
Krislai
Susipykę Draugai.
Bendradarbiavimas su 

Lietuva.
Tvarko Savo Reikalus.
Žvėris Kunigo Sutonoje.
Bet nuo Fašistų Gauna 

ir Kunigai.
Rašo A. B.

Mūsų Baltimorės draugai 
pusėtinai susibarę, susipykę. O 
kas blogiausia, kad jie vis dar 
neklauso mūsų patarimo ir ne
meta šalin tų visų nesusiprati
mų.

Susipykti, draugai, pasitaiko, 
nes mes ne visi esame tie 
“šventieji aniuolai.” Bet neleis
tina pyktis visą amžių ir kenk
ti darbininkų judėjimui. O 
tie jūsų barniai labai kenkia 
darbininkų judėjimui Baltimo- 
rėje.

Nenorime įvardinti draugus. 
Bet pas tūlus iš jūsų yra ne
pateisinamo užsispyrimo.

Smetonos oficiozo “Lietuvos 
Aido“ redaktorius ponas Vy
tautas Alanta “Mūsų Vilniuje“ 
plačiai rašo apie amerikiečių ir 
Lietuvos bendradarbiavimą. Jis 
numato daug gerų pasėkų iš 
tokio bendradarbiavimo.

Deja, p. Alanta nedrįsta bū
ti nuoširdus ir pasakyti, kas 
kenkia tokiam bendradarbiavi
mui, kas jį padaro neįmanomu. 
Juk Amerikos lietuviai nori 
kuoplačiausia bendradarbiauti 
su savo gimtinės žmonėmis. 
Jie labai susirūpinę jų likimu 
ir padėtimi. To niekas neuž
ginčys.

Bet . . . bet tautininkų dikta
tūra stovi ant kelio ir nelei
džia. Lietuvoje laisvės nėra, 
žmonės pritroškinti ir prispaus
ti. Jie neturi laisvų organiza
cijų, per kurias tiktai juk ir 
būtų galimas tikras bendradar
biavimas. Gi iš Amerikos nei 
naudingų laisvų knygų, nei 
laikraščių Lietuvon Smetonos 
valdžia neįleidžia. Tai kaip ir 
kuomi bendradarbiauti? Alanta 
tą visą smurtišką Smetonos re
žimą palaiko, tačiau “Mūsų 
Vilniuje“ kukuoja apie reika
lingumą amerikiečių ir Lietu
vos bendradarbiavimo.

Štai jums ir bendradarbiavi
mas. Viena lietuvaitė, pagrįžus 
iš Amerikos, parsivežė iš Ame
rikos vieną laišką, gautą iš Lie
tuvos. Tame laiške buvo pa
minėta keletas pavardžių. Da
bar išgirdome, kad tas laiškas 
pateko į kruvinosios žvalgybos 
rankas ir tie visi žmonės atsi
dūrė kalėjiman ir yra žvėriškai 
kankinami.

CIO laikė konferenciją New 
Yorko mieste ir sutvėrė miesto 
tarybą. Taryba atstovauja pu
sę miliono organizuotų darbi
ninkų. Neužilgo įvyks CIO 
Ohio valstijos konferencija ir 
bus įkurta valstijos organizaci
ja apjungimui darbo visų CIO 
unijų. Tai procesas gerojon 
pusėn. CIO turi nutiesti visą 
kraštą tinklu savo organizaci
jos.

Štai ką pranešė “New York- 
Times“ sausio 22 d. Ispanijos 
Aragono provincijos guberna
torius Mantecon teigia, kad kai 
pradžioje karo fašistai užėmė 
miestelį Teruel, tai ten gyveno 
žiaurus katalikų bažnyčios San 
Miguel kunigas. Jis pirštu fa
šistams rodė į respublikos pa
sekėjus, o fašistai juos statė 
prie sienos ir šaudė. Mantecon 
sako, kad tuo būdu buvo sušau
dyta keletas šimtų žmonių.

Tai tikras žvėris kunigo su
tonoje—tas San Miguel bažny
čios kunigas. Mes patariame 
“Darbininko“ ir “Draugo“ re
daktoriams tą kunigužį nomi
nuoti į šventuosius!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7o00 

Metams

No. 22

REIKALAUKIME DEMOKRATINIU TEISIU LIETUVOJ!
Roosevelt Smerkia Fabrikantus Mušančius 
Algas ir Palaikančius Peraukštas Kainas 

a—---------------------------------

IDS Kablegrama Šaukia Sugrąžint Žmo
nėm Teises, Nustatytas Steigiamojo Seimo

Washington. — Preziden- į 
tas Roose vėl tas nupeikė 1 
tuos fabrikantus, kurie ka-; 
poja darbininkams algas 
arba rengiasi jas kapoti. 
Sako, gerovė galima sugrą
žint bei palaikyt tik tada, 
kai darbo žmonės gauna ga
na algos, kad gali daugiau 
dirbinių išpirkt. 0 jei fab
rikantai kapoja algas ir pa
laiko aukštas kainas ant sa
vo produktų, tuomi jie 
“užmuša žąsį, kuri deda 
aukso kiaušinius.”

“Tie, kurie ima sau pel
nus, kada biznis gerai eina, 
turi panešt ir nuostolių, ka
da biznis laikinai nusilpnė- 
ja... Jie neturėtų suverst 
laikino biznio nupuolimo 
naštą ant darbininkų.”

Preziden tas kritikavo 
Jungtinių Valstijų Plieno 
korporaciją, kad jinai pla
nuoja nukapot darbininkam 
algas ir tik tada numuš't 
savo dirbinių kainas.

Italijos Submarinas Bombar
davo Anglijos Laivą

London. — “Nežinomas” 
submarinas jūroj, netoli Va- 
lencijos užpuolė Anglijos 
laivą “Lake Geneva” ir iš
šovė torpedą į jįjį, bet ne
pataikė.

Yra suprantama, kad už
puolikas buvo Italijos sub
marinas.

JKALTINTAS 2-jų MO
TERŲ ŽMOGŽUDIS

Elmont, L. L, N. Y.—Nas
sau apskrities prisiekusiųjų 
teismas įkaitino kaip pirmo 
laipsnio žmogžudį Johną 
Rylowiczą-Reo.

Jis areštuotas prisipaži
no, kad “be priežasties” 
nušovė Celindą Waite’ienę, 
50 metų, ir tuo kartu pas 
ją a t s i 1 a n k i usią Jeanę 
Schuellain’aitę, 18 metų. 
Tą dvigubą žmogžudystę 
atliko Celindos name.

fašistai pavergė Baskų kraštą, 
tai tuojau ant vietos penkioli- 
ką tokių kunigų pastatė prie 
sienos ir sušaudė. O vienok 
popiežius ir visa aukštoji ka
talikų bažnyčios kunigija yra 
palaiminus šituos Ispanijos 
gen. Franko fašistinius bude
lius ir jų vedamą kruviną karą 
prieš Ispanijos žmones. Dar 
vieną baisiai juodą puslapį po- 
piežija įsirašė savo ilgon grie- 
kų istorijon.

Lietuvos tautininkai sumanė 
pastatyti . namą nabašninko 
Juozo Sirvydo atminčiai. Mat, 
Sirvydas buvo karštas Smeto
nos garbintojas. Tiek to, tegul 
stato, jei jie namą statytų sa
vo kaštais. Priešingai, jie 
kreipiasi į amerikiečius ir 
prašo duoti jiems pinigų, o jie 
pastatys Sirvydui namą.
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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit

Dienraščio XXMetai XXV1H,

Reakcionieriai Teiraujasi 
Apie H. Bridges Pilietybę
Washington. — Atžaga

reivis senatorius republiko- 
nas A. H. Vendenberg rei
kalauja, kad darbo ministe
rija praneštu, ar Harry 
Bridges, vadas industrinės 
Marininkų Unijos, vakari
niame Amerikos pakraštyje, 
yra šios šalies pilietis ar ne.

Jeigu Bridges pasirodytų 
nepilietis, tai reakcionieriai 
reikalautų deportuot jį iš 
Jungtinių Valstijų.

SENATAS PATVIRTINO 
Į NAUJA VYRIAUSIO TEISMO 
i TEISĖJA S. F. REEDA

Washington. — Jungtinių 
! Valstijų senatas vienbalsiai 
južgyrė St. F. Reed’ą, prezi
dento Roosevelto paskirtą į 
šalies Vyriausio Teismo tei
sėjus.

Reed yra stiprus lėmėjas 
Naujosios Dalybos. Jis už
ima vietą, pasitraukusio at
žagareivio teisėjo G. Suth- 
erlando.

Del $6 Taksų žuvo Motina, 
Sūnus ir 2 Policininkai

La Fleche, Franci ja, saus. 
26. — Atėjus policijai vers
tinai išrinkt $6.60 taksų, 
našlė Coneuil su dviem sū
num ėmė šaudyt. Kovoj nu
šauta du policininkai ir mo
tina su vienu sūnum.

Policijos Kapitonas Užtaisė 
Bombą Detektyvui

Los Angeles, Calif.—Pi
liečių grupė buvo pasam- 
džius privatinį detektyvą H. 
Raymondą tyrinėt prostitu
cijos ir gemblerių biznius. 
Tas baisiai nepatiko polici
jos kapitonui E. E. Kynette.

Kapitonas, todėl, įdėjo už
taisytą dinamito bombą į 
Raymondo automobilį; ir 
jai sprogus, Raymondas ta
po rimtai sužeistas.

Sulig tokių parodymų, 
apskrities prokuroras įsa
kė areštųot kapitoną Ky
nette ir paskyrė jam $50,000 
parankos.

Jei Fabrikantai Darys Kri- 
zj, Valdžia Tures Aprūpint 

Bedarbius

Washington. — Jeigu pri
vačiai samdytojai puldys 
pramonę, kapodami algas, 
palaikydami aukštas savo 
dirbinių kainas ir^tuom di
dindami bedarbę, tai val
džia turės aprūpint bedar
bius, —pareiškė prezidentas 
Rooseveltas pas ikalbėjime 
su laikraščių atstovais.

Ispanijos liaudies armijos komandierius 
Rojo, kuris pravedė sėkmingą ofensyvą 

ir atėmė Teruel iš fašistų.

FašistŲ Bombos Užmu
šė Dar 82 Nekariškius

Žmones Barcelonoj
Barcelona, Ispanija.—Fa

šistai itališkais ir vokiškais 
lėktuvais du sykiu per dieną 
bombardavo Barceloną, lai
kinąją respublikos sostinę, 
ir užmušė 82 civilius žmo
nes; sužeidė 91.

P e n k i o Iika respublikos 
lėktuvų, atsiteisdami už ’tą 
žudynę, bombardavo fašis
tus Valladolide; dalinai su
ardė ten geležinkelio stotį 
dr artimus fabrikus.

Penkiasdešimt v a 1 d ž ios 
lėktuvų pylė bombų ugnį į 
fašistus centraliniame karo 
fronte: Navalpotrose, Jad- 
raque ir Carinenoj, į pietų 
vakarus nuo Saragossos.

Respųblikiečiai nušovė du 
vokiškus fašistų lėktuvus.

J. L. Lewis Persergeja Fabri
kantus Nekapot Algą ,

Washington. — Suvažia
vime Jungtinės Mainierių 
Unijos jos prezidentas J. L. 
Lewis perspėjo, jog valdžia 
ir fabrikantai turi žiūrėt, 
kad nebūtų kapojamos dar
bininkam algos. Jis primi
nė, kas atsitiko prie prezi
dento Hooverio, kai kapita
listai turėjo pilną sauvalią.

Išgirdę Hooverio vardą, 
2,000 delegatų skardžiai, 
niekinančiai jį nubaubė.

Lewis, CIO pirmininkas, 
reikalavo, kad iš šalies iždo 
tuoj būtų paskirta .penki 
bilionai dolerių viešiem pa- 
šalpiniam statybos darbam 
šia žiema, v v

ORAS
Šį ketvergą bus giedra 

ir šalta.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 25. 

Saulėtekis 7:12; saulėleidis 
5:05.

Liaudiečiai Atkariavo 
Nuo Fašistų Apkasus 

Vakarinėj Ispanijoj
............ —

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.— Liaudiečiai 
atkariavo nuo fašistų apka
sus arti Azuaga, Badajoz 
provincijoj, vakarinėj Ispa
nijoj.

Fašistai skelbia, būk liau
diečiai rengiasi pasitraukt 
iš Teruelio.

New York.— Radio žinio
mis, liaudiečiai nežada vi
sai apleist Teruelį; bet sa
ko, gal prisieis palikt tame 
mieste nedidelį skaičių savo 
kariuomenės, o armijai už
imt pozicijas kalnuose į ry
tus arti Teruelio. Iš ten ga
lima geriau mušt fašistus 
su mažesniu pavojum liau- 
diečiams. O Teruelį fašistai 
neatlaidžiai daužo savo ka- 
nuolių šoviniais.

Mirties Spindulių Išradėjas— 
5-tas Walskos Vyras

Paryžius. — Lenkė daini
ninkė Ganna Walska Mc
Cormick jau penktu kartu 
ištekėjo. Naujas jos vyras 
yra “mirties spindulių” iš
radėjas H. Grindell—Mat
thews, 57 metų amžiaus. 
Ganna turi 45 metukus.

Ganna Walska tapo mi- 
lioniere, mainydama vieną 
turtingą vyrą ant kito dar 
turtingesnio. 1931 m. jinai 
persiskyrė su dideliu Ame
rikos milionierium H. F. 
McCormick’u.

Francijos Fašistų Bombos 
Užmušė 14 Kareivių

Paryžius, saus. 26.—Eks- 
plodavo dėžė bombų, už
grobtų nuo francūzų fašis
tų, ir užmušė 14 ar daugiau 
kareivių. Bomboj sprogo, 
kai nešama dėžė buvo nety
čia sutrenkta.

