESDAY AND
FRIDAY

This writer has been “trying to 
think” for the past several months 
with some appreciable results. The 
subjects discussed have ranged from 
such unromantic things 
sandwiches and Tommy 
latest wife to serious 
and interpretations of 
fold problems facing the 
youth today.

For that reason the caption “The 
Editor Tries to Think” may be a 
misnomer. It was originally select
ed because this writer believed it 
would be much more noticeable and 
striking than a single dull word, 
“Editorial.” Whether that premise 
was correct or not, I do not know. 
Whether my writings have suceeded 
in their ACTUAL aim, to make 
YOU think, remains yet to be seen.

But there remains one truth, the 
old column 
usefulness and 
its place.

So with 
treduce to 
Present and 
as a kaleidoscope of interpretations 
and views of the most fascinating 
adventure in the universe—living on 
this world.

AMERICAN STUDENT UNION WINS 
RIGHT TO HOLD MEETINGS

| DETROIT AIDO ON 
ROAD TO SUCCESS

ado,further 
this column,

no
you
Future. It shall

I in
Past 

serve

SECESSION

seceded from the

doesn’t it? You 
War settled the 
once and for all 
this time. Jersey

Jersey City has 
United States.

Sounds funny, 
thought the Civil 
secession question 
but you’re wrong
City is an independent state and 
let us see why.

The United States Constitution 
guarantees its citizens a free 
and unintimidated vote. John Fer
guson, Superintendent of Elections 
of Jersey City and Hudson County, 
made the startling announcement 
that only the militia could insure a 
honest vote. Let him speak for 
himself:

“The way things are under Ma
yor Hague, it is futile and ridicul
ous for us to attempt to hold 
ther elections in Jersey City 
Hudson County.”

Intimidation, force, assault

fur- 
and

and 
rule by a Hague-controlled police 
department served as the means 
by which Hague has been “elected” 
to the position he still holds.

And who is this man Hague?
As Mayor of Jersey City his sala

ry is a little over $6,000. On a 
$6,000-a-year salary he paid $125,- 
000 for a “castle,” had a $7,000- 
a-year apartment and while in Eu
rope paid for his entertainment in 
heavy cash, sometimes in $1,000 bills. 
Nor are these facts merely exposed 
by the New York Post, they were 
all established by a legislative com
mittee before whom 
that aside from his 
had no paying job!

Readers, from this
could write your own Editorial.

Yes, it certainly pays to be “The 
Law.” Trips to Europe, mansions, 
power, and the life of Riley. Yes, 
it sure does pay.

Somebody is paying Hague hand
somely for his attacks upon the 
CIO, and all progressive organiz
ations and, of course, the “reds.” 

Democracy no longer exists in Jer- 
Union organizers are de

Public meetings are sup- 
Elections are useless.

Hague swore 
city office he

point on you

ported.
pressed.

To those who still think it can’t 
happen here, Jersey City stands as a 
warning.

the
re-

the
un

ANTI-SEMITIC ORGANIZATIONS DENIED 
USE OF SCHOOL MEETING ROOMS

c.‘- “

Detroit Chinese demonstrating and calling upon the people 
to boycott Japanese goods as an effective means of stopping the 
war. Without income from exports the Japanese war machine 
would collapse.

Chicago just can’t take it so the 
Board of Censors of the Windy City 
banned the showing there of 
latest March of Time newsreel 
lease, “Inside Nazi Germany.”

The ban was allegedly on 
grounds that the film was
friendly” to the Nazi government.

The ban will be appealed. The 
producer of the March of Time 
telegraphed the Chicago Board and 
stated:

“The March of Time has endeav
ored to present a documented journ
alistic account of facts and condi
tions in Germany today in an ob
jective manner. We have studious
ly avoided sensationalism and we 
have checked every fact presented.

“We believe that censorship of a 
painstaking and factual report of 
this kind is almost unprecedented 
in the United Stales. It puls cen
sorship in Chicago not on the basis 
of morals or taste hut directly on 
a suppression of new facts. It 
becomes a direct attack on 
principles of a free press.”

The German Vice Consul has
requested the elimination of scenes 
as well as Fritz Kuhn, 
“Fuhrcr” in America.

thus 
the

also

Nazi

HOW MANY LITHUANIANS IN SPAIN?

Students Defend
Movie Negroes

GREENSBORO, N. C.—More than 
1,000 Negro students of 
A. & T. colleges in 
have joined a boycott 
directed against theatre
have gone on record opposing the 
appearance of Negroes in movies 
“out of character.”

Bennett and 
Greensboro 
movement 

owners that

The Bennett College Chapter, Ame
rican Student Union, answered the 
resolution of the theatre owners with I 
a resolution of their own calling I 
for a boycott of all movie houses 
affiliated with this association. The 
movement has spread and a united 
boycott committee has been formed 
involving student groups at several 
colleges and local Negro organiz
ations.

Post, a Greensboro paper, re
to carry ads of the movie 

that are members of the
Leaders of the boycott

The 
fused 
houses 
association,
movement have expressed determin
ation to continnue the boycott 
the theatre owners repudiate 
insulting resolution.

until 
their

Bea Kukanskis
III At Home

compound fractured 
from a fall while

unable to be active 
for the next

Beatrice Kukanskis, one of Water
bury’s most active Lithuanian youth, 
has recently been laid up in bed 
because of a 
ankle resulting 
skating.

She will be
in Lithuanian circles 
few weeks and all her friends and 
fellow members of the Waterbury 
Vilijos Chorus are urged to visit 
her at her home and cheer up the 
days of convalescence.

Shorts On Sports
Braddock’s Last Attempt

Jim Braddock will retire if bad
ly beaten by Tommy Farr, British 
champ, if reports given out by 
Jim’s manager, Joe Gould, are to be 
believed. Braddock, at the age of 
thirty-three, should make a good 
fight of it for three or four rounds, 
in my opinion, but will fold up by 
the half-way mark and be more or 
less of a human punching bag for 
the remainder of the distance. If 
Farr were a puncher he might even 
stop the ex-champ but Tommy is a 
notoriously light-hitter and I expect 
it to go the limit with the Welsh-

AIDO MEMBERS 
ATTENTION!

man 
diet.

getting a well deserved ver-

the semi-final, Eddie Hogan, 
hitting 

Bob Tow,

many Lithuanians are iight- 
the 
the
A formdr writer

Section, now
the answer

I low
ing in 
against 
Spain? 
Youth 
written 
shows that Lithuanians 
ly doing their part 1 
Fascism.

International Brigade 
Fascist invasion of 

for the 
in Spain, has 
and it clearly 

, are certain- 
to wipe out

“I understand 
about three hundred 
here in Spain. If this 
there is something to 
There are many, at

Ramblings Of
Second District

good? I’ll soon

cap- 
the 

Political 
Interna- 

need 
here.out

are

“ . . . at present we have no 
less than twenty Lithuanian ser
geants (from the various Brigades), 
about five lieutenants, three 
tains and one Commander in 
Ministry of War and a 
Commander of the whole 
tional Brigade. But what 
is more Lithuanian youth

that there
Lithuanians 

is true then 
be proud of. 

least fifty,
from South America and even more 
from Cuba. They speak a fault
less Spanish. A—, you should be
proud that you are a member of 
this race of people. Yesterday I 
mot a Lith from China who speaks 
twenty-three different languages! 
He is a censor over here in Al
bacete. What a man! A communist 
—I should say so!

“It’s men like this that make our 
little race of people proud of our 
nationality and you all have rea
son to be proud. —C.”

Sietyno Chorus
On Its Toes

Once again the organizer of Sie
tyno Chorus of Newark commanded 
all members to come before her on 
the evening of January 10th. How
ever, only of 

For pun
that the 
whipping

the usual handful 
“ever-faithfuls” appeared, 
ishment, it was ordered 
blacksheep be tied to a 
post.

The various reports having been 
read and adopted, it was revealed 
that: Sietyno Chorus cither atttend- 
ed as an organized group or part
icipated at eighteen 
year; that “Trial by Jury” and the 
spaghetti-card party

affairs last

were success
fully launched; that in spite of our 
success, the treasury is at a new- 
low.

Hello, folks, feel 
spoil that!

Rumors have it 
has a new teacher, 
Montello, once the
England, can’t forget its past 
utation. Result: 
swell-hedded and there are 
members... Apologies to So. 
ton for the knock in my 
It applies only to those 
do a thing. My hat 
those few who worked 
and sincerely. But gnats for 
supper at the Ritz4 Plaza. . .