Per Pačios Kūną Vyras Nu
šovė Josios Mylėtini

Los Angeles, Calif. — 
Paul Wright, užtikęs savo 
moterį susikabinusią su jos 
mylėtiniu J. Kimmeliu, pa
leido keturias revolverio 
kulkas į ją. Trys kulkos ne 
tik kiaurai perėjo per mo
teries kūną, bet nušovė ir 
Kimmelį. Ketvirta kulka pa
siliko moteries kūne. Tatai 
parodo jųdviejų lavonų ty
rinėtojai.

Tęsiasi teismas prieš P. 
Wrights kaip žmogžudį.

CHINAI PER 10 DIENŲ NE
LEIDŽIA JAPONAM PA

ŽENGTI PIRMYN
Shanghai, saus. 26.—Chi- 

nai jau dešimt dienų sulaikė 
japonų armijos bandymą 
prasibriaut palei Didįjį Ka
nalą į pietus per Shantungo 
provinciją.

Chinai išmušė priešus iš 
Hohsien, Anhwei provinci
joj, nukaudami 300 japonų.

Siaučia milžiniški, įnirtę 
mūšiai tarp japonų ir chinų 
srityje Wuhu, palei Yangt
ze upę, apie 60 mylių į pie
tus nuo Nankingo. Daugybė 
užmušta ir sužeista iš abie
jų pusių.

Japonų lakūnai neatlai
džiai bombarduoja chinų 
užfrontės miestus, geležin
kelių stotis ir lėktuvų sto
vyklas.

Ar Pažabos Trukšmadarius 
Lynčininkus Senate?

Washington. — Susirašė 
17 senatorių, reikalaudami 
neleist bergždžiai trukš- 
maut tiem, kurie nuolatiniu 
lermu stengiasi nustelbt su
manymą prieš negrų lyn- 
čiavimą.

Bet susirašiusių senato
rių reikalavimas turėtų būt 
paremtas dviem trečdaliais 
senato balsų; tik tada liktų 
pažaboti lynčiški senatoriai; 
tuomet tik po vieną valandą 
tegalėtų kalbėt.

Dar abejojama, ar susi
darys du trečdaliai senato
rių balsų prieš lynčininkų 
“filibusterį” (ermyderį).

Mainieriai Reikalauja, kad 
Roosevelt vėl Kandidatuotų 

į Prezidentus

Washington, saus. 26. — 
Jungtinės Mainierių Unijos 
lokalai per savo delegatus 
iš trijų valstijų reikalauja, 
kad Rooseveltas ir 1940 me
tais kandidatuotų į prezi
dentus.

Dešrom žarnas Vokietijoj 
jau dirba iš popieros.

Smetona sušaukė savo 
seimą, kad išdirbtų Lietu
vai naują konstituciją. Tai 
būtų “autoritarinė” konsti
tucija, kuri užtvirtintų, fa
šistinę diktatūrą, kaip ma
tome iš tautininkų partijos 
suvažiavimo tarimo. Tokia 
konstituciją galutinai panai
kintų demokratines teises, 
kurias Lietuvos steigiama
sis seimas įrašė į senąją 
konstituciją.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas, todėl, mušė 
Kaunan šitokią kablegramą 
saus. 26 d.:
“Prezidentui Smetonai, 
Seimo Pirmininkui Šakeniui 
Kaunas, Lietuva 
Lithuania

Varde astuonių tūkstan
čių Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo narių reikalau
jam atsteigti Lietuvoj ir 
naujoj konstitucijoj inkor
poruoti demokratines žmo
nių teises, nustatytas stei
giamojo seimo.

J. Siurba,
LDS Sekretorius.”

Visos lietuvių organizaci
jos, reikalaukite sugrąžint 
demokratines teises žmo
nėms Lietuvoj pagal senąją, 
ligšiolinę konstituciją. Tuoj 
siųskite kablegramas virš- 
nurodytu adresu.

r iEXTRA!
Ethiopai Išžudė 5,993 Italus 

per 2 Mėnesiu

Bet yra ir kita pusė me
dalio. Kaip žinoma, Baskų 
krašto katalikai buvo priešingi 
fašistams. Nemažai Baskų ku
nigų irgi ėjo su žmonėmis. Kai

* r 4*- .?<.k „/J a! nr,.,

London, saus. 26. — Per 
du paskutinius mėnesius 
ethiopų partizanai išžudė 
5,993 Italijos kareivius, kaip 
paduoda Ethiopijos atsto
vybė Anglijoj.

Trys eritriečių kareivių 
batalionai pabėgo iš italų 
armijos. Ethiopai suėmė 43 
italų trokus ir daugį gink
lų ir amunicijos.

40 fašistų orlaivių kas
dien bombomis ir kulkasvai- 
džiais žudo ethiopus Goja- 
mo provincijoj, keršydami 
už jų sukilimus. / \ ,

Skaisčios Šiaurinės Šviesos 
Nugąsdino Europiečius

London. — Naktį iš ant
radienio į trečiadienį pasi
rodė nepaprastai skaisčios 
šiaurinės šviesos (aurora 
borealis); tartum koks ug
nies tvanas iš padangės lie
josi, žavėtinai mirgėjo ir 
spindėjo.

Daugelis žmonių persi
gando Londone ir kituose 
miestuose vakarų Europoj. 
Jiem atrodė, kad kilę milži
niški gaisrai.

Bespindint šiaurės švie
soms, labai sušlubavo radio 
veikimas. • W :

■J
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Tegul Lietuvos Valdovai Išgirs 
Amerikos Lietuvių Balsą!

Kaune Smetona susišaukė savo seimo 
specialj posėdį svarstymui ir gaminimui 
naujos Lietuvai konstitucijos. Koks iš
tiesiu tautininkų tikslas tame žygyje yra, 
tai galime spręsti iš tik ką įvykusio tau
tininkų suvažiavimo tuo reikalu pri- 

***«... imtos rezoliucijos. Jų rezoliucija sako:
Kadangi 1928 metais paskelbtoji Lietu

vos valstybės konstitucija nebeatitinka da
barties valstybės tvarkymo reikalavimams, 
mes, apylinkių atstovai, turime vilties, kad 
mūsų Sąjungos vadovybė ir tautos atstovai 
rūpinsis tokios valstybės santvarkos įgy
vendinimu, kuri būtu. pagrįsta autoriteti
nės valdžios principais ir kurioje Valsty
bės Prezidento galia būtų sustiprinta, nes 
tikime, kad tik tvirtoje tautinėje vadovy
bėje sutelkta Lietuvių Tauta lengviau ir 
greičiau pajėgs savo tikslų atsiekti.
“Autoritetiniai valdžios principai” gi 

f yra fašistiniai principai. Tautininkai pa
simovę konstitucijos uniforma apvilkti 
savo diktatūrą, uždėtą ant Lietuvos žmo
nių keliu 1926 metų smurto. Jų tikslas 
yra suteikti Smetonai visą galią, nors 
praktikoje ir iki šiol jis ja pilnai naudo- 

I
Kitais žodžiais, Smetona ir jo seimas 

pasimoję galutinai palaidoti visas Lietu
vos Seigiamojo Seimo paskelbtas demo
kratines žmonių teises.

Kaip į tai reikia žiūrėti Amerikos lie- 
} tuviams? Ar mes galime ir turime ty

lėti, kai šitokį Lietuvos tautininkai žygį 
yra pasimoję padaryti prieš Lietuvos 
liaudį, prieš mūsų brolius ir seseris? Ži
noma, kad negalime ir neturime tylėti.

Smetona ir jo seimas turi išgirsti Am
erikos lietuvių galingą balsą. Reikia, kad 
kiekviena lietuviška įstaiga, kiekviena 
lietuviška draugija ir organizacija tuo

jau, be jokio atidėliojimo pasiųstų Sme
tonai ir seimo pirmininkui Šakeniui 
Kaunan protestą prieš šitą jų žiaurų pa- 
simojimą ir kad reikalautų, kad Steigia
mojo Seimo nustatytos demokrat. teisės 
būtų Lietuvoje atsteigtos, kad Lietuvos 
žmonėms būtų leista laisvu, slaptu, vi
suotinu balsavimu išsirinkti savo valdžią 
ir seimą.

I Ženatvė Be Meilės, Arba Dėl 
Strazdo-Stilsono Vienybės su .

Grigaičiu
Pagaliau sklokoje pasirodė keletas 

balsų, labai abejojančių, ar kas gero išeis 
iš taip vadinamos Lietuvių Darbininkų 
Draugijos (LDD) ir Lietuvių Socialistų 
Sąjungos (LSS) vienybės, kurios palai
minimui nepersenai Brooklynan buvo at
vykęs iš Chicagos patsai Grigaitis. Iš 
tiesų tą neva vienybę ir iškepė Strazdas, 
Stilsonas ir Grigaitis. Mat, jie vienas 
kitam labai reikalingi. Sklokos vadai 
jieško naujos firmos, kurios vardu galė
tų iš naujo griauti gražiai pradėtą Am
erikos lietuvių pažangiosios visuomenės 
apsivienijimą, pasireiškusį Amerikos Lie
tuvių Kongreso formoje. “Naujienų” re
daktorius tikisi tvirtos paramos savo ne
nuilstančiam ir beviltingam bombardavi
mui bendro fronto, komunistų ir Sovie
tų Sąjungos. Tiesa, jie visi trys ir iki 
šiol sušilę šaudė į mus ir Sovietų Są
jungą, tačiau gal geriau seksis, kai šau
dys iš tų pačių apkasų.

Tai tokia yra tos vienybės “platfor- 
ma/’^Apie jokią principinę vienybei pro
gramą tarpe Strazdo, Stilsono ir Grigai
čio nebuvo ir nėra nieko kalbama.

Tds, matyt, nelabai patinka ir tūliems 
* LDD nariams. Pirmiausia viešai nusi

stebėjo detroitietis Masys. Kas čia pasi- 
' darė? Kur jūs mus vedate? Kodėl mes w 1

turime atsisveikinti su leninizmu, revo
liucinio socializmo ir proletarinės dikta
tūros idėjomis ir priimti oportunistinį 
kautskizmą. Kodėl tie principiniai klau
simai nėra diskusuojami nei LDD vadų, 
nei Grigaičio? Kodėl? Prisimygusiai, už
sispyrusiai klausia Masys “Naujosios 
Gadynės” sausio 6 dienos laidoje.

Kaip į tuos Masio iškeltus klausimus 
atsako “N. Gadynės” redakcija, arba 
Stasys Strazdas? Jis gražiai suima krū
von visus Masio argumentus ir trumpai 
atšauna: “Tai yra, pasak anglo, ‘pure 
and simple nonsense’.” Magaryčioms jis 
dar pataria Masiui pasiskolinti proto pas 
savo jauną dukterį, kuri esanti daug su- 
pratlyvesnė už tėvą. Sako Strazdas: 
“Prieš ją mes keliam kepurę, o tėvui sa
kome: ‘Listen Daddy, hold your horses.”

Mums tik stebėtis tenka, kad Masys ir 
kiti LDD eiliniai žmonės iki šiol dar te
besapnavo, jog Strazdas ir Stilsonas ką 
nors bendro turi su bolševizmu arba le
ninizmu. Tik stebėtis tenka, kad jie iki 
šiol nematė, kur juos veda tie du jau 
senai politiniai sugedę elementai.

Strazdo ir Stilsono siūlomos Grigaičio 
politinės vadovybės negali suvirškint ir 
Wilkes-Barre sklokos žmonės, kurie irgi 
kažin kaip buvo sau įsikalbėję ir tam 
tikėjo, jog jau jeigu kur skloka eis, tai 
eis prie komunistinio judėjimo; jog jau 
jei su kuo vienysis, tai vienysis su ko
munistais, jog niekados ir niekados 
Strazdas ir Stilsonas taip nebandys juos' 
paimti už nosies ir tempti pas Grigaitį 
ant burdo politiniu kautskinio oportu
nizmo abraku gyventi. Jie stebisi Straz
do-Stilsono manevrais. Jie tą klausimą 
apsvarsto savo kuopoj ir išrenka komisi
ją iš Joneikio, Vilkelio ir Botyriaus pa
reikalauti iš LDD centro paaiškinimo, ar 
jau išnyko svarbūs principiniai skirtu
mai tarpe LDD ir LSS, ar jau “socialis
tai pripažįsta proletariato diktatūrą,” 
“kaip jie žiūri į praktikoje pravestą Le
nino mokslą ir jo raštus, kurie pildo 
Markso ir Engelso mokslą” ir tt. (“N. 
G.”, sausio 20 d.).

Strazdas ir Stilsonas visai nieko ne
atsako į Wilkes-Barre kuopos komisijos 
pastatytus klausimus. Ir ką gi jie atsa
kys? Jie juk nenori nei kalbėti apie 
principinių klausimų išlyginimą, apie 
principinių problemų išrišimą. Grigaičiui 
reikia Strazdo ir Stilsono talkos, Straz
dui ir Stilsonui reikia naujos firmos— 
skloka, mat, taip nusinešiojo, jog niekas 
su ja nebesiskaito,—iš kurios jie galėtų 
pasekmingiau drumsti vandenį ir nepri
leisti pažangiosiom visuomenės prie apsi- 
vienijimo. Jie yra trockistai, o visiems 
žinoma, kokią misiją šiandien atlieka 
trockistai.
.. Beje, komunistai irgi kalba pirmiau
sia apie rimtą, pastovų komunistų ir so
cialistų bendrą frontą, o paskui apie pa
laipsnį ėjimą prie organinės vienybės.

1 Jie toje linkmėje ir darbuojasi. Bet ta 
komunistų skelbiama idėja, tas komunis- ' 
tų pasiryžimas nieko bendro neturi su 
gešeftišku Stilsono ir Strazdo susibičiu
liavimu su Grigaičiu, kurio beprincipiš- 
kumas kyšo visose siūlėse ir kuriam tei
singai nepritaria net patys LSS kaires
nio nusistatymo žmonės.