Gardner is very anxious to put 
on a snow train or a ski meet. 
Let’s give the small town a great 
big hand!., 
far from 
rything on 
ates at 
Worcester, 
pected to 
for ticket 
made a very poor attempt for such 
a large group...

Norwood has that capable lead
er, who, with the assistance of the 
district secretary and advertising 
manager, done one grand job to
wards getting the Brooklyn “Aido” 
set and give us the “Chimes of 
Normandy,” and only the way that 
the Aido Chorus could do it...

And now may I request all the 
district writers to get busy and let’s 
have some news of your respective 
choruses. So till I write again, I

that Lawrence 
and it’s a girl... 

toast of New' 
rep-

one or two become 
there are less

Bos- 
last article, 
who didn’t 
is off to 
very hard 

the

Bridgewater being so 
civilization 
the q. t. 
the 
for 
give

is doing cve- 
Even no deleg

conference. .. 
a big city, was ex

So. Boston a rub 
is and ads, but it

A signal victory was registered 
by the American Student Union re
cently when, after a fight of sev
eral 
tion 
for 
city

years, the
authorized

the student 
colleges.

At the same 
as the anti-Semitic American Guard 
are barred from such privileges un
der the amendment which the Board 
adopted to. its by-laws.

The amendment stipulates that 
“no group with a program against 
religion in general, or against the 
religion of a particular 
against any race, shall 
ted to organize.”

Vote
portion 
provides

Board of Educa- 
official recognition 
organization in all

time groups such

group, or 
be perinit-

Is 17-2
The 

which 
the American Student Union states:

of the 
for

amendment 
recognition of

“Any group of students may 
form an organization, association, 
publication, club or chapter by fil
ing with an officer to be designated 
by the faculty the name and pur
poses of the organization,
the names and addresses of its pre
sident and secretary.”

Military or semi-military organ
izations, excepting the R. O. T. C., 
must secure the approval of the 
faculty and Board of Education.

and

NEWS OF PHILLY 
LYROS CHORUS

Members Attention:
A drive is under way to recruit 

new members in order to make our 
chorus the largest of its kind in 
the city. Bring along your girl
friend,

Girls!
romeo, he is out to steal 
heart, if he can.

What happened to E.
banquet? Was he 
female trouble that 
Sunday ?

Three cheers for 
hounds, Turk, Larry 
are always first at 
it is time to eat.

Tickets are now on sale for be
nefit dance to be held at the Rus
sian-American Hall, 735 Fairmount 
Ave., on February 12th.

—Smiles.

Bring along your 
boyfriend or neighbor.

Beware of a tall blonde
some one’s

tired 
kept

P. at the 
or was it 
him away

the three chow 
and Zeek, who 
the table when

Patient: “Say, Doc, I took 
wrong medicine by mistake.”

Surgeon: “Well, that’s your 
neralI”

the

fu-

remain your correspondent.
Retlaw Chinwell.

The amendment, which has been 
urged for several years by tre Ame
rican Student Union, was drafted 
by Controller Joseph D. McGold
rick when he was secretary of the 
Board. It was adopted by a vote 
of 17-2.

SECOND DISTRICT SPORTS 
REPORT BY CHAIRMAN
January 8th, Bridgewater Basket

ball team played at Worcester and 
it sure was some game. Bridge
water led three fourths of the way. 
Only in the last 3 minutes of play 
did Worcester come through with 
a hard earned win. But the Bridge
water girls had to forfeit to the 
Worcester girls because they didn’t 
put in an appearance. The same 
evening Norwood played at Gardner, 
Norwood taking both games—girls 
and boys.

Worcester 40, Bridge- 
Worcester girls get for- 

Bridgewater girls.

NOTICE 
so all 
send in 
and we

SCORE
water 29.
feit from

Norwood 34, Gardner 21. Norwood
', Gardner girls 17.

Bowling will start soon, 
who are interested please 

your chorus team’s name 
shall make a schedule.
J. Kižys,
District Sports Chairman.

WORCESTER NOTES 
AND COMMENTS
Amigos, I said I would write 

again if you’d make any slips. Well, 
here I am. Que lastima for all 
of us for turning down the invit
ation to sing at the “Lenifi Me
morial” on January 23. It seems 
that we have plenty of time to pre
pare for parties, dances and other 
people’s concerts and no time to 
prepare for such a great thing as 
a memorial for Lenin. We got the 
invitation in December and had 
about five weeks time to get songs. 
Why did we turn our thumbs down?

I Surely we could have done it if 
we tried a bit harder?

If things keep going as they 
are the Aido Chorus will not only 
be asked to sing but will be added 
as insurance to add life to an oc
casion. The turnout en masse of 
the chorus members made a good 

; impression with the public that at
tended the Keistučio Draugija af
fair. All I say is keep it up and 

! it won’t be long before we’re kick- 
I ing up dust all around town in a 
į big way.
I

Shor! Story:
He was as cool as a cucumber. 

He thought it would be easy (even 
though he .knows crime doesn’t 
pay). Just once wouldn’t hurt.

Suddenly the stark reality of the 
situation dawned upon him. Sweat 
began to roll from his brow. It 
was the end. With a sigh Grand 
Rapids (Tony, from now on) sat 
down. Boy, that sure was a fast 
polka! And so one more stalwart 
brave let go of the wall.

The song dances are proving to 
be a real fad with the chorus these 
days. If anything can bring life 
into an occasion the song dances 

lean. (How about explaining how 
I they are run?—Ed.)

Special Notice: Don’t forget to 
i subscribe toz the “Voice.” It’s your 
i chance to be up to date.

The Detroit Aido Chorus is go
ing to sing for the Lithuanian Ame
rican Congress, February 19th, at the 
Lithuanian Hall on 25th and Ver- 
nor. It will be a swell chance to 
impress some new public that usu- 

i ally don’t come to our affairs. Al- 
' so there is going to be some com- 
I petition from another chorus.
i

The operetta “Kova Už Idėjas” 
has been chosen for presentation by 
the Aido Chorus. We have been 
having special practices on Thurs
days at Porter Hall at 7:30 P. M. 
along with our regular practices on 
Sundays. The Thursday night 
practices are even more peppy than 

, those held on Sundays.
It seems there are quite a few 

i people who are worried about 
, L'rank Horb. Some think he must 
; have busted a leg. I don’t think 

so.
Your Pal,

So Ix>ng.

New Haven News

We also mention good workers for 
the New Year’s Eve dance. One 
Mrs. K. of Millbury St. got credit 
and she certainly 
the other Mrs. K. of Endicott St. 
was 
treat 
great

deserves it but

not 
our 
deal

mentioned, 
good 

more
to me,

We should 
workers with a 
appreciation.
amigos, that soon 
get an excuse in 
all breathe. Who 

or

It seems 
we shall have to 
writing so we can 
ever heard of any one writing 
telling the whole chorus the reason
for not appearing at rehearsals?

—Amigo Mio.

All Brooklyn Aido Chorus 
members are invited to attend 
our private party tonight at 
8 o’clock in Laisve Hall. Re
freshments served from 9 P. 
M. to past midnight. Free to 

members only.
Exec. Committee.

In 
hard 
with 
round verdict 
fifth ranking 
should be quite a scrap, 
boys weigh well over the two-hun
dred pound mark and are terrific 
punchers. My choice is Hogan, via 
the kayo route.
__  Brotherly Riot Squad

'The four Dusek brothers, better 
known as the Riot Squad, will ap
pear on the same card at the Broad
way Arena to-morrow night against 
suitable opponents.

Ernie, the best of the lot, meets 
Jack Donovan in the feature match. 
Rudy, the roughest, tangles with 
Abe Coleman in the semi-final 
while Joe goes against Ralph 
ribaldi and Wally meets Mike 
zurki.

The Duseks are Bohemians 
birth and at one time all 
brothers Were professional wrestlers. 
Three of them entered other pro
fessions and now four remain to car

ry on in quest of wrestling glory.
Tom Yermal.

Lithuanian, clashes 
who holds a fifteen 
over Tony Galento, 
heavyweight. This 

as both

Our schedule for immediate act
ivity is as follows:

January 23rd, attend ALDLD 
District banquet in Newark.

February 6th, Sietyno annual ban
quet at St. George’s Hall, Newark.

February 13th, take part in pro
gram at Laisve’s Bazaar.

February 27th,
“Trial by Jury”
the annual LMS convention.

May 9th, presentation of “ 
Daktaras,” a light opera, in 
beth.