Komunistai sako socialistams: Kol kas 
tarpe jūsų ir mūsų yra didelių principi
nių skirtumų. Jie kol kas neleidžia mums 
organiniai susivienyti. Bet mes turime 
be galo daug tokių darbininkiškų reika
lų, kurie abiems yra bendri, kurie abiems 
vienodai rūpi, arba turėtų rūpėti, tai 
tais reikalais ir veikime bendrai, suda
rykime bendrą frontą. Veikdami bendrai 
ir diskusuodami anuos principinius skir
tumus, mes palaipsniai prieisime prie jų 
išlyginimo, nes pati klasių kova turės 
mums parodyti, kurių pozicija yra tei- • 
singa, o kurių klaidinga. Argi šiandien 
Ispanijos įvykiai neatidaro milionams 
akių ir neparodo, jog jeigu pusantrų 
metų atgal Ispanijoje būtų buvus galin
ga komunistinė partija, apsiginklavus 
Lenino, Markso ir Engelso mokymu, bū-*' 
tųJbuvę išvengta to baisaus, to šiurpu
lingo kraujo praliejimo? Argi įvykiai 
•Vokietijoje, Austrijoje ir kitose šalyse, 
kur socialdemokratai turėjo neginčija
mą ideologinę ir organizacinę vadovybę 
darbininkų klasėje, neparodė, kad kauts- 
kinis oportunizmas negali vesti darbi
ninkus prie laimėjimo, kad jis tų kraštų 
liaudį privedė prie baisios katastrofos? 
Gyvenimas iškels ir duos daugiau pavyz

džių, kurių šviesoje mes pamatysime,

Sveikina .SSRS Liaudį
Ispanijos komunistė Dolores 

Ibarruri (Pasionaria) prisiun
tė sekamą pasveikinimą So
vietų Sąjungos liaudžiai:

“Aš neturėjau galimybės 
prisiųsti jums naujų metų pa
sveikinimą su ta diena, nes 
buvau Teruelio fronte, kur su 
džiaugsmu tėmijau didvyriš
ką kovą mūsų liaudies revoliu
cinės armijos. Grįžus iš fronto 
dar daugiau esu įsitikinus, kad 
didvyriška Ispanijos liaudis iš
eis laimėtoja.

“Turiu už didelę garbę pa
sveikinti Sovietų Sąjungos 
liaudį su 1937 metų atsiekto
mis pergalėmis, kurios apsi
vainikavo visuotinais rinki-

mais, pakėlusiais jūsų viltį ir 
suteikusiais džiaugsmą.

“Prasidėjo 1938 metai. Aš 
tikra, kad jūs apturėsite vieną 
po kitai pergalę socializmo bu- 
davojime, del jūs pačių naudos 
ir del naudos visų pasaulyj 
dirbančiųjų. Aš esu tikra, kad 
šie metai priartins galutiną 
pergalę Ispanijos liaudies, ku
ri taip karštai jus myli.

“Pasveikinimas didžiajai So
vietų Sąjungos liaudžiai, jos 
didelei Bolševikų Partijai, jos 
didžiajam vadui Stalinui, kurį 
myli visi piliečiai laimingos 
Sovietų Sąjungos ir viso pasau
lio dirbantieji.

Dolores Ibarruri”.

Mūsų Uždaviniai Šiais
1938 Metais

Laikas nestovi ant vietos; 
kaip gamtoje, taip ir mūsų 
žemiškame gyvenime, vis
kas verda, kunkuliuoja, ei
damas progreso, evoliucijos 
keliu.

Ir kas tam progresui ban
do pastoti kelią, ar jam 
priešintis ar jo nesupran
ta, tas visuomet turi nu
kentėti.

Tai kas gi pagaliaus turi 
nukentėti? Savaimi aišku, 
nukenčiam mes, darbininkai, 
žemiausia visuomenės klasė, 
mes turime prasčiausį gy
venimą šioje “ašarų pakal
nėje.”

Kodėl darbo liaudis turi 
visuomet kentėt visokius ne- 
dateklius, skurdą, vargą? 
Argi jau mes nieko neverti 
daugiau, kaip tik kentėt, 
vargt ir skursti? Kame da
lykas? Ką turime daryti? 
Kur tas išganymas, išeitis 
iš šios vergijos?

Dideli žmonės, revoliucio
nieriai jau senai sukūrė 
šiuos labai reikšmingus žo
džius: “Nei dievas, nei cie
soriai, nei ponai mus iš šios 
peklos neišvaduos.” Kągi šie 
žodžiai reiškia mums? Ogi 
jie pasako, kad mes, kaipo 
darbininkai, turime rūpintis 
patys savo likimu. Tai kaip 
Rūpintis, kas daryti? |

Mūsų Trys Svarbiausios 
Organizacijos

Pirma—Komunistų Parti
ja. Antra—Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas, Tre
čia—Amerikos Liet. Darb. 
Literatūros Draugija.

Pažiūrėkit trumpai į jųjų 
tikslus ir uždavinius, ką jos 
mums lietuviams darbinin
kams duoda, bei žada duoti 
ir ar jose verta mums pri
klausyti ir veikti.

Komunistų Partija—tarp
tautinė Amerikos ir viso pa
saulio darbininkų politinė 
organizacija, be kurios jokis 
politinis, bei ekonominis vei
kimas negalimas.

Aiškiau sakant: be šios 
partijos darbininkų klasė 
šiandien turėtų šimtą syk

blogesnes gyvenimo sąlygas, 
negu ji turi dabar.

Komunistų Partijai vado
vaujant, šiandien gyvuoja 
jau 20 m. Sovietų Sąjunga 
šeštoj dalyj pasaulio. Ten 
dirba sau ir visas šalies tur
tas priklauso visiems lygiai 
jos piliečiams, kurie neken
čia bado, vargo, o skau
džiausios rykštės, tai ne
darbo, nes jo ten nėra ir 
būti negali.

Mes geidžiam šią Komu
nistų Partiją išauklėti į 
tūkstantines minias ir todėl 
kviečiame ir jus, draugai 
lietuviai, “Laisvės” skaity
tojai prisidėti šiais 1938 me
tais, ir veikti kartu labui 
dirbančios liaudies. Tai mū
sų visų užduotis.

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas

Ši organizacija dar jaunu
te, vos septynių metų am
žiaus. Narių turi 8,000, ka
pitalo ketvirtą dalį miliono 
dolerių.

Ji yra pašalpos, pomirti
nės ir labdarybės draugija, 
kuri teikia pašalpą savo na
riams ir išmoka pomirtines 
nelaimei ištikus našlėms ir 
jų kūdikiams.

Ši draugija dabar turi 
verbavimą naujų narių į 
jsavo eiles, priima narius už 
labai numažintą įstojimo 
mokestį. Jei nėši, drauge 
skaitytojau, šios draugijos 
nariu, tai stok į ją šiandien. 
O jei esi, tai pakalbink stot 
į ją savo draugą, pažįsta
mą. Ir daryk tai šiandien, 
greit.

Tai mūsų šiais metais 
pareiga.
Amerikos Liet. Darb. Lite

ratūros Draugija
Tai kultūros, apšvietos, 

draugija, kuri labai daug 
prisidėjo prie švietimo ir 
kultūrinimo Amerikos lie
tuvių. Ji yra išleidus jau 
42 leidinius — knygų, labai 
naudingų knygų. Taipgi 
leidžia kas trys mėnesiai 
žurnalą “Šviesą,” kuri už
ima didelę svarbą mūsų li

teratūroj. Mokestis nariui į 
metus tik $1.50, o duoda 
draugija n e į k a i nuojamos 
vertės apšvietos, klasinio 
žinojimo. Ši draugija narių 
turi per 6,000. Ją reikia 
šiais metais išaugint iki 
10,000. Jei jūs nesat jos 
nariu, tai tapkite šiais me
tais ir atsikvieskit daugiaus 
naujų spėkų.

Šios trys organizacijos 
kaip ir papildo viena kitą. 
Ir jei mes norim atsiekti ge
resnį, šviesesnį, lengvesnį 
rytojų sau ir visai dirban
čiai liaudžiai, mes turime 
jose priklausyti ir aktyviai 
veikti.

O be darbo nėra nei nau
dos.

Tai kaip veikti ir ką? O gi 
verbuoti naujus draugus, 
lankyti susirinkimus, užim
ti draugijos komitete bei 
komisijose darbą. Nėra jo
kia sunkenybė, gauk tik vie
ną narį į mėnesį ir per me
tą turėsi 12 naujų. Nesaky
kim, kad aš negaliu to ar 
to darbo atlikti. Jeigu Jonas 
atlieka nario pareigas, tai 
kodėl Petras negali?

Nebūkim, draugai, sun
kenybė savo draugams, ap
kraudami juos darbais.

Tai toki mūs uždaviniai 
šiais metais. G. Albinas.

Redakcijos Atsakymai
Biržų Proletarui. — At

leisite, kad jūsų kelionės 
įspūdžių negalėsime sunau
doti. Pastebėjome, kad tuos 
pačius įspūdžius esate pa
siuntę “Vilniai” ir jie ten 
jau tilpo. Kadangi yra ne- ' 
mažai skaitytojų, kurie 
skaito abudu dienraščiu, tai 
jiems laikraščiai pasidaro 
nuobodūs, kuomet tie patys 
raštai abiejuose telpa. Žino
ma, esti išimčių ir tam tik
rus straipsnius dedame kar
tu į abudu dienraščius, bet 
tai tik tokiame atsitikime, 
jeigu tie straipsniai esti ko
kios nors didelės visuome
ninės svarbos. Šiaip pakar
tojimų labai vengiame.

X-SPINDULIU PAGELbA 
GIMIMAMS

Montreal, Canada. — 
Daktaras Max Wiseman 
X-spinduliais ištiria mote
ris, nužiūrimas, kad jos ga
li būt nėščios daugiau kaip 
vienu kūdikiu. Tuo būdu 
pernai jis pasakė dviem mo
terim, kad jos pagimdys po 
tris kūdikius vienu pradėji
mu. Taip ir buvo.

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

Tel.: Humboldt 2—7064

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Muselės lakioja akyse

Drauge gydytojau, suteikia
te tūkstančius naudingų pata
rimų per mūsų dienraštį “Lais
vę.” Tikiuosi, neatsisakysite ir 
man ko patarti, už ką iškalno 
tariu ačiū.

Man kokie trys metai atsi
rado juodi dakšlai akyse. Kai 
skaitau, tai jie dalinai užden
gia raides, lyg su kokiu sietu. 
Tai turiu akis pakelt ar į šoną 
pakreipt, kad jie prasisklai- 
dintų, bet jie ir vėl ateina į tą 
pačią vietą, kaipo kokis retas 
tamsus debesėlis.

Buvau pas gydytoją. Jis ge
rai mane ištyrė, išegzaminavo. 
Nieko bloga nesurado. Patarė 
eiti pas akių specijalistą. šis 
apžiūrėjo, sako — nieko tokio 
pavojingo. Davė žalsvos spal
vos gyduolių, po vieną lašą į 
akį 3 kartus į dieną. Bet nie
ko man tie lašai negelbėja. 
Naudoju jau virš mėnesį lai
ko. Man vis labiau rūpi, bijau, 
kad ateityje nebūtų dar blo
giau. Todėl prašyčiau jūsų, 
draugę gydytojau, patarimo, 
ką jūs manote tokiam atsiti
kime ?

Mano amžius — jau perli
pau per penkis kryžiukus. 
Šiaip jaučiuos neblogai. Ne
rūkau. Labai mažai geriu svai
ginančių gėrimų, šiaip užsi
laikau pagal bendrus jūsų pa
tarimus, kiek arčiausiai gali
ma.

Atsakymas

Iš viso matyt, kad jūs, drau
ge—vyras visas krūvoj. Kaip

kerio, socialistų ar komunistų, teorija ir 
praktika yra teisinga. Tada mes susi
vienysime ir sukursime vieną revoliuci
nę proletarinę partiją. Vienybė įvyks tik
tai ant principinės programos. Tik už 
tokią vienybę šiandien komunistai dar
buojasi. Bet kokia kitokia vienybė būtų 
farsas ir apgavystė.

Gi Stilsono, Strazdo ir Grigaičio vie
nybė paremta tiktai vienu “principu,” 
būtent, bendru jų neapkentimu komunis
tų, leninizmo-bolševizmo ir Sovietų Są
jungos. Tą turėtų suprasti ir Masys, ir 
wilkes-barriečiai protestantai. Visos tos 
Strazdo pasakos, kad kadangi komunis-

tai irgi kalba apie organinę vienybę su 
socialistais, tai jiems nėra jokio prasi
žengimo prieš jokius principus susivie
nyti su Grigaičiu, yra tiktai priemonė 
apgavimui tos grupelės LDD narių, ku
rie dar iki šiol sapnavo, jog juos Straz
das ir Stilsonas kada nors atves pas ko
munistus, arba kad tie jų vadai dar nėra 
išsižadėję leninizmo ir marksizmo. Tą 
turėtų suprasti ir tie LSS nariai, kurie 
įsivaizdina, kad jie baisiai daug laimės, 
kai Grigaitis susiženys su trockistais 

- Strazdu ir Stilsonu. Jie turėjo pasimo
kinti iš,panašių Socialistų Partijos ves
tuvių su amerikiniais trockistais.

reikia. Sau tvarkingas, suma
nus. Nerūkote. Vyras už tai! 
Duokš, bracia, ranką! Malonu 
ščyrą vyrą radus! Kad savo 
vyriškos cnatos be reikalo ne
gadina. O kad kokio “mac- 
nesnio” gėraliuko kartais kiek 
paragaunate, tai duodu iš to 
išrišimą. Bile tik šiaip sau ’ 
žmoniškai užsilaikote, higije- 
niškai, su maistu ir visa kuo.-

Tai dabar tie akyse “debe- 
siukai.” Moksliškai tai vadina
ma muscae volitantes — “la- 
kiojančios muselės.” Tiesa, 
nieko tokio pavojingo.