Did anyone remark that 
haven’t enough to do? Every
ber must attend all rehearsals 
be stricken off the list of eligibles.

praise and thanks is to 
on the chorus officers, 
so willingly and un-

presentation of' 
in Brooklyn after

Bailus
Eliza-

we
mem-

or

Ga-
Ma-

by 
seven

A word of 
be conferred 
who worked 
ceasingly, and who were -unanimous
ly re-elected for 1938. ■ They arc: 
President, Mrs. K. Žukauskienė; 
Vice-President, P. Yuosmantas; Se
cretary, W. Žilinskas (new); Fin. 
Secretary, J. Miksis; Treasurer, A. 
Kvcdera.

Wishing ourselves another happy 
and successful year! A. S.

REMEMBER. '

f Suite ,
4^(2.-

Cou 
ir»: h \MP.

JlM

rm 11 Aci it ic ®. STILL WAS Mils SET OM 
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-TITLE. JĮ 
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OtAlX HIS WAY 0ĄCK/

*TbJo 
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M£</£K FAY Z>/£
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J/M IS SUQE 
cap F/MH 

touts

i By Newhavenite
Howdy, folkses. Ah rekon ahll 

■ set an jaw wif you while mah hen- 
I hussy i askarin up sum vittles for 

mah face. You uns will hevta ex- 
kuze mah ritin cuz ah aint hed no 
book larnin sinse tha day grampaw 
fell inta tha well win he were 
alookin fer his cider jug. Paw let 
me wear his shoes las nite (it were 
mah turn enyhow) so ah hitched up 
tha ol mare an wint to meet sum 
of mah sity sliker frenz. We uns 
hed a rite pert time 'too. We all 
got tugether an wint to a fandan
gu led sosheal an had a rite smart 
time. They showd sum movin pick- 
chures but ah caint reed so ah dint 
no wat tha aktors was asayin. 

i They were rite perty tho. Ree- 
, freshamints was nex an we hed sum 
1 cawfee an kake but ah dint et eny. 
; My maw niver tol me about thet 
J sorta stuff. Afta tha meetin we 
, uns played sum kinda game wer you 

kover tha numbers called. Ah re
kon they called it Bingo.

You know folkses, you ortą kum 
down to our meetins agin an git 
reeorganized. We culd hev lotsa 
fun an at the same time build up 
our group like it usta was. There 
aint no reeson why we caint hev 
the larges group of its kind in 
Conn. Lets everybody kum to our 
nex meetin an make our go ai suck- 
sess. Bring your frenz along1 an 
git them to gine the club. Well 
mah clapper jawed henhussy is 
acallin so ah rekon ahll go feed 
mah face awhile then git mah foul
in piece an go coon huntin. See 
you all at the nex meetin.

Lebaneezer Scratch.

THE “VOICE"
Of Lith-Americans
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Brooklyn, N. Y.
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PETRELIS-KUPRELIS
- ■ SENAS VINCAS =- - ■

Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo 15
(Tąsa)

i * “Ar tu manai,' kad Suvienytose Vals- 
t tijose leistina praktikuoti buvusią Romos 

inkviziciją ir mūsų konstitucija laiduoja 
plakti ir klupdyti plikais keliais ant aš
trių akmenų kūdikius? Ar tu nežinai, 
kad už šitokį kūdikių kotavojimą gali at
sidurti ant kriminalistu suolo?”

Šie inspektoriaus žodžiai tėvą Bene
diktą visai pribaigė. Jis stovėjo, tarsi į 
druskos stulpą pavirtęs, išsižiojęs ir nei 
akimis nemirksėdamas... Sugniužo ir se
suo Agota, nes jai panašiems valdžios 
žmonėms jau ne sykį prisiėjo spaviedotis 
ir pakūtavoti už grotų... Viskas atrodė, 
kad artinasi didžiausia audra, atūžia bai
sus ciklonas, viskas bus sudaužyta į ši
pulius, sumaišyta su žeme.

Inspektorius pasikišo toblyčią po pa- 
žasčia ir žengęs kelis žingsnius pirmyn, 
stabtelėjo. Jam kur tai iš užkulisių ko
ketiškai mirktelėjo graži panytė, kurią 
mes pravardžiuojame doleriu. Jis paabe
jojo ir pradėjo jaudintis. O kada ji mirk
telėjo kita akia, liutu riaumojęs inspek
torius pradėjo mikenti avinėliu ir iš di
delio, audra grūmojančio debesio neiškri
to nei lašelis lietaus.

Šventos rankos paspaudė prakeiktą
sias. ... užviešpatavo ramybė prieglau
doj, pakajus danguje ir ištikimybė vy
riausybei. Anot tos dainos: “Doleris, do
leris, sukasi, maišos ne tik kišeniuj, bet 
ir gatvėj.”

Nuo šio įvykio bausmių originalas 
kaž-kur dingo. Bet jo kopiją sesuo Agota 
įsidėjo sau į galvą ir kas rytas, susista- 
čius siratukus prieš save, atkalbėdavo 
tas keturias tajabnyčias iš atminties.

* # #

Sesuo Agota siratukų mintyse buvo 
baisesnė ir už su dideliais ragais, viena 
šnirpšle ir arklio kanopomis, velnią. Kaip 
policistas nepaleidžia iš savo rankos buo
žės, lietuviškas čigonas makaros, Rusi
jos caro kazokas nagaikos, taip sesuo

■ Agota nepaleisdavo iš savo rankos bam
buko lazdos.

Apart jau skaitytojams žinomų baus
mių. ši nedora moteriškė, turėdama ant 

1 siratukli visą valią ir galią, galėjo bausti 
prasikaltėli ir savo išgalvota bausme. Ji 
kiek prasižiūrėjus atrado, jog prie anų 
keturių bausmių būtinai reikia pridėti 
dar penkta bausmė. Ir ji į savo makaulę 
įrašius pridėjo ir penktąją:

5. Už pasiskundimą valdžios inspekto
riams keturios paros į rūsį, pusė sva
ro duonos į parą ir keturi bambukai į 
sėdynę.”
Tragingai Grumiantis Buities Audrose

Petreliui atėjus į prieglaudą, jo pirm- 
takūnai lengviau atsikvėpė. Nuslinko nuo 
jų iki šiol juos slėgęs žiaurių bausmių 
slogutis, o visų prasikaltėlių bausmės su
griuvo ant nelaimingo Petrelio galvos.

■ Nebuvo tos dienos, kad jis būtų išlikęs 
nenubaustas bent trimis bausmėmis. 
Bambuko kirčius pati perdėtinė kirsdavo 
su tokiu užsiganėdinimu, kaip kad kas 
muštų pririštą ir antsnukiu pažebotą šu
nį, kuris jam koją būtų įkandęs.

Ką Petrelis neveikė, kur nėjo, ką ne
darė, sesuo Agota neišleido jo iš savo 

'žiaurių akių ir kaip šešėlis, kaip mirtis 
nepaleido jį iš pėdos. Nepaisant, kaip 
Petrelis vengė nusikaltimo, jos akyse 
vistiek jis prasikalsdavo ir likdavo nu
baustas viena ar kita bausme.

į Prieš valgį ar po valgio, kada visi tu- 
' rėdavo melstis, pasigirsdavo bambuko 

lazdelės kaukštelėjimas į Petrelio pakau- 
: šį ir Agotos išgveręs balsas:

“Ar tavo sprandas iš kaulo, kad ne- 
I palenki kiek reikiant galvos?”

, Rytmetinės ir vakarinės maldos metu, 
kuomet visi turėdavo balsiai kalbėti, vėl 
pasigirsdavo bambuko kaukštelėjimas į 
Petrelio pakaušį ir vėl tas pats, kaip pe
reklės vištos sukvarkimas:

“Ar velnias tave apsėdo, kad užmigai? 
Liežuvį nusikandai ar ką?”

Petrelis buvo daugiau, negu tikras, 
kad šios nedoros moteriškės tikslas laip
sniškai jį nužudyti. Todėl jis, kol dar 
paskutinės spėkos bausmių neiščiulptos, 
kol dar galutinai neparblokštas, kol dar 

n nevėlu, nusprendė pirkti sau laisvę, ne- 
>1 paisant kokia kaina ji jam kainuotų, 
ji *• r "

Jis kiekvieną bausmę priiminėjo did
vyriškai, tarsi jos visai nepaisydamas ir 
savo drąsumu ignoruodamas baudėją. Jis 
priiminėjo bausmių nuosprendžius ir pa
čias bausmes su augštai iškelta galva, 
atstatyta krūtine ir nepaisymo šypsena 
veide.

Jis baisiai neapkentė tos moteriškės, 
kaip lygiai neapkentė ir maldų. Ta mo
teriškė, malda ir kartuvės jam lygiai bu
vo bjaurios. Ir jeigu kas jam būtų pa
liepęs pasirinkti vieną iš tų blogybių, 
veikiausia jis būtų pasirinkęs kartuves. 
Bet ant nelaimės, jam ant savo sprando 
ir sieloj prisiėjo vilkti tik dvi, būtent, 
maldą ir tos moteries žiaurumą.

Pabėgimas buvo veik neįmanomas, 
nes visa didžiulė farma buvo, aptverta 
storu vielų tinklu, šešių pėdų augsčio. 
Gi ant pat viršaus tvoros tysojo trys li
nijos spygliuotų vielų. Be to, dar kiek
vieną siratėlį, o ypatingai Petrelį, uoliai 
dabojo perdėtinių akys, ne tik sekdamos 
jų žingsnius, bet besiskverbdamos ir į jų 
mintis, į sielą, kad atspėti, ką kuris ma
no, kaip protauja ir prie ko rengiasi.

Petrelis, pajutęs, kad jis yra niekas 
daugiau, kaip tik ta nelaiminga muselė, 
įkliuvus į voratinklį, ir kad ji ten turės 
žūti, pradėjo jieškoti kitos išeities. Jis 
galvojo:

“Bandyti bėgti, tai reikštų tą patį, kad 
kakta bandyčiau pramušti šio mūro sie
noje skylę į laisvę... Na, kažin, ar tik 
nebūtų didvyriškesnis žygis, jei pasiau
kavęs save, nudėčiau tą nedorą moteriš
kę ir paliuosuočiau nuo tokių žiaurių 
bausmių čia likusius siratėlius? Juk ma
ne vistiek ji nukankins... Tai kodėl ne
atkeršyti jai pirma netik už savo, bet ir 
už kitų nuoskriaudas, negu ji man at- 

' keršys ir velniškai nusikvatos, žiūrėdama 
į mano lavoną?

“Taip... Jeigu aš ją nudėsiu, ar bent 
sužalosiu, tai nors šie mano draugai at
jaus man, nulašins ant mano karsto gai
lią ašarėlę ir išėję iš šio pragaro pasa
kys išlaukiniam pasauliui, kad ten, už tų 
tvorų, tuose mūruose, buvo mažas didvy
ris—Petrelis, kuris nudėjo siratukų slibi- 

! na ir pats žuvo... O jei ji mane nukan
kins laipsniškai, tai aš išeisiu iš gyvųjų 
tarpo niekam nei krislo gero nepadaręs. 
Tik ta velnio močiutė trins rankas iš 
džiaugsmo, savo tikslą atsiekus. Ne! Bū
čiau paskutinis ištižėlis, bailys, jei tokiai 
nedorai bobai duočiausi save sunaikinti! 
Niekados!” * * *

Bausmė lydėjo bausmę... Vienas smū
gis paleido, kitas vėl stvėrė Petrelį už 
sprando. Jis nyko ir lėso kūnu, bet tvir
tėjo dvasioje, augo pasiryžime ir arta- 
vojosi drąsa... Jo kantrybės styga išsi
tempė iki trūkimo ir degantis knatas ar
tinosi prie dinamito — artėjo ekspliozija, 
kuri sukrės visą prieglaudą—“Petrelis 
nudėjo seserį Agotą!”

Petrelis pasiruošė įnagį ir tik laukė 
progos. Kaip tik kaukštels jam bambuku 
per pakaušį, jis šoks ir suvarys aštrų 
durklą į tos nedorėlės krūtinę! Bet... 
Kas čia atsitiko!? Jau antros dienos po
pietinė malda pasibaigė, kaip šis laukia 
prisirengęs, bet ji per tą visą laiką dar 
nei sykio nenubaudė ir nei bambuku per 
pakaušį nekaukštelėjo? Gi Petrelis, kad 
greičiau užbaigti kančias, maldos metu 
tyčia nepalenkė galvos.

Jis tikrai matė, kaip sesuo Agota žiū
rėjo į jo visai nepalenktą galvą, bet nie
ko nedarė, nesakė ir nenubaudė.

“Nejaugi ta pasiutėlė suuostų savo ga
lą? Nejaugi ji sužmonėtų? Nejaugi kas 
jai būtų įdėjęs žmogaus širdį?” Klausi
nėjo pats savęs Petrelis, bet atsakymo 
nerado.

Kaip jam šita tragedija būtų pavykus 
( sulošti ir kokia bausmė už tai jo laukė, 

bausmių kodekse nebuvo pasakyta. Ir 
kas galėjo tikėtis, kad koks užuitas, sun
kaus darbo nukamuotas, alkio sulenktas 
ir disciplinom voratinkliu surazgytas vai* 
kiūkštis galėtų pakelti ranką prieš taip 
įdievytą minyšką, šių juodų šmėklų pi- 
lyj? Tai būtų buvęs tikrai drąsus pasi
aukojimas dėl kitų gerovės.

(Bus daugiau)

Haverhill, Mass
Iš Mūsų Veikimo

Sausio 12 d. įvyko Am. Liet. 
Kongreso vietinio skyriaus su
sirinkimas.

Skaityti pereito susirinkimo 
nutarimai ir priimti.

Prisiųsta nauja atstovė nuo 
Panelės šv. Neperstojančios 
Pagelbos moterų draugystės d. 
A. Uždavinienė. Ji priimta 
vienbalsiai. Dabar randasi nuo 
moterų draugystės trys atsto
vės—Matonienė, Žeimienė ir 
Uždavinienė.

Nuo kitų draugijų atstovai 
pribuvo tie patys, ką ir pereitą 
metą dalyvavo.

Šis susirinkimas paragino 
draugijų atstovus, kad jie se
kantį susirinkimą priduotų sa
vo organizacijos metinę duok
lę į šį komitetą.

Pirmininkas A.
kas pranešė, kad ant 
parašų surinkta virš 
šimtų.

Atstovai nuo SLA.
atsišaukė, kad šis komitetas pri
imtų jų kuopą bendrai rengti 
ateinančią vasarą pikniką, kad 
sukelti pinigų pasiuntimui de
legatų į būsiantį SLA. seimą. 
Jų prašymas priimtas. Toks 
piknikas įvyks gegužės 22 d., 
šm,., Kliubo Parke. Pelnas nuo 
pikniko eis pasiuntimui dele
gatų į Am. Lietuvių II-jį Kon
gresą ir į SLA. seimą.

Šis susirinkimas nutarė grei
toje ateityje surengti prakal
bas. Tuo reikalu instruktuo
ta valdyba kalbėtojumi kvies
ti “Keleivio” redaktorių S. Mi- 
chelsoną. O jeigu S. Michel- 
sonas neapsiimtų, tai gauti ki
tą kalbėtoją.

Dambraus- 
peticijų 
keturių

102 kp.

Nutarta kviesti vietos lietu
vis kunigas Narbutas, kad jis 
prisidėtų prie Lietuvos 20 me-. 
tų nepriklausomybės paminė
jimo.

Nutarta turėti parengimas 
Ispanijos liaudies kovų parė
mimui prieš tarptautinį kruvi
nąjį fašizmą. Bus einama per 
lietuvius ir kitų thutų vertel
gas, renkant drabužius, medi-( 
kamentus, maistą, pinigus iri 
kitus dalykus. Tam komisija:! 
dd. A. Večkys, S. Belikus ir P. 
Pečiukonis. Jei kas ką išga
lite paaukuoti—priduokite mi
nėtai komisijai. Tuomi prigel- 
bėsite Ispanijos liaudžiai nu
sikratyti kruvinąjį fašizmą.

Keista, kad šiam rimtam su
manymui pasipriešino L. Cho
ro atstovė S. P. Ji tik viena 
išėjo prieš rankos pakėlimu ir 
pareiškė tame nieko nedirb
sianti ir nieko neduosianti. L. 
Choras turėtų paskirti savo at
stovu tokį asmenį, kuris turi • 
jausmą veikti prieš kruvinąjį' 
fašizmą. Reporteris.

Fašistų Bomba Sužeidė Ang
lų Darbiečių Automobilį
Madrid. — Atsilankė į 

Valenciją. šeši Anglijos sei
mo atstovai, darbiečių dele
gatai. Tuo tarpu fašistų 
lakūnai smarkiai bombar
davo Valenciją. Bomba su
žeidė vieną iš darbiečių au
tomobilių, bet nekliudė nė 
vieno jame buvusio žmo
gaus.