Matot, drauge, kaip yra. 
Visi kūno audiniai, bile kurioj 
kūno vietoj, po truputėlį tru
pa, nusišeria. Celių nuotrupas 
prašalina iš kūho inkstai ir 
liaukos. Tokių nuotrupų atsi
randa ir akyse, akių obuoliuo
se. Atskyla kur iš akies vidaus 
dengiamųjų plėvių dalelės ir 
jos sau plaukioja po akies 
skysčius. Tie skysčiai, lyg ža
lio kiaušinio baltimas, perma
tomi, kaip stiklas. Per tuos 
skysčius žiūrinių daiktų spin
duliai pereina perdėm ir atsi
muša į akies dugnų — retiną^ 
lyg kokį veidrodį. Iš retiųosrjJL 
daiktų atspindžius nuneša į 
smagenis regėjimo nervai.

* Jeigu narvelių nuotrupos, 
lyg kokie šešėliai, užslenka 
apie akių vyziuką, tai tie še
šėliai, tie “debesiukai” dalinai' 
uždengia žiūrimus daiktus.

Tos “muselės” iš akių ne
lengva taip ant greitųjų iš va-: 
lytį. Jos ilgainiui ir pačios — 
tos narvelių dulkės suskyla, 
pasileidžia ir išeina iš akių per 
tam tyčia kanaliukus. Kokie 
lašai į akis gal kartais ką ir 
padėtų. Abejotina. Greičiau 
kas iš vidaus daryti, kad. visą 
organizmą veiktų. Sakysim, 
dijatermija per galvą gražiai 
pasmagintų piędžiagų apykai
tą, kraujo apytaką ir greičiau 
padėtų tiems taškeliams pra
sišalinti. Ultrą-yioletiniai spin
duliai taipp pat. Pašvitipt visą 
kūną laikotarpiais. Gal tūlų 
liaukų preparatai, ypač skydi 
nes, irgi pagreitintų išnykimą. 
Mažomis dozėmis, sakysim, po 
i/ž grano galėtute imti 3 kar
tus kas diena, keletą mėnesių. 
Neųžmirškįtę ir lodo po Jašą.
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Tai mašin-a, kurios “Lais
vei” būtinai reikėjo. Dirba 
puikiai ir greitai. Draugi- . 
jom ir bizniam visokius 
spaudos darbus galime pa
daryti greit ir gražiai.

“Laisvė” gali nevien tik 
atspausdint konstitucijas ir 
kitus darbus, bet ji atlieka 
ir vertimus iš lietuviškos 
kalbos į anglišką, arba iš 
angliškos į lietuvišką. “Lai
svės” vertėjai yra pilnai 
kompetentiški. Taipgi tin
kamai suredeguojame kons
titucijas ir kitokius raštus 
organizacijoms, jei kurie 
originalai nėra taisykliškai 
parašyti.

Šiuo tarpu geriausia pro
ga draugijom užsisakyti 
spaudos darbus per “Lais
vę,” nes greit galime pada
ryti. Už gerą atlikimą spau
dos darbų “Laisvei” dėko
ja visos draugijos, kuriom 
tik esame ką nors spausdi
nę.

Štai, draugai, pavyzdys 
planingumo darbe. Eliza- 
betho “Laisvės” vajininkai 
turėjo “parinkę” pereitą 
šeštadienį. Jie laimėjo pir
mą dovaną pereitame vaju
je. Jų kapitonas drg. A. 
Stripeika pareiškė laike 
“parės” - vaišių, kad jie 
jau dabar esą susidarę pla
nus, kaip darbuotis sekan
čiame vajuje. Stripeikos 
nuomone, draugai Šiaulys ir 
Brukauskas esą pilnai kom
petentiški, reikalui esant, jį 
pavaduoti. Daugelis iš pra
ėjusio vajaus vajininkų ta
me, paprastai sakant, pasi- 
žmonėjime stipriai pasiža
dėjo darbuotis ir sekančia
me vajuje.

Dr. Kaškiaučius, kuris 
irgi dalyvavo “parėję,” pri
minė, kad reikia sumesti 
keletą dolerių Intertype iš
mokėjimui ir tuojau drau
gai sumetė $21.20. Ar berei
kia aiškesnio supratimo ir 
geresnio įvertinimo savo 
dienraščio ? /

P a s i s k aitykime gražių 
laiškelių:

Tacoma, Wash.
“Gerbiamieji: Šiuomi 

siunčiu $15.00, kuriuos ma
lonėkite padalinti sekamai: 
Už ‘Laisvės’ prenumeratą 
$5.50; išmokėjimui ‘L’. In
tertype $2.50; dvi prenume
ratas jaunuolių žurnalui 
‘Voice” $3.00; Lietuvos po
litinių kalinių gelbėjimui 
$2.00 ir Ispanijos1 liaudie- 
čiams $2.00. Viso $15.00. Su 
Pagarba, S. Maczenas.”

Baltimore, Md.
Gerbiami Draugai: Čia 

p risi u n čiu money-order 
$6.50, iš kurių prašau at
siskaityt už ‘I? prenumera
tą $5.50, o likusį $1.00 skiriu 
išmokėjimui naujos maši
nos. Su godone, S. Povilai
tis.”

Montreal, Canada
“Gerb. Draugai: Čia pri- 

siunčiu m. o. vertės $6.00, 
tai mokestis už atnaujintą 
‘Laisvės’ prenumeratą nuo 
drg. A. Ambrasas.... $5.50 
ir jisai aukoja 50c išmokėji
mui naujos mašinos....
Draugiškai, J. Anvill.”

Puikiai skambą laiškeliai. 
Tokių laiškelių laukiame 
kuo daugiau, nes mašinos iš
mokėjimas yra reikalas vi
sos pažangiosios Amerikos 
lietuvių visuomenės. Dau
giau aukų gavome sekamai:

Po $1: Ig. Beeis, Eliza
beth, N. J.; Charlie Stone, 
New York City, N. Y.; Ma-

rie Waycie, Brooklyn, N. • 
Y.; Antanas Abromaitis ir 
Juozas Vaivadas, brookly- 
niečiai. 50c aukoja J. P. Sle- 
akis, Pittsburgh, Pa.

^Širdingiausiai ačiuojame 
draugams už gausią para
ma ir laukiame kitu drau
gų, kad pasektų pavyzdį tų 
draugų, kurių vardai aukš
čiau pažymėti.

P. Buknys.

Kanadietis, drg. Matas Guo
ba kalbės sekamose vietose:

Chester, Pa., ketvirtadienį, 
sausio 27 d., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Kliubo Svetainėj, 4th 
St. ir Upland St.

Elizabeth, N. J., penktadie
nį, sausio 28 
kare, L. D.
Court St.

gavimą darbo nei svajot nega
lėjo. Tarnas vistiek eidavo į ka
syklas, bet ten dažnai nugriū
davo. Bosai darbo nedavė ir tu
rėjo eiti į šalpos biurą prašyt 
užlaikymo. Pašalpos gavo $2.50 
savaitėje. Pradėjo labai rūpin
tis, o tas dar labiau sveikatą 
suardė. Nervai visai pradėjo 
krikti, protas silpnėti. Nelaimė
je draugų nedaug, o priešų vis 
randasi. Kaikurių jo priešų pa
sidarbavimu, velionis buvo pa
duotas pamišėlių namuosna, 
kur jis ir kankinosi kelis mė
nesius iki mirtis jį pakirto.

Jam mirus, draugai iš ALDL 
D, APLA ir SLA jo kūną pa
ėmė Washingtonan ir čia lais
vai, be jokių prietarų palaido
jo. Labai daug tame darbavosi 
d. P. Kazakevičius.

APLA 55 kp. ir SLA 258 kp. 
nupirko po gražų gyvų gėlių 
vainiką.

Lai būna mūsų buvusiam 
draugui lengva šios šalies 
mele!

Ačiū visiems draugams 
draugėms, kurie dalyvavo 
dotuvėse.

Patik rinantis apskaitliavi- 
mas parodo, kad 1937 m. bė
gy j 4,162 vyrai buvo atleisti 
iš plieno dirbtuvių Clevelando 
apylinkėj. Tuo pačiu laiku da
linai dirbo net 23,010 ir tik 
saujelė dirba visą laiką dide
liuose plieno fabrikuose Cleve
lando apylinkėj. Toliau sako
ma, kad vienas iš keturių plie
no darbininkų yra visai be jo
kio darbo — visoje Ohio vals
tijoje.

Gub. Davy piktumo, apimtas 
pradėjo žodžiais ir darbais ker- 
šint, 'keikti ant Įeit. gub. Yo
der ir Chas. Sawyer, kuris keli 
metai atgal ėjo prieš Davy ant 
platformos. Davy sako, kad se
nato tyrinėjimo komisija ir jos 
atradimai bus vartojami sulau
žymui gub. prastyžo — reiškia, 
nuėmimas “maskos.”

Davy teisindamasis 
kad komisija leistų jam 
rus į komisiją įvesti.

“Gaila” tokio gabaus

ir dukteris savo reikalam su
naudoti. Japonijos fašistai per 
laikus įkvėpė savo žmonėm, 
.ypatingai jaunuoliam, tikybą į 
amžiną atilsį ir linksmybes 
danguje.

Tas yra lengviausias kelias 
į jaunas širdis—eik—mušk, žu
dyk—tu gausi pagarbą nuo ta
vo dievo, dėlei užmušimo žmo
gaus, kuris netiki tavo dievui, 
kuris tyčiojasi iš tavęs ir tavo 
dievo—eik—ir užmušk jį ir pa
sigrobk jo šeimyną ir turtą.

Jos. W. Petrauskas.

Grąžinkite Lietuvos Politi
niam Kaliniams Amnestijos 

Peticijas

Brooklyne 
dalyj), sekmadienį, 30 d. sau
sio, 2 vai. po pietų, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliube, 280 
Union Avė. čia kalbės ir drg. 
A. Bimba.

Great Necke, trečiadienį, 
vasario 2 d., 8 vai. vakare, 
Kasmočiaus Svetainėj, 91 
Steamboat Road.

Newarke, penktadienį, vasa
rio 4, 7 :30 vai. vakare, Lietu
vių Svetainėj, 180 New York 
Avė. čia kalbės ir D. M. 
lofnskas.

Conn. Valstijoj

Bridgeporte, trečiadienį, 
sario 9, 7 :30 vai. vakare, Jau
nų Vyrų Svetainėj, 407 Lafay
ette St.

Waterburyj, penktadienį, 11 
d. vasario, 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Svetainėj, 774 Bank 
St.

Hartforde,' sekmadienį, va
sario 13, 7:3(i vai. vakare, 
Laisvės Choro 
Park St.

New Britain, 
d. vasario, 10 
Church St.

Connecticut
Guoba bus nuo 7 d. vasario 
iki 14. čia apart prakalbų, 
jis dar turės taip eilę 
kimų.

Brooklyno apylinkėj 
užimtos 1, 3, 5 ir 6
dienos. Rengkite prakalbas. 
Del dienų kreipkitės į ALDLD 
centrą.

Svetainėj,

sekmadienį 
vai. ryto,

13
53

valstijoj drg.

susirin-

dar ne-
vasario

Washington, Pa

šiemet į mus amerikiečius 
kreipias savo straipsneliu, til
pusiu “Laisvėje” ir “Vilnyje”, 
“Priekalo” redakcija, prašyda
ma gauti daugiau metinių ar 
pusmetinių prenumeratų ‘Prie
kalui’.

pilA Barenblato ir Mišelskio 
žarnų ir kaulų perdirbimo dirb
tuvę, kuri yra už dr. Karvelio 
dvaro. Gyventojai savo skun
dą motyvuoja tuo, kad ši dirb
tuvė teršia orą. Be to, dėl šios 
įmonės krinta žemių kainos, 
nes niekas nenori šioje apylin
kėje nei žemės pirkti, nei tro
besių statyti.

Nubaudė už Ištvirkimo 
Namų Laikymą

KAUNAS.—Sausio 2 d. Kau
no apygardos teismas sprendė 
Urš. Ivanovienės ir Tac. Sa- 
maškienės bylą.
kaltinamos
prie L. ai. slapta laikiusios ke
letą gatvės merginų, ieškodavu- 
sios joms klijentų, imdavusios 
50 nuoš. bruto pajamų ir tt.

Apyg. teismas pripažino kal
tomis ir nubaudė Ivanovienę 
vieneriais metais papr. kalėji
mo, Samaškienę šešiais mėn. 
papr. kalėjimo lygtinai.

Reikia žinoti, kad Lietuvoj 
prostitucija yra legalizuota 
įstaiga—ją yra užgyrus ir Sme
tonos valdžia ir dvasiškija. 
šios ponios tapo nubaustos tik 
už tai, kad jos prostitucijos na
mą užlaikė slaptai.

Kas Dar Atsitiko per 
Kalėdas 

ŠIAULIAI.—XII. 24 d. vaka
re Šiauliuose tūlas Šulcas An
tanas su recidivistu vagim 
Stankum Juliu, gyv. Tilvikų g. 
9 n r., sumanė pasivogti staty
binės medžiagos nuo naujai 
statomos rusų cerkvės, bet abu 
buvo pagauti.

XII. 26 d. 
pil. žiedą buvo 
dinis vakaras, 
ro dalyviai Stankevičius Jur
gis, Cukuras Arvydas ir Stun-' 
dis Antanas užpuolė ir peiliais 
sunkiai sužalojo pil. Juodį An
taną, kilusį iš Mažučių km.

Draugai! Kurie esate pa
siėmę Am. Lietuvių Kongre
so išleistas peticijas rinki
mui parašų, kad būtų pa- 
liuosuoti politiniai kaliniai, 
minint Lietuvos Nepriklau
somybės 20-ties metų su
kaktį, tai gražinkite jas at
gal nevėliau, kaip gale šios 
savaitės. Ilgiau užlaikytos 
namie ant lentynos, ar kur 
nors stalčiuje, tuščios ar 
prirašytos — nustos savo 
vertės. Manau, kad mūsų šį 
reikalavimą išpildysit, kaip 
tik pasitaikys jums pirmoji 
proga ir iš mūsų kito ragi
nimo nelauksite.

Gaunu laiškų, kad ku
rioms kolonijoms pasiunčiau 
peticijų, tai jas pripildę pa
rašais pasiuntė tiesiai cent- 
ran, Chicagon, tas yra gerai 
ir jos ten bus priglaustos 
kur’ reikia. Bet kurios kolo
nijos draugai dar nepasiun- 
tėt centran ir negrąžinote 
man, tai malonėkite užbaig
ti savo pradėtą darbą—grą
žinant peticijas.

J. Nalivaika,
46 Ten Eyck St.’

Už Peršovimą Darbininko 
IĮ Metų Kalėjimo

Pernai pavasarį ant plen
to už Jonavos buvo rasta per
šautas plento darbininkas Alf. 
Banulevičius, kuris neleido va
žiuoti neužbaigtu plentu. Iš
aiškinta, kad plentą saugojantį 
darbininką peršovęs K. Serei
ka iš Ukmergės.

Vakar Kauno apyg. teismas 
Sereikos bylą sprendė, jį pri- 

(pažino kaltu ir nubaudė pus
antrų metų sunk, darbų kalėji
mo.

Atleido Visus Inteligentus 
Bedarbius

KAUNAS.—Kauno m. savi
valdybėje dirbo apie šimtą inte
ligentų bedarbių. Naujų Me
tų proga iš visų savivaldybes 
skyrių visi inteligentai bedar
biai atleisti. Atleistieji inteli
gentai bedarbiai turi eit vėl re
gistruotis Darbo biržoje, o pas
kui per Darbo biržą bus skirs
tomi į skyrius.

Ta proga inteligentai bedar
biai ir persijojami, blogų dar
bininkų skyriai prašo neskirti, 
pakeisti, arba paskutinėj eilėj 
skirti darbą.

Ar galima gauti prenumera
tų “Priekalui” Amerikoj ? Aš 
sakyčiau, galima. Tatai čia 
kyla kitas klausimas, būtent 
kaip gauti ir palaikyti ? Pir
mas, reikia, kad ALDLD kuo
pos turėtų agentus prenumera
tų gavimui, kurie taipgi rūpin
tųs ir iškolektuoti mokestis iš 
skaitytojų. “Priekalą” platin
ti yra trys išrokavimai: idėji
nis, apšvietos .ir ekonominis. 
“Priekalo” leidėjai duoda 30 
nuoš. “komišino”; didesniuose 
miestuose 30 ar 40 kopijų yra 
lengva parduoti. Tai gražus 
dalykas papildyti kuopos iždi
nę su 90c ar $1.20.

ALDLD kuopų susirinkimuo
se reikėtų apsvarstyti “Prie
kalo” platinimo klausimą. Pre
numerata metams vienas dole
ris, pusei metų 50c. Užsaky- 
mus-galite siųsti tiesiog į Mas
kvą sekamu antrašu: UI. 25 
Oktiabria 7, Izd. Inostrannich 
Rabočich, “Priekalas.” Jeigu 
neparanku siųsti tiesiai, siųs
kite per agentą sekamu antra
šu : George Kuraitis,.. 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. ,Y. .

Aš visuomet laukiu “Prieka
lo” ateinant, gavęs perskaitau, 
daugiau žinojimo įgaunu apie 
greitą vystymą industrijos, bu- 
davojimą socializmo visoj ša
lyj, darbininkų gyvenimo są
lygą gerėjimą kas metas Sovie
tų Sąjungoj. Taipgi randi liūd
nų žinių apie kariaujančias 
šalis, kur fašizmas užpuolė 
liaudies rinktą valdžią Ispani
joj. Japonijos imperializmas 

I puola’ ant Chinijos, degina 
miestus, žudo nekaltus civilius liai užpulti chiniečius. Jife var- 
žmones, kūdikius ir tėvus. -

“Priekalas” teikia daug ži
nių iš mūsų gimtosios šalies 
Lietuvos. Nurodo kaip fašisto 
Smetonos klika Lietuvą nuali
no ekonominiai ir pavertė vi- žemę ir atimti jų turtą, sūnus 
są šalį dideliu kalėjimu. 1

“Priekalas” talpina eilėraš- Į 
čių, apysakų, knygų peržvalgų 
ir kritikos. Todėl patartina 
amerikiečiams lietuviams skai
tyti “Priekalą”

Prašome atsinaujinti prenu
meratas 1938 metams. Kurie* 
platinate, tai praneškite grei
tai, ar norite padidinti skaičių 
egzempliorių? Taipgi prašome 
užsimokėti 1937 metų skolas. 
Tą padarykite greitai, nes ren
giame atskaitą už 1937 metus* 
“Priekalo” leidėjams.

Būkite geri, draugai, mokė
kite po kiek galite ir kaip ga
lite, savaitėmis ar mėnesiais. 

Geo. Kuraitis.

Prašo Uždaryti žarnų
Kaulų Perdirbinio

Dirbtuvę
Garliavos vai. Ringaudų

Karkiškių kaimų 
padavė skundą,

g ars i n kite s SAVO BIZNI

drg. 
gyve-

tojo tokią pat taktiką, kaip Pil
sudskis vartojo ant Lietuvos, 
Mussolinis ant Ethiopijos—už
puolė žmones iš pasalų ir žu
do juos, stengiasi pavergti jų

NEKROLOGAS
Niekas neparašė apie 

Tarno šeputos nelaimingą 
nimą ir mirtį, tai nors aš čia
žodžiu kitu apie jį prisiminsiu.

Tarnas šeputa buvo darbinin-1 
kiško nusistatymo veikėjas. Jis 
priklausė prie ALDLD 236 kp. 
nuo pat jos susiorganizavimo; 
jis pirmutinis į ją įstojo, vi
suomet pilnai užsimokėdamas 
duokles.

Velionis visuomet duosniai 
remdavo finansiniai darbinin
kiškus reikalus. Savo pažiūro
mis buvo komunistinio judėji
mo šalininkas ir pritardavo K. 
Partijai. Mėgdavo skaityti ir 
pirkdavo jam pasiūlomą dar
bininkišką literatūrą.

Velionis priklausė prie APL 
A 55 kuopos ir prie SLA 258 
kuopos ir dirbo jose kaipo ko
miteto narys. APLA 55 kuopo
je dirbo kaipo finansų sekreto
rius per kelis metus.

Taip buvo seniau. Paskui ve
lionį apsėdo nelaimės: susirgo 
reumatizmu, pradėjo nevaldyti 
kojų. Kol turėjo pinigų — lan
kė gydytojus ir gydėsi. Bet už
ėjus depresijai ir netekus dar
bo, suprantama, neteko ištek
liaus taisymui savo sveikatos. 
Kadangi sveiki darbininkai bu-1 
vo be darbo, tai paliegusis apie. DIENRA5TYJ “LAISVĖJE”

valdi
ninko kaip kad yra Davy. Jis 
žmogus nuo pirmos dienos 
valstijos raštinėj pradėjo vesti 
savotišką politiką skriaudimui 
žmonių, ypač. darbininkų luo
mo. Jis susiporavo su Girdle- 
riu ir Susana Stirling ir dirbo 
ir dirba didžiausią žalojimo 
darbą prieš progresą, prieš 
darbininkus, prieš Rooseveltą. 
Jis, kaip koks Hitleris, tik dik
tuoja, nepaisydamas badaujan
čių, vargdienių, darbininkų ir 
alkanų našlaičių. Jam rūpi tik 
trustai, kaip kad Al Smithui, 
kitam “visuomenės geradariui,” 
kuris visu balsu rėkauja prieš 
darbininkus, prieš Rooseveltą 
ir prieš Sovietų Sąjungą; jisai 
visą progresyvišką luomą vadi
na “komunistine.” Jis 
džioja, bet tiesą pasako, 
progresas reiškia

JAPONIJA
Japonijos liaudis per metų 

metus kentė karininkų vergiją, 
jungą, bet anais laikais dar ne
buvo blogiausia. Japonas vy
ras ir jo šeimyna mažai ką už
dirba, maitinasi daržovėmis, 
ryžiais ir tt. žemės plotis la
bai mažas ir ten ant to salyno 
yra daugelis ežerų, upių ir ug- 
niakalnių ar šiaip ant kalnų 
agrikultūra negalimas dalykas. 
Japonai siunčia savo moteris 
bei dukteris į tam tikras vietas, 
kur jos gali siek'tiek’užsidirb
ti ir tokiu būdu šeimyną pa
laikyti. / Tokiose maždaug są
lygose japonas valstietis gyve
na ir savo amžių pabaigia, kaip 
tas sąkymas, “fjaulės šalyje gy
vena, bet saulės neregi.” To
kioj padėtyj valstiečiai gyveno 
dar ramiais laikais, bet 1931 m. 
militaristai pradėjo karą ant 
Chinijos. Per tą visą laiką 
daug kainavo, vien tik pereitais 
metais valstybės biudžetas pa
rodė didelius nuostolius, pada
rytus Japonijai. Imperialistų 
gaivalų 70 nuoš. visų valsty
bės įeigų sueikvota plėšikiškam 
karui. Japonai nedrįso oficia-

YONKERS, N. Y.

Kalbėjo Kanadietis Drg. M. 
Guoba

ALDLD 17 kuopos pasidar
bavimu prakalbos įvyko sausio 
19 d. Tik gaila, kad nedaug 
publikos atsilankė prakalbų pa
siklausyt. Mat, pas mus žie
mos metu anglių kasyklos dir
ba pilną laiką, tai ir mainie- 
riai turi dirbti ant trijų pakai
tų, tokiu būdu daug žmonių 
sulaikė nuo prakalbų. O antra, 
turiu pasakyti, kad daug žmo
nių tingi ir nekreipia atydos į 
tai.

Drg. Guoba kalbėjo daugiau
sia apie Kanados lietuvių gy
venimą ir apie pasaulio įvykius, 
kaip 
rai. 
apie 
Nors
giausia, bet progresas neblogas

Šv. Vincento A. P. Dr-stės 
Veikimo

Pradžioje šių motų minėta 
draugija turėjo savo metinį su
sirinkimą.

Tarp kitų dalykų, yra nutar
ta šiemet turėti vajų gavimui 
naujų narių. O kad davus pro
gą vietos lietuviams prie šios 
draugijos prisirašyt, tai nutar
ta palengvinti įstojimo sąlygas. 
Palengvinimas yra tame, kad‘ 
vyrai nuo 18 iki 25 metų į šią 
draugystę bus priimami visai 
be jokio įstojimo mokesčio. 
Virš 25 metų amžiaus laike va
jaus turi progą įstoti tik už pu
sę mokesties. Naudokitės pro
ga! Vajus tęsis iki 1-mai die- j padarytas: gauta penki nauji 
nai gegužės, 1938 m.

Metiniame susirinkime buvo 
rankimai Dr-jos viršininkų. Iš
rinktas naujas tik vice-pirmi- 
ninkas; kitas visas valdybos są
statas liko tas pats. Naujuoju 
vice-pirmininku išrinktas A. 
Balkus. ‘ , S

Sausio 15 d. Draugystė turė
jo šaunų balių. Skaitlingai da
lyvavo moterys — ačiū joms! 
Vyrų buvo mažai. Net draugys
tės narių daug nebuvo.

Vyrai, taip nevyriška! 
I Draugystės Narys.

Iš

Ispanijos ir Chinijos ka- 
K ai bėjo neužmiršdamas ir 
Lietuvą. Kalbėjo gerai, 
publikos buvo neperdau-

Sausio 30 d. Symphony Hali, 
Bostone, kalbės d. Earl Brow
der, generalis Amerikos Ko- . 
munistų Partijos sekretorius ir 
darbininkų vadas. Jį kviečia 
kalbėt Community Church. 
Prakalba bus sakoma 10:45 
vai. iš ryto.

Draugą Browderj retai kada 
mums šiame mieste tenka gir
dėti kalbant, tai šį kartą ne- 
praleiskime progos ir išgirski
me jį. Jis suteiks daug žinių 
iš dabartinių taip svarbių pa
saulyje įvykių.

Tūlas laikas tam atgal Dr. 
D. Pilka davė labai pamoki
nančią paskaitą apie širdį ir 
jos ligas. Jis buvo pakviestas 
Lietuvių Piliečių Kliubo. 
žmonės likosi pilnai patenkin
ti ir pageidauja daugiau tokių 
paskaitų.

į

Tai Chinijos miesto Hong Kong vartai į garsų uostą, s 
kurį valdo Anglija.

■■' ■■

, ■ i -F M*

*

“Lliaudies Balso” skaitytojai 
(3 pusmetiniai, du metiniai ir 
1 senas skaitytojas atsinauji
no prenumeratą). Aukų su
rinkta $2.66, kurios tapo per
duotos d. M. Guobai.

Drg. E. Matuzienė rinko pa
rašus po peticija dėl paliuosavi- 
mo Lietuvos politinių kalinių.

Turiu pasakyti, kad dar yra 
darbininkų žmonių eilėse, kurie 
bijosi padėti savo parašą už 
paliūosavimą politinių kalinių, 
kurie kovoja už viso pasaulio 
darbininkų reikalus ir pasiliuo- 
savimą iš vergijos. Liūdna da
rosi, kad mūsų broliai tik tiek 
tesupranta.

Drg. Borisas turėtų būt 
“nekst.” J. F. Borisas apie 
daug ką mums galėtų duoti 
žinių, nes jis netik specialistas 
daugely mokslo šakų, bet ir 
galintis savo žinojimą perduo
ti kitiems. Ypač kaipo senas 
vaistininkas, J. F. Borisas ga
lėtų mums daug ką papasako
ti ir paaiškinti apie patentuo
tus vaistus, kurių daugelis yra 
net blėdingi. Drg. J. F. Borisas 
yra mūsų mylimas žmogus, tai 
jis turėtų mums savo žinojimu 
patarnauti. Reporteris.