Tokio. — Japonija atšau
kė savo ambasadorių Sh. 
Kawagoe iš Chinijos.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Darbininkų Kalendorius
1938 METAMS

Kaina tik 25c

Darbininkų Kalendoriuje telpa daug svarbių raštų iš 
mokslo srities, politikos, istorijos, poezijos kūrinių ir tt.

Kalendorius iliustruotas paveikslais.

DARBININKŲ KALENDORIUS TURI 160 PUSLAPIŲ

"Katalikai Prieš Fašistus”
PARAŠĖ DĖDELĖ 

Kaina 5 centai

Knygutė patraukianti skaityti. Telpa trumpi straipsniai, 
kur parodoma, kaip pasaulio katalikai atsineša linkui 

fašizmo. Prie to, knygutė iliustruota paveikslais.
Ją turi įsigyti kiekvienas ir atydžiai perskaityti.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE TUO JAUS!
9 ?c c

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Muzikališka Programa ir Skani

VAKARIENE
Rengia Amer. Liet. Darb. Literatūros Drg. 2-ras Apskritys

PO VAKARIENEI ŠOKIAI 
Griežiant gerai orkestrai

Tą pačią dieną bus ALDLD 2-ro Apskr. Konferencija. Tai bus 
daug svečių iš kitų miestų. Prašome iš anksto įsigyti bilietus.

L. Kavaliauskaitė
Mezzo-Soprano

Įvyks Sekmadienį

Sausio 23 January
19 3 8

Bus Lietuvių Salėje
180 New York Avenue Newark, N. J.

Vakarienė bus duodama 6:30 vai. vakare
PO VAKARIENEI BUS ŠOKIAI

Vien tik šokiam įžanga 25c. Vakarienei įžanga $1.00.

Pranas Pakalniškis
' Tenoras

Programoj dalyvaus solistai, Lillian Kavaliauskaitė, Mezzo-Sopranas ir Prahas Pakalniškis, 
Tenoras. Abu iš Brooklyn©. Jiems akompanuos Albina Depsiutė irgi brooklynietė. Smuiko so
lo grieš Vytautas Dvareckas, jam akompanuos Milda Janušioniutė. Abu iš Newarko. Tad iš 
anksto įsigykite tikietus, naudokitės gčra vakariene, išgirskite puikią programą ir linksmai 
pasišokite. Kviečia RENGĖJAI.
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Raymond, Wash.
Jau du mėnesiai kaip čia 

turime sėdėjimo streiką. Tik 
šį sykį jau ne darbininkai 
streikuoja, ale West Coast 
Lumber Mens’ Associacija.— 
Ji uždarė savo dirbtuves ir pa
leido visus darbininkus iš dar
bu. Dar negana to. Bosai per 
savo agentus daro visokias 
provokacijas.

proletariatą, tapo proletari
nės revoliucijos teorijos ir 
taktikos tėvynė?

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

GYVENIMAS ANT'PO
LIAUS LEDYNO

užsitikrini nuo fašizmo ir 
nuo pragaištingųjų krizių.

Lemt visiem apskritai ge
resnę ateitį už 50 metų, va
dinasi, negalima, kol pasi
laikys kapitalistinis “surė
dymas.”

Nesustabdoma, visapusiš
ka pažanga tėra galima tik 
socialistinėj visuomenėj, pa
našiai kaip Sovietų Sąjun
goj. —J. C. K.

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. rengia 'šokius su 

užkandžiais šeštadienio vakare, 22 d. 
sausio, Darbininkiškų Draugijų Svet., 
774 Bank St. Pradžia 8 vai. vak. 
Gerbiami draugai ir draugės, visus 
kviečiam atsilankyti i šiuos šokius ir 
paremti ALDLD 28 kuopą. — Ren
gėjai. (16-18)

HARTFORD, CONN.
Sausio 21 d., Įvyks A. L. U. P. 

Kliubo svarbus susirinkimas. Malonė
kite visi atsilankyti, nes bus labai 
daug svarbių reikalų. Taipogi bus ra- j 
portas <iš praėjusio metinio baliaus 
ir Kliubo visų metų apyskaita. — J. 
A. P. (16-17)

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

Iš nenų 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.

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

Šios industrijos darbininkai 
yra organizuoti į Wood Work
ers of America uniją, kuri pri
klauso prie C.I.O., ko darbda
viai labiausiai ir nekenčia. Bet 
užtai darbininkai C.I.O. myli.

čionai darbininkai per. pas
taruosius ketverius metus per
leido daug kovų su savo išnau
dotojais ir išmoko gerai kovo
ti. Nors dabar darbininkai 
n u s m e r k t i badavimui, bet 
praeityje j'e yra nemažai ko 
laimėję. Už tai dabar bosai 
taip ir dūksta. Jie nori badu 
darbininkus priverst pasiduoti. 
Jie provokuoja darbininkus, 
bet darbininkai jiems atsako 
savo solidarumu ir organizuo
tumu.

Willapa Harbor Lumber 
Mills, kur dirbo 1500 darbi
ninkų, dabar stovi, arba, kaip 
sakoma, “sėdi”. Kiek mažes
nės kompanijos jau pradėjo 
dirbti.

Bet darbininkai irgi nesnau
džia.

Sausio 10 d. Labor Temple 
Industrial Council ir Bedarbių 
Komitetas turėjo susirinkimą, 
žmonių prisirinko kimštinai.

(Tąsa iš 3-čio pusi) 
esant teigiamai temperatū
rai.

Šiaurės ašigalio ekspedici
jos nariams nors ir baisu, 
bet verkti negalima: ašaros 
tuojau užšals. “Vis dėlto,— 
sako Krenkelis,—labai pra
šome visus mus užjaučian
čius nebėgti, pasiremiant 
gąsdinančiomis ž i n i o m is, 
pas Šmidtą (profesorių, po
liarinį tyrinėtoją, kuris šiuo 
metu yra Maskvoje) ir ne
reikalauti tuojaus siųsti lėk
tuvus, kol visiškai nebus 
baigti ekspedicijos darbai: 
mūsų aerodromas uždary- 

I tas!” 1
Visai ekspedicijai, kaip 

pranešama iš šiaurės ašiga
lio, buvo didelė diena per 

j Vyriausio Sovieto-seimo rin- 
, kimus, nes visi keturi ekspe- 
jdicijos nariai buvo išstatyti 
kandidatais į Vyriausią So
vietą. Papaninas iš susijau
dinimo negalėjęs net už
migti.

So. Boston, Mass.
RADIO

Radio programa nedėlioj, 
January 23-čią per stotį W0RL, 
(920 kil.) 9:30 vai. ryte bus se
kanti :

1— Trijų žvaigždžių Orkes-' 
tra iš So. Bostono.

2— Dainininkė Veronika Put- 
vinskaitė-Belkus iš Brocktono.

3— Ignas Kubiliūnas, daini
ninkas iš South Bostono.

Po programai prašome para
šyt laiškelį ar atvirutę į Lith
uanian Program, Station 
WORL, Boston, Mass, praneš
dami savo įspūdžius.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. rengia balių, sausio 22 

d., prasidės 8 vai. vak. Laisvės Cho
ro Svet., 57 Park St. Kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvauti ir linksmai 
laiką praleisti. — Kom. (16-18)

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

Partija rengia masinį susirinkimą 
paminėjimui Lenino mirties sukaktu
ves. Šis masinis susirinkimas įvyks 
penktadieni, 21 d. sausio, Liet. Svet., 
315 Clinton St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Bus muzikais programa, trumpos 
prakalbėlės ir judami paveikslai. Tad 
dalyvaukite visi ir kvieskite savo 
draugus dalyvauti. Atsilankiusieji 
nesigailėsite. Įžanga visiem dykai. 
Kom. Part. Vietinis Skvrius.

(16-17)

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

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

------------------------------------------- -
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Stephen Aromiskis Į |
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avo. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: MVergreen 7-43IK

Buvo keli geri kalbėtojai. O 
ypač gerai kalbėjo Howard 
Costigan, Commonwealth Fe
deration generalis sekretorius.

A

Po tų prakalbų likusi priim
ta rezoliucija nepirkt nieko, 
kas tik gaminta Japonijoj, Vo
kietijoj ir Italijoje. A. B.

Kodėl Senoji Rusija Buvo 
Leninizmo ir Proletarines 

Revoliucijos Lopšys?