ShenandoahTio fašistinis 
laikraštis pakėlė mokesties vie
ną centą už kopiją. Pareiškė, 
kad nuo sausio 17 d. turės mo
kėti 3c už laikraštį, vietoj dve- 

i jų. Šis laikraštis labai išsi- 
i platinęs šioj apielinkėj ir turi 
idaug skaitytojų. Bet kapitalis
tų kišeniai nepripildomi nieka
dos. Skaitytojai turėtų protes
tuoti prieš pakėlimą mokesties 
ir nepirkti jo kolei numuš mo
kestį. šis laikraštis daugiausiai 
gina turčių reikalus, o darbi
ninkus neigia. Pavyzdžiui, kad 
ir Ispanijos klausime, kada fa
šistai kiek laimi, tai žinia su 
didžiausiu antgalviu ant pirmo | lis.

Vietoj Dvylikos Vardų Tik 
Vienas

Olcott, N. Y.—Vienas as
muo čia vadinasi John Hod
ge Opera Centennial Garg
ling Oil Samuel J. Tilden 
Ten Brook. Bet kaimynai 
vadina jį tik “Buck.”

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

puslapio, o kada liaudiečiaj lai
mi, tai žinutė įterpta kur vidu
ryj laikraščio tik keliais žo
džiais, kaipo bevertis dalykė- 

Pakarklietis.
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LAISVI iliglapis Ketvirtai

(Tąsa)
“Ar nematai? Atvažiavo velnio mo

čiutė ... Ar tu manai, kad aš duosiuosi 
save vėl į tą pragarą nešti?”

“O gal tik pažiūrėti, kaip mudu už
laiko? O jeigu grąžins į prieglaudą, tai 
ir aš nuo tavęs neatsiliksiu, bėgsiva abu
du.”

Agotai arčiau priėjus, Petrelis pasi
traukė kelis žingsnius atbulas. Agota 
suprato Petrelio mintį, bet jis nesuprato 
Agotos. Ji, pagarbinus Kristų, atsisėdo 
kitoj pusėj stalo ir piktai dėbtelėjus į 
vieną koją pakėlusį Petrelį, pradėjo 
klausinėti Aldonos, kaip juodu čia užlai
ko, ar jai čia patinka ir tam panašiai.

Aldona čiauškėjo, gyrė šeimininkę bei 
šeimininką, jų vaikus ir baigė pabrėž
dama: “šeimininkė, tai tikra mano ir 
Petrelio mamytė. Ji mudu labiau myli, 
negu savo tikrus sūnus.”

“O tau, kaip patinka, nedoras sutvėri
me?” dėbtelėjus į Petrelį piktu žvilgs
niu, paklausė ji.

“Labai gerai,” trumpai atsakė jis. Bet 
čia jis ir vėl vos nesuklupo. Jo mintis 
manė: “O kas tau darbo, bjaurybe?!” 
Bet lūpos ištarė melą.

“Tavo laime, kad aš susirgau... Tu 
iš ten nebūtumei išėjęs.”

“Žinau,” atsakė Petrelis. “Bet vis- 
tiek tave pirma būtų išvežę, o mane pas
kui.”

Sesuo Agota tai išgirdus ir supratus 
ar nesupratus tų žodžių prasmės, vėl 
pažiūrėjo į Petrelį tokiomis akimis, ko
kiomis ji jį sutiko pirmu kartu prieglau
doj, išsižiojo ir norėjo ką tai sakyti, bet 
jos žodžiai užsikirto gerklėje ir ji tik 
labai užsikosėjus, išspjovė tą sakinį di
deliu skrepliu ant žalios pievelės. Tuo 
tarpu išėjo iš stubos pati šeimininkė ir 
nusivedė Agotą į svečių kambarį.

Kada jos įėjo į kambarį ir užsidarė 
duris,' siratukai priselino prie durų, su
gulė ant pilvų ir pradėjo klausytis apie 

- ką eina kalba. Pirmiausiu sesuo Agota 
patarė spausti prie darbo Petrelį, nele
pinti, nesigailėti ir nelaikyti pergerai, 

, ' kad neištvirktų. O jeigu neklausys, 
prieštaraus, nusikals—patarė duoti ži
nią prieglaudai, tai ir vėl jis ten bus su
grąžintas ir iš jo bus padarytas žmogus.

Po tam šeimininkė, nors ir laužyta an
glų kalba, pradėjo klausinėti Agotos, ar 
negalima būtų tuos siratukus, bent ant 
penkių metų pajauninti jos pasirašytuose 
dokumentuose?

“Matote,” aiškino ji, “pagal valdžios 
taisykles, aš juodu galiu laikyti tik iki 
aštuoniolikos metų jų amžiaus. Kaip tik 
įrėplios į devynioliktus metus vienas ar 
kitas, tiek aš juodu ir matysiu. Kol ma
ži, kol negali nieko dirbti, ės mano duo
ną ir plėš drabužį. O kada užaugs, galės 
dirbti — išeis savais keliais.”

Agota, supratus, ko šeimininkė nori, 
pareikalavo dvidešimts-penkių dolerių 
dievui ant garbės už siratukų pajaunini- 
mą net ant čielų penkerių metų. Kuomet 
pinigai tapo sumokėti ir viešnia rengėsi 
apleisti kambarį, siratukai nubėgo po ta 
pačia obelia, susėdo ;tose pačiose vietose 
ir sulinko į laikraščius.

Sesuo Agota, eidama šalę šeimininkės, 
nei nedirstelėjo į juos ir nei sudie, nei iš
grauš nepasakius, nubinzino prie auto- 
mobiliaus.

“Tai Judas Iskarijotas išeina parda
vęs Jėzų. Dieve duok, kad jis ir pasikar- 

» tų!” pajuokavo Petrelis.
“Tai reiškia, kad mudviejų vergija 

dar ant penkių metų pailginta,” atsiduso 
’ Aldona.
: Agota sėdo į automobilį, paragino šo- 

Sferį ir išvažiavo. O šeimininkė, grįždama 
į stubą, užgiedojo: “Na, rupužiokai, da- 

» bar mano rankose esate. Kaip tik tingi
niausite, šoksite kaip varlės prieš dalgį 
man į akis, abu į prieglaudos namus grį- 

P' į site!”
“Jeigu čia pasidarys karštesnė pekla, 

negu prieglaudos pragare, tai kodėl ne?” 
J Neduodamas patenkinimo šeimininkei, 

• I atkirto Petrelis, bet mintyje turėdamas 
/ visai ne tą, ką jo lūpos pasakė. Jo mintis 

jokiu būdu nebūtų sutikus savo • liuosa 
valia mainyti šiuos namus ant prieglau
dos bastilijos, nors čia ir dukart dalykai 

|; pablogėtų.
Pagal mandagumą, nors Žiabrienė ir

nebuvo juodu įsisūninus, o tik “priglau
dus” iki užaugs, jiedu privalėjo ją va
dinti “motina” ar “mamyte”. Bet jau dėl 
skaitytojam suprantamų priežasčių, jų 
lūpos negalėdavo ištarti to brangaus var
do—mamyte. Jiems atrodė, kad tai būtų 
užgavimas jų mirusių motinėlių, nepai
sant kokias savo ydas anos būtų nusine- 
šusios į savo kapus. Todėl, jie kalbos sa
kinius suderindavo taip, kad niekuom ją 
neprisieitų vadinti.

Petrelis, nemokėdamas lietuvių kalbos, 
o girdėdamas kalbant tik lietuviškai, 
pradėjo pramokti ir lietuvių kalbos, nors 
ir ne literatiškos. Pirmiausia jis pradėjo 
ištarinėti ir suprasti keiksmažodžių pra
smę ir pats lietuviškai sukeikdavo ar tai 
ant arklio, ar pačios šeimininkės, reika
lui esant. Paskui ir pats pradėjo vap- 
lioti lietuviškai, nors ir sunkiai lietuviš
kus žodžius ištardamas.

Reikia pripažinti dar ir tai, kad po 
sesers Agotos atsilankymo, siratukų bui
tis diktokai pablogėjo. Šeimininkė pla
čiau atidarė savo nepraustą burną, sun
kesni bei tankesni jos kumščių smūgiai 
nukrisdavo ant siratukų sprando ir ant 
Petrelio kūno paliko tik lopas ant lopo ir 
skylė. Bet jie daug ir nepaisė: nuo kum
ščių smūgių pabėgdavo, o ant jos riks
mo pradėjo jau ir garsiai atsakinėti: “Ar 
tu rėkalojus, ar kalė lojus, tai man vie
nas ir tas pats.”

Gi Žiabrienė, galima daleisti, turėjo tik 
vieną gerą ypatybę, tai tą, jog neįsižeis- 
davo jei ir ją pačią kas nors pavadindavo 
kokiu būdvardžiu. Ji net, tarsi negyvė
lis, nusišypsodavo, jeigu jos sūnus jai at
kirsdavo: “Jei aš gyvatės išnara, tai tu 
esi mano motina—gyvatė!”

Ji už šitokį sūnaus išsireiškimą atiduo
davo jam net gudrumo kreditą ir paža
dėdavo leisti į kunigus.

Petrelį ir Aldoną buities aplinkuma 
taip sujungė į vieną būtybę, kad darbe 
vienas antram gelbėdavo. Jie taip supra
to, kaip pora supratusių arklių, kuriems 
sutartinai traukiant, koja į koją žen
giant, ir sunkus plūgas ar vežimas pasi
daro daug lengvesnis ir lengviau pavel
kamas.

Likčiau skaitytojams skolingas, jei už
siminęs apie misteriškąjį Džimį, praleis
čiau plačiau apie jį nepakalbėjęs, ir pa
čioje apysakoje paliktų didelė švarpla. 
Čia nemanau atidengti visą tos misterijos 
paslaptį, nes manau, kad ir pats skaityto
jas dasiprotės. O jei kuris ir nedasipro- 
tės, tai išsiaiškins vėliau, nes dar prisi
eis apie tai kalbėti.

(Bus daugiau)

ŠYPSENOS
X

LIETUVOS DEGUTININKŲ DAINA 
/

Jul. Bok s
Draugai juodo idealo,
Virkite, maišykit smalą.
Pagaminsim bjaurų skystį
Ir iškrėsime kiaulystę.

Marš, marš—virkim puode smalą 
Ir pirmyn už idealą.

*
Imkim rankon juodą kutą
ir maišykim juo degutą;
Jeigu tik užeis mums noras
Tepsim sienas, tepsim tvoras!

Marš, marš—virkim chemikalus 
Ir pirmyn už idealus.*

Ir elektrikai užgesus
Pasijusim mieste drąsūs;
Bonkomis maišysim langus,
Nes degutas juk nebrangus!

Tat paėmę savo smalą
Marš pirmyn prie idealo.*

Jeigu vytų kas—mes bėgsim,
Jei pagaus, draugai, mes rėksim;
Langan mesime degutą
Ir parbėgsime į butą.

Tat maišykim puoįe smają ir tt...
(“Kuntaplis”)

Visom New Jersey Valstijos 
Lietuvių Draugijom

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Dem. Tvarkai Atsteigti Lietu
voj, Ne.w Jersey Distriktas 
šaukia konferenciją, kuri 
įvyks šį nedėldienį, sausio 
(Jan.) 30 d., šių metų, po num. 
180 New York Ave., Newark, 
N. J. Pradžia 10 vai. ryte.

šiuo reikalu visom koloni
jom buvo išsiuntinėta pakvie
timai ir rodosi visos draugi
jos suinteresuotos tuo klausi
mu pilnai galėjo prisirengti 
prie šios konferencijos išrink- 
damos savo delegatus.

Jei randasi draugijų, kurių 
mūsų pakvietimas nepasiekė ir 
dar neturite išrinkę delegatų, 
tai prašome, kad tokių drau
gijų komitetai ką nors įgalio
tų atstovauti konferencijoj ar 
patys dalyvautų.

Konferencija prasidės pun- 
ktuališkai augščiau pažymėtu 
laiku. Už tai prašome visų de
legatų susirinkti laiku ir pilnai 
dalyvauti konferencijos eigoj.

Taip pat, kurie turite petici
jų blankas paliuosavimui Lie
tuvos politinių kalinių, prašo
me priduoti jas konferencijai.

Am. Liet. Kongreso 
Komitetas.

Harrison ir Keamy, 
New Jersey

Iš ALDLD 136 kp. Veikimo
Kadangi sausio 2 d. virš mi

nėta kuopa turėjo metinį su
sirinkimą, tai matau reikalą šį 
tą pabrėžti iš jos veikimo.

Iš pildančio komiteto rapor
tų pasirodo, kad 1937 metų 
veikimas buvo pusėtinai geras, 
nes darbininkiškai spaudai ir 
kitiems darbininkų klasės rei
kalams paaukauta $62.50; 
naujų narių į kuopą įstojo 6. 
žinoma, tai nedaug, bet visgi 
neinama žemyn, o aukštyn.

Taip pat buvo surengta 
daug parengimų ir prakalbų, 
kas atnešė daug naudos, nes 
kuopos literatūros agentai iš
pardavė bei išplatino nemažai 
literatūros, ir tokiu būdu tapo 
susipažinta su daugeliu skir
tingų pažiūrų žmonėmis.

“Laisvės” vajaus komisija 
(dd. Josmantienė ir Šimkienė) 
pranešė, kad vajaus pasekmės 
buvo vidutinės, ir pridūrė, kad 
jeigu kuopos nariai nors kiek 
būtų prisidėję prie šio darbo, 
tai pasekmės būtų buvę daug 
didesnės. Vajininkės pasakė, 
kad tik vienas drg. Maršonas 
pridavė naują “Laisvei” skai
tytoją, o visi kiti—nei piršto 
nepridėjo prie viršminėto dar
bo. Dar pridūrė: “sekantis 
‘Laisvės’ vajus,—jeigu jis bus, 
—-tai mes paimsime šį darbą 
pačios ant savo atsakomybės ir 
mes parodysime, ką galima nu
veikti, nes kada kuopos vardu 
viršminėtas darbas varomas, 
tai tik viens į kitą žiūri ir nie- 
kp nedaro”. Nuo viršminėtų 
vajininkių mes visi gavome ga
na daug vėjo. Tai tikra tiesa, 
mes iš gėdos raudom, kaip kep
ti vėžiai. Ir po susirinkimo 
teko nugirsti kugždant vienas 
kitam į ausį: “po šimts knipe- 
lių, tai tikras buvo mūsų apsi
leidimas, kad davėm joms pro
gą mus taip sutarkuoti, kad 
nors būtų jos tylėjusios, ale 
vat, matai, ėmė ir išbliovė apie 
mūsų netikumą. Na, palauki
te, mes šį metą jums ‘atkeršy
sime’,—mes visi kaip vienas, 
gausime daugiau negu po vie
ną ‘Laisvei’ skaitytoją ir pa
žiūrėsime, ką jos tada mums 
galės pasakyti.”

Pamislinau sau, na, tai tos 
draugės yra “smart”, nes jos 
ir miegalius gali išjudinti.

Kadangi šis susirinkimas bu
vo metinis, tai ir kuopos ko
miteto buvo perrinkimas. Rei
kia pasakyti, kad'komiteto na
riai nespėjo nei atsisakinėti, 
nes visas susirinkimas urmu- 
viehbalsiai užgyrė senąjį ko- 
įpitėtą, išskiriant prot. rast..,

šių 
Jos- 
Ze- 
ižd.

agen- 
pagel-

šie vi-

kuris spyrėsi, kad jo vietoj iš
rinktų kitą. Tokiu būdu, bu
vo perrinkimas protokolų raš
tininko, bet ir senasis turėjo 
priimti kandidatūrą. Nauju 
kandidatu buvo drg. K. Kuz
mickas. Balsavimo pasekmės: 
už naują kandidatą 9 bal. ir 
už senąjį 10 bal. Tokiu būdu 
ir vėl senasis tapo išrinktas.

Tokiu būdu, visas senasis 
Pild. Komitetas tapo išrinktas 
šį metą eiti pareigas.

Komitetas susideda iš 
draugų: Organizatorė A. 
mantienė, prot. rašt. W. 
lin, fin. rašt. F. Šimkus, 
M. žolynas, literatūros 
tas P. Josmantas ir jo 
bininkas F. Josmantas.

Reikia pažymėti, kad
si draugai yra atsakanti už 
savo vietas. .Tikiu, kad šį me
tą dar daugiau darbuosis dėl 
organizacijos ir darbo klasės 
labo abelnai.

Turiu dar priminti, kad ypa
tingai mūsų organizatorė, drg. 
Josmantenė, yra daug progre
so padarius mūsų kuopoj, kaip 
tai: parengimuose, naujų na
rių gavime, “Laisvės” vajuje 
ir kuopos iždo geram stovyje, 
žinoma, ji viena juk to visko 
negali atlikti, nes tai ne vienos 
ar ne vieno yra darbas. Drg. 
Josmantienė, aplink save turi 
gerų draugų. Kaip antai: Kuš
liui, Šimkai, žolynas, Blažiū- 
nas, Maršonas, Marcinkevičius, 
Zelin ir kiti draugai, kurie pa
gal išgalę padeda drg. orga
nizatorei, bet veikimas eina 
po jos vadovyste.

Beje, turiu dar priminti apie 
drg. K. Kuzmicką. Tai yra 
senas kuopos narys, bet per 
praeitus kelis metus dėl biz- 
niškų užsiėmjmų negalėjo ak-, 
tyviai dalyvauti susirinkimuo
se. Bet dabar drg. Kuzmic
kas dirba fabrike ir ateina į 
kiekvieną susirinkimą ir daly
vauja veikime, apsiimdamas 
darbus, kuriuos organizacija 
jam pasiūlo.

Kadangi mūsų kuopoj jau 
antras metas kaip įsigyvenęs 
paprotys po kiekvieno susirin
kimo virti kavą bei arbatą ir 
jieškoti užkandžių, tai tas 
pats buvo padaryta ir po šiam 
susirinkimui, tik jau biskį sto
riau, nes, mat naujų metų 
įžanga. Patys draugai buvo

muzikantai, šokikai ir daini
ninkai, ir taip susidarę sau 
programą, gana smagiai ir 
draugiškai praleido vakarėlį.

Aš manau, kad šitokie pa
pročiai yra labai geri, nes kar
tais laike susirinkimo vienas 
kitam ir “užvažiuoja” ir pasi- 
šnairuoja, tai po susirinkimui 
vėl draugiškumą atnaujina ir 
viskas eina tvarkoj. Tai vie
na, o antra, tai dažnai pasitai
ko, kad ateina ir pašalinių 
žmonių, kurie vis artimiau 
pradeda susidraugauti ir susi
pažinti su mūsų organizacija 
ir jos siekiais. Ir iš to atžvil
gio aš permatau, kad viršmi- 
nėti papročiai yra labai nau
dingi.

Taip pat turiu dar pranešti, 
kad drg. žolynas, kaipo šios 
svetainiukės gaspadorius, mū
sų organizacijai ir visiems 
draugams, taip pat ir pašali
niams žmonėms pataria, kad 
šeštadieniais ir sekmadieniais, 
kuri nori liuoslaikius praleisti 
gražiai ir draugiškai, gali atei
ti . į šią vietą, kurioj visuomet 
ras pažįstamų ir galės čia- 
linksmai ir draugiškai praleis
ti laiką. Už šitą vietą nieko 
nereikia mokėti, nes tai yra 
darbininkiškų o r g a n i z acijų 
įstaiga. Antrašas yra sekantis: 
15-17 Ann St., Harrison, N. J.

W. Zelin.

ŠIANDIEN IR RYTOJ
Ateitininkų rūmų salėje, 

Laisvės, ai. 3 nr. įvyks Xll-sios 
Valstybės Loterijos 11-ros kla
sės lošimas. Lošimo pradžia 
16 vai.

Baltimore, Md
Kiautvarlių (Oysters) Indus

trija Maryland Valstijoj

Maryland valstijos kiautvar
lių industrija Stovėjo augščiau 
kitų valstijų Amerikoj — su 
8,000,000 bušelių kiautvarlių 
per metus ir su apie 14 tūks
tančių darbininkų.

Paskutiniais laikais nupuolė 
iki 3,000,000 bušelių metinės 
gamybos. Darbininkų skaičius 
irgi nupuolė per pusę. Pasku
tiniu laiku darbininkų dirba 
8,424; algos nupuolė per pusę; 
sąlygos pasidarė nepakenčia
mos. Kiautvarlių kainos nu
puolė per pusę: pirmiau gau
davo $1 už bušelį, o dabar tik 
50c, ir tai sunku parduoti.

šventėms atėjus, kiautvarli- 
ninkai tikėjosi, kad kainos kiek 
pakils; bet apsigavo—nupuolė 
nuo 50c iki 40c už bušelį.
. Susidėjus šitokioms aplinky
bėms, kiautvarlininkai turi jieš- 
koti išeities; jie nutarė organi
zuotis į “Marketing Associa
tion.”

Kiautvarlių pramonė gana 
sunki; sunku jiems susiorga
nizuoti ir kovoti už savo pra
gyvenimą. Keletas tik stambes
nių išdirbysčių, o kiti visi — 
smulkūs savininkėliai, kurie 
samdo nuo 1 iki 5 darbininkų.

Darbas labai sunkus: su tam 
tikrais grėbliais arba drab
niais samčiais graibsto jūrų 
pakraščius. Tas Pats.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

t

■

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE. DETROIT, MICH.

Sekantis Didelis Parengimas
Brooklyne Bus

BAZAR
BUS DIDELEJE SALĖJE

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

Salėje telpa apie 2,000 žmoniy. Puikus steičius

BAZAKAS BUS 

11, 12 ir 15 
Vasario-February

Kiekvieną vakarą bus puiki dailės 
programa, gera orkestrą šokiams.

Laukiame Bazarui Dovanu!



VARPO KEPTUVE
Iš aonų padarau nau
jus paveikslus ir kra- 
javus sudarau su ame
rikoniškai*. Reikalui 
esant ir padidinu to- 
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju Įvairiom 
spalvom.

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

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

Ketvirtad., Sausio 27, 1938 LAISVI

BOSTONO IR APIEUNKES ŽINIOS
ŠLYKŠTU

civilizuoto

bažnyčiai

Binghamton, N. Y

ir

reikia ti- 
kapitalas

kyti. Įžanga 25c. Bedarbiams 10c. 
Jeigu kurie negalės užsimokėti 10c, 
bus

pietų, šv.
nariai dalyvaukite, nes 
svarbių reikalų aptarti 
kuopos valdyba reikės rinkti.

(22-24)

įleidžiami veltui. — J. Balsys.
(22-24)

p. K. ne 
sutvėri-

J. K. Patrimpas.

LEWISTON-AUBURN, ME.
ALDLD 31 kp. įvyks metinis, susi

rinkimas 30 d. sausio, 1:30 vai. po 
Baltramiejaus Svet. Visi 

yra labai 
nauja

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. rengia diskusijas 

temoje: Bedarbė, Fašizmas ir Karas. 
Įvyks nedėlioj, 30 d. sausio, 1938, 7 
vai. vakare, svetainėj 774 Bank St.

Gerb. draugai ir draugės, per AL 
DLD 28-tos kp. susirinkimus, disku
sijų rengimą komisiją bardavot, kad 
komisija apsileidus, nedirba, nesu- 

' rengia diskusijų. Sykį komisija pa
budo, ir rengia labai svarbiais klau
simais diskusijas. Bet komisija rei
kalauja, nuo tų, kurie bombardavo 
komisiją, kad ateitų į diskusijas ge
rai prisirengę diskusuoti. Visus ir vi
sas užkviečia — Komisija. (22-24)

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. rengia linksmą šokių 

vakarą, Welcome Hall, Winans Ave., 
ir kampas 16th St. Pradžia 8 vai. 
vak. ir tęsis iki vėlai nakties. Šo
kiams grieš gerai žinoma Gorskio 
Orkestrą. Įžanga 25c. Kviečiame vi
sus vietinius ii’ iš apylinkės skaitlin
gai dalyvaut šiame parengime. — 
Kom. (22-23)

0.6’ DV 5

priešas. Bet mes puikiausia 
žinom, kad bažnyčia (kokia ji 
nebūtų) yra paklusni kapitalo 
tarnaitė. Jei čia vieta leistų, 
mes galėtume paliesti viduri
nius amžius, baudžiavos laikus 
ir kaip ant delno jumi parody
tum, kad bažnyčia visais am
žiais turtingųjų klasei padėjo 
darbo liaudį engti ir paskuti- 

■ nius syvus iš jos čiulpti. Ji 
padeda ir dabar, ji, 
kėtis, padės tol, kol 
gyvuos.

Jeigu dabartinei

So. Bostone leidžiamas toks 
laikraštis — “Darbininkas.” 
Leidžia jį, ir faktinai redaguo
ja, kunigai. (Tikrenybėj, kuni
gai ne savo pinigais išlaiko 
“Darbininką,” bet iš žmonių 
surinktais, neva dievo garbei.) 

Bet to laikraščio beveik 
niekas neskaito. Tiek tuščias, 
tiek pilnas šlamštų ir melagys
čių, tiek margas vien kunigų 
paveikslais, — kad pas didžiu
mą katalikų užtiksi “Keleivį,” 
“Laisvę” ir kitus, tik ne “Dar- , „bininkL» (yPac Romos) gręsia pavojus

m . .. i lygtai taip, kaip ir buržuazi-
. įjat; jeigu bažnyčia pasilaikolaikius, kad varius propagan-G.. . , ., . , ., . , . .... tik ant kapitalo ramsčių—taida ir atgrasinus darbimn-1 . . 1 , , ,, - , . . . , .v, . i savaimi suprantama, kad jikus nuo darbininkiškų organ i- z. v v. . \ ,... (bažnyčia) kapitalo reikaluszaciju — kunigai nepagailėjo! . . . ..v ‘ v . , i visom keturiom ir gina,is vargšų žmonių surenkamų _ „ v. .. . v..... . <<TA ,. I Bažnyčia, per tiek simtme- Dimgu ir įsteigė savo Darbi- .. \ . . . . .cių, turi giliai įleidus saknis į 

pilkąją minią, į darbo klasę. 
Todėl kapitalas norėdamas sa
vo tikslo atsiekti, visuomet jo 
siekia per bažnyčią, per dva
siški ją. Ir per ją atsiekia. Ir 
už “gerą” patarnavimą riebia^ 
atlygina, tų pačių vargšų są
skaitom

Štai kodėl bažnyčios, vie
nuolynai auksu žėri, turtais 
lūžta,

dausi tokį šlamštą komentuoti. 
Tokie priešai, kurie panašio
mis “bombomis” į komunistus 
šaudo — mums nepavojingi. 
Juo daugiau jūs meluosite 
prieš mus, juo mums sveikiau 
bus. Melas, kaip ta yla iš 
maišo, išlenda. Bet Kneižiu- 
kąs savo staipsnį baigia štai 
kaip:

“Komentarai nereikalingi. Pradė
ję Naujus Metus padarykime rezoliu
ciją, kad visais kultūringais būdais 
kovosime komunizmą, tą 
pasaulio naikintoją.”

Gaila tik, kad pats 
civilizuoto pasaulio 
m as.

Puslapis Penitas

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

•JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IFt 
STIP RŪS VALGYDAMI

VARPO

pinigų ir įsteigė savo 
ninko” radijo pusvalandį.