PASAULIS PO 50 METŲ

i (Tasa iš 3-čio pusi.)
Iaukštesni negu dabar; gy
vensią gražesniuose, iš tin
kamesnių medžiagų pasta
tytuose apart mentiniuose 
namuose; dirbsią sveikiau i 
įrengtuose fabrikuose; tin- 
kamesniais drabužiais dėvė
sią ir ilgiau gyvensią.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADEPHIA, PA.

LDS 5 kp. rengia dideli balių kuris 
Įvyks šeštadienį, 22 d. sausio. Cul
ture Hall, 1144 N. 4th St. Grieš pui
ki orkestrą po vadovyste Charles Ro
man. Prie įžangos tikietų bus duo
damos 4 brangios dovanos, šokiai 
prasidės 8 vai. vak. ir trauksis iki 
vėlai nakties, širdingai užprašo vi
sus dalyvauti šiame parengime be 
skirtumo amžiaus LDS 5 kp.

(17-18)

STAMFORD, CONN.
Sekmadienį, sausio 23 d. Įvyks Le

nino mirties paminėjimo vakaras. 
Bus rodoma judami paveikslai, “The 
Youth of Maxim,” su amerikoniškais 
titulais. Kalbės Peter V. Cacchione. 
Įvyks Horticultural Hall, Forest ir 
Greyrock PI. Paveikslai bus rodomi 
7:30 v. v. Kviečiame visus dalyvauti.

(16-18)

WORCESTER, MASS.
Lenino paminėjimo vakaras įvyks 

23 d. sausio, 7:30 vai. A. O. H. Svet., 
Trumbul St. Kalbės Močiutė Bloor, 
ką tik sugrįžusi iš Sovietų Sąjungos 
ir bus rodoma krutami paveikslai, 
vienas iš Maskvos parodos, kitas “Is
panijos Širdis,” tai yra kova su fa
šistais, kur daug ii' lietuvių padeda 
toj kovoj už Ispanijos žmonių demo
kratiją prieš fašizmą. — Kom. Par
tija kviečia visus dalyvauti.

(16-18)

Tel. Virginia 7-4499

ferry P. Skalius 
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

Woodhaven, L. L, N. Y.

BRIDGEPORT, CONN.
Teatras, Dainos ir šokiai rengia 

Liet. Jaunuolių Choras. Įvyks šešta
dienį, 22 d. sausio, 407 Lafayette St. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Bus su
lošta Žemaitės 3-jų aktų komedija, 
“Trys Mylimos” kurioje atvaizdina 
atsitikimų Lietuvoj. Visas choras su
dainuos keletą dainelių, vėliaus bus 
šokiai. Ateikite visi. Užkviečia kom.

(17-18)

HUDSON, MASS.
Hudsono Lietuvių Organizacijų 

Bendras Komitetas rengia prakalbas, 
Lietuvos demokratijai ginti. Įvyks 
šeštadienį, 19 d. vasario. Pradžia 7 
vai. vak. H. L. Piliečių Kliubo Svet. 
Kalbės “Laisvės” redaktorius A. 
Bimba. Po prakalbų bus šokiai prie 
Trijų žvaigždžių Radio Orkestros. 
Viskas bus veltui. (16-17)

—————a—1U——

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečiu, čielų rugių, sen- 
j vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasiu duona. Taipgi 
kepama poliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunko ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls, 

įI Siunčiame duonų per paštą į kilus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

Notary Public

MM MMMM MMinxmroal
Tel. Stagg 2-5043

(Tąsa iš Antro Pusi.) 
vadai Marksas ir Engelsas 
—jo tvėrėjai.

Tą pat prisieina pasakyt, i 
bet dar aiškiau, apie Rusiją 
XX šimtmečio pradžioj. Ru
sija toj gadynėj buvo prieš 
pat buržuazinės revoliucijos' 
pradžią, ji turėjo padaryt 
tą revoliuciją esant progre- 
syviškesnėms sąlygoms Eu-; 
ropoj ir labiau pakilusiam' 
proletariatui, kaip Vokieti-! 
joj (nekalbam jau apie An- ■ 
gliją ir Franciją), prie to 
visi daviniai kalbėjo apie 
tai, kad ši revoliucija turės 
patarnaut kaipo mielės ir 
įžanga į proletarinę revoliu
ciją. Negalima skaityt pri
puolamu tą faktą, kad Le
ninas dar 1902 m., kada Ru
sijos revoliucija tik pradė
jo rodytis, rašė savo knygu
tėj “Kas veikti” (“čto die- 
lat?”) pranašingus žodžius 
apie tai, kad:

“Istorija pastatė Rusijos 
marksistams artimiausią už
davinį, kuris yra labiausiai 
revoliucinis iš visų arti
miausių vis vien kokios ša
lies proletariato uždavinių, 
kad šio uždavinio įvykini- 
mas, būtent ne tik Europos, 
bet taipogi ir Azijos reak
cijos galingiausio ramsčio 
suardymas padarytų Rusi
jos proletariatą tarptautinio 
revoliucinio p r o 1 e t a riato 
avangardu.”

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

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

Jei taip, tai ar nuostabu, 
kad šalis, padariusi tokią 
revoliuciją ir turinti tokį

Ar Galima Pastovi Pažanga 
Kapitalistinėj Santvarkoj ?

Kokia galės būt visuome
nės santvarka už 50 metų 
dabartinėse k a pitalistinėse 
šalyse? Su šiuo klausimu 
H. G. Wells visai prasilen
kia, ir todėl įvairūs jo pra
našavimai “pirmyn” neturi 
tikro pagrindo.

Tiesa, paskutiniais lai
kais matėme progreso kai 
kuriose demokratinėse ša
lyse. Jungtinėse Valstijose 
pirmą kartą istorijoj prade
da veikti šiokia tokia socia- 
lė daugmeniška žmonių ap- 
d rauda. Liaudies Frontas 
Francijoj davė laimėjimų 
minioms darbininkų ir vals
tiečių. Anglijoj darbo masės 
išlaiko savo laimėjimus ir 
tikisi juos praplatinti.

Bet žmonių dauguomenė 
Lietuvoj, Lenkijoj, Vokieti
joj ir Italijoj šiandien la
biau vargsta negu 24 metai 
atgal. Fašizmas smaugia 
mokslo pažangą Vokietijoj 
ir Italijoj. Užkariaujamos 
tautos skaudžiau pavergia
mos negu 50 metų atgal. 
Taip antai, Japonų užka
riautos Korėjos žmonės da
bar tegauna tik pusę tiek 
maisto, kaip 28 metai atgal. 
Su Mussolinio užkariavimu 
Ethiopijos prasidėjo tenai- 
tiniams gyventojams alkio 
gadynė. Lengva suprast, ko
kių “pagerėjimų” susilauk
tų Chinija, jeigu ją užka
riautų Japonija: beveik 
penktadalis pasaulio žmo
nijos Chinijoj atsidurtų po 
draskančia geležine letena 
svetimo fašizmo.

O kalbant apie šiokią to
kią nuolatinę pirmyneigą 
demokratiniuose b u ržuazi- 
niuose kraštuose, reikėtų

NEW HAVEN, CONN.
Lenino mirties minėjimo masinis 

mitingas Įvyks šeštadienj, 22 d. sau
sio, 8 vai. vak. Gražioj svetainėje, 
Troup Junior High School Edgewood 
Ave., ir Beers St. Bus rodomas So
vietų kalbanti filmą “We Are From 
Kronstadt”, kalbės Elizabeth Gurley 
Flynn, unijų vadovė. Dainuos Frei
heit Choras. Programa bus gera ir 
įspūdinga. Kviečia New Haveno Ko
munistų Partija visus “Laisvės” skai
tytojus ir darbo klasės mylėtojus da
lyvauti šiame svarbiame parengime.

(17-18) J. D.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T1A Triangle K-3621 

Brooklyn, N, Y.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
' (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDĖLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Valgykite Medų
Lietuvių Komunistų Frakcija ren

gia labai svarbias prakalbas. Įvyks 
23 d. sausio, Liet. Taut. Salėje, 928 
E. Moyamensing Avė. Pradžia 3 vai. 
po pietų. Kalbės dd. A. Bimba iš 
Brooklyn© ir M. Guoba iš Kanados. 
Koncertinę dalį programos atliks Ly
ros Choras, Merginų Grupė, šokikės 
H. Gardner ir Virginia Vaidžiu- 
lytė. Bus duetų ir solų, padainuos 
Olga Norvaišiūtė ir Nellie Statke- 
vičiute. Rengėjai kviečia visus skait
lingai dalyvauti, nes bus geri kalbė
tojai ir įvairi koncertinė programa. 
Įžangos nebus. — Kom. (16-18)

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 
pairusius 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 prisiųskįte $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą prisųsime NATU
RAL-LAX-HERB TEA.

Rašykte šiaip:
JOHN W. THQMSON 

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

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji: tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 

jparčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam -

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

TeJ. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kamnas Inman St., 
art4 3enral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

LIGOS
CHRONIŠKOS

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

Pasėkos
KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLĖS, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLĖS Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ir 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš- 1 
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 3 P. M.

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

apylinkę orui atvčstant.

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

4*
Orui atvčstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 

slogom arbata su lemenu ir medum 
palengvina pergalėti šaltį

•••
Kaina 65c už Kvortą

LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA
Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisą 

ir apsirūpinkite su medum.

LIETUVIŲ KŪRO KOMPANIJA
Įdedame Master-Kraft Oil Burners j Jūsų Seną 

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

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

' Telefonas EVergreen 7-1661
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Richmond Hill LDS Jaunuo
liai Rengiasi Prie Metinio 

Baliaus

Didelis Balius Arlauskas Nemiręs

Mūsų LDS Jaunuoliai smar
kiai rengiasi prie savo metinio 

\baliaus, kuris įvyks šeštadienio 
vakarą, sausio (January) 29 d., 
Casino Ballroom ant kampo 114 
Street ir Liberty Avenue.

Tikietai smarkiai platinasi, ir 
tikimasi, kad bus daug publikos. 
Šiame parengime bus, kaip ir 
pernai metais, daug naujų pa- 
marginimų. Tikimės, kad visi 
smagiai laiką galėsime praleisti. 
Šokiams grieš populiariška 
George Kazakevičiaus orkes
trą. Bus amerikoniškų ir lietu
viškų šokių. Įžanga tiktai 25 
centai perkant tikietus iškalno. 
Prie durų įžanga bus 45 centai.

Labai svarbu visiems parem
ti čia gimusių lietuvių jaunimo 
organizaciją. Richmond Hill 
jaunimas rengia šią pramogą, 
kad galėtų pasiųsti daug delega
tų iš sportininkų į LDS Seimą 
ir Olympiadą ateinančią vasa
rą. O tas yra labai svarbu. Jei 
patys tėvai ir visi jaunuoliai 
rems mūsų jaunuolių kuopų pa
rengimus, tai.aišku, kad visi ga
lėsime tikėtis dar daug gerai nu
veiktų darbų iš jaunimo pusės 
ir geresnės kooperacijos tarpe 
čia gimusio jaunimo ir abelno 
Amerikos lietuvių veikimo. To
dėl niekad nepraleiskite progos 
paremti jaunuolius, kurie orga
nizuojasi į lietuviškas organiza
cijas, ypatingai, nepasilikite na
mie sausio 29 d., nes jaunimas 
labai įvertins jūsų atėjimą ir 
parodymą, kad jūs esate su jais. 
Tikietų galima gauti ir “Lais
vės” raštinėj pas drg. M. Sinke
vičiūtę. Jaunuolis.

Sekantį šeštadienį, sausio 22, 
įvyks Dr. Martin Luther Drau
gijos didelis balius. Kadangi 
Dr. Martin Luther Draugijos 
nariai yra mandagūs ir svečius 
mylinti žmonės, tai jų baliuo
se svečiai jaučiasi linksmi, 
taip, kaip savo šeimynoj.

Jų balius bus Ideal Ball
room, Knickerbocker ir Flush
ing Avės. Į Ideal Ballroom 
privažiuot galima Canarsie 
Line treinu, išlipt reikia Jef
ferson stotyj. Iš Williams
burg© galima važiuot Union 
Avenue karu, jį galima paimt 
ir ant Lorimer St. Važiuo
jant Wilson Ave. karais, išlipt 
reikia ant Flushing Ave.

Toj pačioj vietoj, Ideal 
Ballroom, bus ir “Laisvės” 
bazaras, bet dabar, nurodytu 
kelrodžiu, važiuokime į Dr. 
Martin Luther Draugijos ba
lių, šį šeštadienį.

Smagu pranešti, kad draugas 
Petras Arlauskas ne tik nemi
ręs, kaip vakar buvo “Laisvėsj” 

■pranešta, bet dar turįs galimy
bių ir pasveikti. Tokių žinių pa
teikė šv. Katarinos Ligoninės 
gydytojas ligonio broliui. Linki
me draugui greito pasveikimo 
ir atsiprašome brolį Igną Ar
lauską už liūdesį, kurį pergy
veno, kol patyrė, kad brolis dar 
neprarastas.

Pasirodo, mūsų reporterį in
formavusieji asmenys vadavosi 
girdais. Nemanome, kad jie tam 
būtų turėję blogus nprus, nes tie 
patys žmonės pirmieji mums 
pranešė ir apie d. Arlausko su
žeidimą, ką paskiau patvirtino 
d. J. Grubis savo pranešimu. 
Reporterio pranešime buvo dar 
ir kita klaida, būtent ta, kad 
ten kalbama apie sveikąjį brolį 
kaipo apie sužeistąjį.

Viet. ž. Red.

Daug Brooklyniečiy Vyksta 
J Newark?

Brooklyne ir jo priemies
čiuose randasi nemažas skai
čius Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugi
jos kuopų. Jos visos išrinko 
delegatus ALDLD II Apskri
čio konferencijon, kuri įvyks 
šį sekmadienį, 23 sausio, 10 
vai. ryto, šv. Jurgio Salėj, 
180 New York Ave., Newarke.

Sąryšy j su konferencija, 
tą patį vakarą ir toj pačioj 
vietoj bus šauni vakarienė, 
kurioj programą pildys brook- 
Jyniečiai dainininkai L. Ka
valiauskaitė ir P. Pakalniš
kis. Beje, Pakalniškis yra ir 
tos draugijos Centro Komiteto 
narys. Vakarienei bilietas $1.

Kaip girdėti, daugelis brook- 
lyniečių vyksta 
abiem iškilmėm.

pasiruošę 
Aldietis.

ATYDOS!

jau se-

& Mrs.
Degutis,

Prašome sekamų draugų 
užeiti į “Laisvės” ofisą ir pa
siimti laiškus, kurie 
nai padėti dėžutėse.

J. Aleksaitis, Mr. 
P Cibulskis, Mr. V.
Mr.. & Mrs. Endriškevičius, 
P. Jaras, John Krumin, J. 
Kovas, Mrs. M. Lukšienė,/Mr. 
John Mažeika, Mr. W. Nor
ris, Mr. & Mrs. Rainis, Ed
ward Saxon, O. Tamušiūnie-

A. Talandzevičius, Mr. 
John Urban, Velička, Ado
mas Zeikus, Anna Zurowski.

Pirmas Lietuvių Komunistų 
Kuopos Susirinkimas

Visi pasižadėjusieji įstoti 
lietuvių Komunistų kuopon ir 
visi suinteresuotieji tos kuopos 
įsteigimu ir veikimu kviečiami 
susirinkti į “Laisvės” Salę šį 
antradienį, 25 sausio, 8 valan
dą vakaro.

Liet. Kom. Frakcija.

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
D1ENRAKTYJ “LAISVOJE.”

Sekmadienį Dainininko 
Stankūno Koncertas

New Yorko Kongresmanė 
Stoja Už Ateivius

Dainininko Frano Stankūno 
koncertas įvyks šį sekmadienį, 
23 sausio, šis jo koncertas — 
pirmas po sugrįžimo iš Lietu
vos, kur dainininkas svečiavosi 
penketą su virš mėnesių. Lietu
voj jis lankėsi Valstybinėj Ope
roj ir Teatre, tėmijo.kas naujo 
jų repertuaruose ir grįždamas 
parsivežė naujų dainų, su ku
riomis pirmu kartu pasirodys 
savo koncerte.

Stankūnui programos išpildy- 
rke padės dainininkai Stasys 
Kažemėkas ir Viola Tamkiūtė. 
Akompanuos Petrovas.^

Koncertas bus Lietuvių Am. 
Piliečių Kliubo Salėj, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Pradžia pro
gramos 4 vai. po pietų. Po pro
gramos šokiai. Įžanga koncertui 
75c; šokiams 35c.

New York o kongresmanė 
Caroline O’Day, kuri taipgi 
yra kongreso Imigracijos ir 
Natūralizacijos Komitete, kal
bėdama New Yorko Ateivių 
Gynimo Komiteto konferenci
joj, pasakė: “Visi imigracijos 
įstatymai reikėtų prašalinti iš 
įstatų knygų ir priimti nauji.” 
Ir ji pasižadėjo kongrese remti 
geresnius įstatymus.

Kongresmanams lengva ko
voti už geresnius įstatymus, 
kada užpakalyje jų stovi ma
sės organizuotų gyventojų. 
Jų darbą reikėtų paremti pri
sidėjimu prie Ateivių Gynimo 
Komiteto.

Virš Dvidešimt Tūkstančių 
Minėjo Lenino Mirties 

Sukaktuves
Kuomet 20,000 publikos entu

ziastiškai sveikinančios kalbė
tojus ir meniškos programos 
pildytojus, užpildė visas sėdy
nes ir kiekvieną esamą kampelį 
didžiausios šioje šalyje esamos 
viduje arenos, tai tūkstančiai 
žmonių turėjo grįžti nuo durų, 
nes pritrūko vietos. Ypač pige
sniųjų bilietų pritrūko anksti. 
Dar prieš 8-tą valandą beliko 
tik po $1.10 bilietų, tačiau ir tų 
pardavimas greit baigta, įleidi- 
nėta tik tie, kuris turėjo išan- 
ksto pirktus bilietus.

. Taip rinkosi newyorkieciai 
trečiadienį, sausio 19, paminėti 
didžiausio darbininkų vado 
draugo Lenino miities keturio
likos metų sukaktuves. Apgailė
tina, kad New Yorke nesiranda 
didesnės svetainės, kurioj galė
tų visi komunistų pritarėjai su
tilpti.

Vakaro programa buvo įvai
ri ir interesinga: prakalbos, lo
šimas, šokiai, muzika ir dainos, 
kurias išpildė Freiheit Choras, 
susidedantis iš 200 balsų. Buvo 
iškilmingas priėmimas 4,000

naujų narių į Komunistų Par
tiją. Spalvuotos šviesos neapsa
komai puošė veikiančias ypatas.

Vyriausiais vakaro kalbėto
jais buvo Roy Hudson, jūrinin
kų vadas, ir visų mylimoji mo
čiutė Bloor. Taipgi įspūdingą, 
trumpą prakalbą pasakė I. Am- 
ter, K. P. šios valstijos organi
zatorius.

Rinkliavą pravedė žinomas 
advokatas Carl Brodsky. Iš 
brangiosiose vietose sėdinčių as
menų atėjo aukų dvidešimtinė
mis, dešimtinėmis, penkinėmis 
ir migla dolerinių. Iš galerijų ir 
balkono taipgi skrido žemyn do
lerinių ir nunešta nemažai 
smulkesnių aukų. Iš organizaci
jų gauta šimtais ir desėtkais. 
Manoma, kad šio minėjimo au
kos gerokai pašokdino aukštyn 
newyorkieciu kvotą šiame vaju
je už tris komunistinius dien
raščius J. Valstijose. Kaimietis.

NEPAVYKO ROMANSAS
Ronald Morris, 22 metų ma- 

liorius, vedęs ir tėvas 2 metų 
kūdikio, Bronx tesmabutyje su
laikyta be kaucijos už pasivilio- 
jimą 16 metų gražuolės Con
stance Root, su kuria jis sakėsi 
pabėgąs Meksikon ir apsivesiąs 
po gavimo perskyrų. Tačiau jo 
kišenius nenešė iki Meksikos, 
jis rasta 22 Manhattan Avė. su 
jauna meiluže. Mergaitė pasiųs
ta vaikų prieglaudom Taigi, 
viena para praleistos meilės 
abiem atsieis labai brangiai.

IŠ LIETUVOS SUGRĮŽO ARTISTAS FRANAS STANKŪNAS
JAM RUOŠIAMA v

Koncertas ir Šokiai
Sekmadienį, Sausio 23 January, 1938

DVEJOS PRAKTIKOS

Piliečių Kliubo Svetainėj 
280 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Pradžia Programos 4 Vai. 
Po Pietų

Šokiai 7 valandą vakare

Programa bus išpildyta vien 
tik Lietuvių kalboj

FRANAS STANKŪNAS,
Bass-Baritonas

STASYS KAŽEMĖKAS,
Tenoras

VIOLETA TAMKlUTĖ,
Mezzo-Sopranas

Akompanistas
V ASILU PETROVAS

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
♦

VALANDOS:
Dr. JOHN VVALUK

161 NO. 6th STREET 6—8 vak.
šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

•221 SO. 4th ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
1—2 p. p.

Ir pagal sutartį
Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS*
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-8040

MATEUSAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Ivergreen 7-8886
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, Laisves” Name

NELENGVA PASIŲST 
KALĖJIMAM

Tammany ir teisėjas John E. 
McGeehan tebegrasina Miesto 
Tarybos prezidentui Newbold 
Morris ir 13-kai anti-tammanie- 
čių kalėjimu. O tie visi nesibijo 
teisėjo ir vis tebėra neįkalinti.

Teisėjas įsakė, kad jie visi 
turį pripažinti Tarybos vice-pir- 
mininku John Cashmore, Broo
klyn© demokratą, tammanietį. 
Tarybos pirmininkas Morris ne
pripažįsta. Tammaniečiai sakosi 
Cashmore “išrinkę” 13-.ka bal
sų. Morris sako, kad 13-ka bal
sų iš 26-ši,ų nesiskaito didžiuma, 
išrinkimui reikia 14-kos balsų, 
ko negavo tammaniečiai.

Komedijos “Pussesere Sa
lomėja” praktikos įvyks šį 
nedėldienio rytą, saus. 23, 
pradžia lygiai 10-tą valandą, 
“Laisvės” patalpoj. Vaidin
tojai būkit laiku.

Kitos praktikos komedijos 
“Išdykusi Pati”, įvyks taipgi 
“Laisvės” patalpoj, tą pat 
dieną; vaidintojai susirinks 
lygiai 12-tą vai. dieną.

Sekr. P. B.

fi BANK HERExBY MAIL
HQ! COMPOUNDED INTEREST . Ufa&At 

PAID ON YOUR SAVINOS Zoin&tf

SAVINGS. BAN K
6HAND *T. AT ARAMAM AVE. BROOKLYN

RADO BROLIUS 
PUSGYVIAIS

tvdP PhnoA.

Koncertas prasidės punktua
liai, nevėluokite. Koncertui 75c; šokiams 35c.

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

DR. MARTIN LUTHER DR-STĖS

METINIS BALIUS

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

James ir John Whalen’ai, 
20 ir 19 metų, rasti, vienas, 
virtuvėj, kitas kieme savo na
mų, 400 St. Marks Ave., su 
perskeltomis galvomis. Poli
cija mano, kad James, kuris 
rasta kieme, galėjęs sumušt 
John’ą ir paskui, bandydamas 
nusižudyt, iššokt pro langą. 
Jų sesuo Alice, išbudinta 
John’o vaitojimu, nubėgusi į 
James kambarį šauktis pagel- 
bon, radus kambario langą at
darą ir Jamesą gulint kieme.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Pirmadienį, 24 d. sausio įvyks 
Workers Alliance 60 kp. susirinki
mas, 8 vai. vakaro, 28 Graham Ave. 
Prašome visų skaitlingai dalyvauti, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
tart. M. Unifaciew, Org.

(17-18)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys vedusiai porai arba pavieniam. 
Garu šildomas, šiltas vanduo. Galima 
matyt savininką bile kada. Kreipki
tės po num. 261 Hewes St., Brook
lyn;-N. Yr -  <16-18 )- ' - -

OH. BORNE”
INVENTED

COOK and HEAT Without Coal 
In Your Freaant OrWOOQ 4
Stove or Furnace— f HOTTER — CHEAP- 
ER —No Aahea or Dirt /AM
— Twice the Heat Quick 
•t ONE HALF THE COST.
COOKS A MEAL

FOR LESS
Beats any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per- /ruw 
formance. Bums cheap oil a new si;.,’into f 
way. without pre-generating AnySTOVf L 
or clogging up. Quick intense **NG« or [ 
heat by Simple Turn of Valve, surmaci I. . ■ 

It ends drudgery and dirt of Quick HEATat 
coal or wood; cuts fuel bills In Turn of Volvef 
half, pays for Itself quickly by what IT SAVES.

DU AKI E phone for free rnUnlt 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 -

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.

Telefonas FO'xcrofl 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

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.

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS 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,
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN,

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swintirning 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,

Inc

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thufs., Fri^ Sat. and

Sun. all day and night.