“Darbininko” redaktorium 
(neva) ir radijo vedėju yra 
A. Kneižys. Šitas “aukštas” 
pareigas jis užima tik todėl, 
kad civilis žmogus. Bet jo lū
pomis kalba kunigai jėzuitai, 
kurių obalsiu yra: “Nesiskai- 
tyk su priemonėmis, priešui 
nugalėti”. Reiškia: pavartok 
viską, bjauriausi liežuvį, gink
lą, žodžiu, ką tik gali.

Kunigai, negalėdami viešai 
skelbti (už tai jiems tektų ka
lėjimas nuo pasaulinės val
džios), aplinkiniais keliais vis
gi žmonėms skiepija tą dvasią, 
kad “bedievis” galima užmuš
ti ir tai ne tik dievui nenu
aidės!, bet dar gausi atlaidus. 
O bedieviais kunigai vadina 
visus tuos, kurie ne tik. jiems 
pantaplio nebučiuoja, bet dar 
juos ir pakritikuoja.

Ir jei pasaulinė valdžia būtų 
kunigų rankose, aš tikras ir 
jus užtikrinu—mes turėtume 
“šventąją” inkviziciją, o “be
dievių” linčiavimui nebūtų ga
lo.

Lenino Mirties Minėjimas
Revoliucinio vado Lenino 

mirties minėjimas įvyko sau
sio 21 d., Lietuvių Svetainėje. 
Jį suruošė Kompartija. Vaka
ro programa susidėjo iš pionie
rių dainų ir deklamacijų, foto
grafo Klimo krutamu paveikslų, 
ir prakalbų. Kompartijos dar
bams vesti sumesta aukų arti 
$45. Scenoją buvo įstatytas di
delis Lenino paveikslas. Pu
blikos dalyvavo beveik pilna 
svetainė.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius 
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: IVergreen 7-4318

čia aš plačiai išsikalbėjau 
nes

“Darbininkas” ir visa kuni
gija dabar bjauriausiai puola 
komunistus. Daugeliui gal ir 
neaišku. Kodėl? Kodėl net 
didžiausi kapitalistų laikraš
čiai taip šlykščiai prieš komu
nistus neišeina, kaip kunigai 
(visų tautų, ne tik lietuvių).

Komunistų Partija yra dar
bo žmonių politinė partija. Ji 
kovoja prieš kapitalizmą. Ji 
nori (siekia) kapitalizmą su
triuškinti, kaipo didžiausį dar
bo žmonių priešą, ir jo vietoj 
įsteigti darbo žmonių valstybę, 
kaip Sovietų Sąjungoj, kur ne
būtų išnaudojimo. Komunis
tų partija sako: “Nėra ponų 
ir jiems tarnų! Nėra privile
gijuotų, ir neprivilegijuotų. 
Nori būt visuomenei, valstybei 
naudingu, nori valgyti duoną 
—eik ir dirbk naudingą dar
bą”.

Komunistų Partija nepripa
žįsta nei jokių spekuliantų, 
lengvaduonių, prie kurių gali
ma priskaityti i 
dvasininkai, 
jiems sako: 
darbo dirbti, 
yra kas jūs 
“dievo žodį”.

Taigi, jau 20 
Sovietų Sąjunga 
nieks dar neįrodė 
kad komunistai kovoja prieš 
religiją, kaipo tokią. Komu
nistai kovojo, teisė ir nubaudė 
tuos popus ir kunigus—kurie 
kenkė valstybei, dirbo purviną 
kontrevoliucinį darbą. Komu
nistai pavertė naudingais tro
besiais tas cerkves ir bažny
čias, kurios liko tuščios—nete
ko lankytojų, nes žmonės nuo 
jų nusigrįžo.

(tikrumoj, labai siaurai; 
tuo klausimu galima būtų pa
rašyti ištisą knygą) todėl, kad 
norėjau nušviesti dalyką, ko
dėl Juozapinis “Darbininkas” 
taip pakvaišusiai, taip be jo
kios etikos, žmoniškumo, puo
la komunizmą šlykščiausiais 
būdais.

štai, kaipo pavyzdys, viena 
iš paskutinių šlykštynių, kurią 
p. Kneižiukas pasakė per radio 
ir įdėjo “Darbininke”, iš sau
sio 4 d.

Ponas Kneižys (atleisk jam, 
viešpatie! čia ne jis, kunigėlis 
koks nors kalba) remiasi, ne
va, tokia pat mazgote, kaip ir 
pats “Darbininkas”, būtent: 
“South Boston Gazette”, ir ra
šo: kad 1919 metais, koks tai 
Britų armijos viršininkas (var- 
do-pavardės nesako) parašęs 
savo žmonai šitokį laišką (čia 
viskas, žodis žodin, paimta 
iš “Darbininko” iškarpa) :

Knygyno Interesantą m s
ALDLD 20 

knygyno, iš 
skaitytojams knygos, 
perėjo į 
rankas, 
ir išduos 
skaityti,
dėsnis parankumas apsimainy
ti knygas, nes išdavėja 
arti svetainės, kurioj 
sukrautos.

kuopos įkurto 
kurio teikiamos 

vedimas 
Adelės Tvarijonienės
Nuo dabar ji priims 

knygas norintiems 
Skaitytojams bus di-

WILKES-BARRE, PA. ’
Sausio 30 d. čia rengiama labai 

svarbus masinis susirinkimas — Pa
minėjimas Lenino mirties sukaktu
vių. Kalbės Močiute Bloor ir kiti, 
taipgi bus rodoma ir judomi paveik
slai apie Black Legion, Mūs Milionai 
ir vietos paroda prieš karą, kuri įvy
ko Nov.-Lapkr. 11 d. Kviečiame vie
tos ir apylinkės lietuvius skaitlingai 
dalyvauti. Manfield Hall, kampas E. 
Northampton ir Washington Sts. 
Pradžia 7 vai. vak. (22-24)

gyvena 
knygos

kuopos

ir visų rūšių 
Komunistai ir 

“Eikit naudingo 
Liuosu laiku, jei 
klauso—skelbkit

m.etų, kaip 
gyvuoja ir 
ir neįrodys,

Taigi, kaip matėm, bažny
čiai (su Romos papa pryšaky) 
jokio ir jokio reikalo nebūtų 
pulti komunizmų. Bet jie puo
la, kaip viršuj sakėm, visu 
pasiutimu. Buržuazija kad 
taip atkakliai pultų—mes su
prastume: komunizmas (ne
manykit, kad ir socialdemo
kratija)—didžiausias kapitalo

“Bolševikai yra velniai... Aš siun
čiu jums 64 oficialius vaizdus, bol
ševikų nutrauktus... Aš patariu tau 
plačiai juos paskleisti. Jų baisumas 
gal įtikins žmones... Kankinys nu
kryžiuojamas su perkaltais per alkū
nes vinimis. Rankos mirkomos su 
skiediniu, kuris sutraukia odą. Odą 
apipjauja skustuvu per riešus, po to 
nulupa iki nagų, kol pasikabina kaip 
pirštine iš žmogaus odos... Kanki
nys įsibaugina ir pakvaišta... Kiti 
vaizdai yra moterų. Moterys su jų 
krūtėmis nupjautomis iki kaulo... 
Bolševikų komisarai išduoda leidimus 
...juos turinčius įgalioja areštuoti 
bile gražią merginą kareivių naudo
jimui. Tokiu būdu buvo areštuotos 
šešiosdešimts dvi merginos įvairių 
luomų ir pavestos bolševikų karei
viams. Tos, kurios nepasidavė buvo 
užmuštos... Kitos išnaudotos... nu
kankintos ir negyvos arba mirštan- 
ččios buvo įmestos į upę. Skerdyklos 
buvo užverstos lavonais... Šimtai 
įtartų vyrų, moterų ir ’vaikų buvo 
suvaryti į skerdyklas; durys ir lan
gai užkalti ir į bekovajančią minią 
paleista ugnis, pakol dauguma iš jų 
yra mirę arba miršta. Tada duris 
užrakina ir juos ten palieka.. .tikros 
maro dėmės... sukeliančios užsikre- 
čiančias epidemijas.. .Biblija, jiems 
yra tai “prieš-revoliucijinė knyga”, 
kurią turi sunaikinti... bažnyčios 
naudojamos bile kuriam tikslui pra
dedant teatrais ir baigiant “skerdy
kloms”.

Na, ir pasakykit, gerbiamie
ji, ar sveiko proto žmogus gali 
tokias šlykštynes rašyti ir net 
per radio kalbėti? Juk to
kiems šlykštiems šlamštams 
20-tam amžyj nepatikės nei 
vienas Lietuvos piemuo. Ne
jaugi-So. Bostono kunigai ir 
Kneižiukas lietuvius parapijo
mis žemiau stato ir už Lietu
vos nelavintą piemenėlį?

Bet taip nėra. Aš galiu nu
rodyt p. Kneižiui porą (aišku, 
tokių buvo daug) pavardžių 
katalikų žmonių gerų parapi- 
jonų," kurie besiklausydami per 
radio šios šlykštynės, smarkiai 
pasipiktino, nusispjovė ir radio 
tuojau uždarė.

Dalinai, bereikalingai aš lei-

Verta pažymėti, kad 
knygynui šaukojo nemaža kny- 

tik vietos lietuviai, bet 
toliau. Nemažą 
atsiuntė:
Pa.; K. Barauskis

H.; Gcgžnienė iš 
.; Jovaras iš Lie

kiekį 
C. Areson iš 

iš

gų ne 
ir iš 
knygų 
Plains,
Nashua, N. 
Scranton, Pa. 
tuvos; Apolionija Pūkas iš Wa
terbury, Conn.; Anis Rūkas iš 
Chicagos ir keli kiti asmenys 
po keletą. Ačiū visiems!

Skaitytojų skaitlius daugėja. 
Knygų kiekis jau nemažas. Yra 
iš ko pasirinkti ir grožinės li
teratūros mėgėjams, ir gamtos 
mokslu besidomintiems, ir po
litikams, ir istorinių dalykų 
j ieškantiems. J.

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Sveikatos Kultūros Kliu- 

bas rengia pamokas (instrukcijas), 
sekmadieni, January 30 dieną, 2:30 
po pietų, tęsis iki 5 vai. vakare, sve
tainėj 774 Bank St., Waterbury 
Conn. Su tikslu, kaip ir kokiu būdu 
maistą tinkamai pagaminti, iškepti 
ir kaip fruktus ir daržoves tinkamai 
pririnkti, kad būtų sveikesnis mais
tas. Baigdami pamokas, turėsim iš
mėginimo užkandžių. Kiekvienas na
rys būtinai turi atsivesti nors tris 
draugus.

Kitas reguliaris susirinkimas atsi
bus Feb. 4 dieną, virš minėtoj vietoj. 
Turėsim svečių kalbėtojų, kurie aiš
kins apie Indigestion ir Arthritis. 
Nariai šio Kliubo ateikite ir atsives
kite savo draugus. (22-23)

SHENANDOAH, PA.
Sausio 30 d. bus laikomas susi

rinkimas ALDLD 17-tos kuopos, 2-rą 
vai. po pietų, J. Kučinsko name, 
113-115 E. Center St. Visi nariai da- 
lyvaukit susirinkime ir atsiveskite 
nauju nariu prirašyt prie organizaci
jos. — E. M. ‘ (22-24)

“Gaukite “Laisvei” Naujų
Skaitytoj il

. WORCESTER, MASS.
Kom. Partijos Lietuvių Frakcijos 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 27- 
tą d. sausio. Darb. Centre, 8 vai. va
kare. Visi būkite laiku. Frak. Sekr. 
J. M. L. (21-22)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BALTIMORE, MD.

Lietuvių Kųmunistų Frakcijos su
sirinkimas įvyks sausio 30-tą, 10 v. 
ryto, paprastoj vietoj. Malonėkite vi
si nariai pribūti j laiką. Atsiveskite 
ir naujų narių prirašyti prie Parti
jos. — Valdyba. (22-24)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. metinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, 30 d., 2-rą 
vai. po pietų po num. 143 Pierce St. 
Draugės ir Draugai, malonėkite at
silankyti į susirinkimą, nes daug 
svarbių dalykų turim apsvarstymui. 
Yra rengiamas balius vasario 19; rin
kimas naujos valdybos; pertikrinimas 
knygų ir atsiimsite knygą, drg. A. 
Bimbos parašytą “Kelias Į Gyveni
mą.” Taipgi prašome narių užsimo
kėti duokles už 1937 m., nes Cent
rui reikainga pinigų. —L. Tureikis.

(22-24)

PATERSON, N. J.
Kaip visuomet, taip ir šiemet Kom. 

Partija rengia masinį susirinkimą pa
minėjimui Lenino mirties sukaktuvių. 
Jvyks sekmadienį, 30 d. sausio, 8 vai. 
vak. Įžanga 15c. Carpenters Svet., 
46 Van Hauten St. Bus gerų kalbė
tojų, bus rodomas judis “The Se
cret.” — J. Matačiunas. (22-24)

ap-
30

BALTIMORE, MD.
Lenino mirties paminėjimo 

vaikščiojimas įvyks sekmadienį, 
d. sausio, 8 vai. vak., Lehman’s Hall,
848 N. Howard St. Kalbės Močiutė 
E. R. Bloor, tik ką sugrįžus iŠ So
vietų Sąjungos, ji pasakys dąug ką 
svarbaus. Antras kalbėtojas drg. P. 
Cacchione, buvęs kandidatas New 
Yorko miesto į aldermąnus. Taipgi 
bus gražus programas. Dainuos Žydų 
Choras darbininkiškas dainas, smui
ko solo, grieš Sylvia Angel, kuri ne
senai pabaigė muzikos konservatori
ją, taip pat turėsime 6 Bohemian 
Folk Dancers, kurie šoks tautiškus 
šokius. Lietuviai kviečiami atšilau-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA A VE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Rūgšti rugine, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, yastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
TiL Triangle 1-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

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.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorių^ 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainų
Parsamdau automobiliu* veatuvėM 

parem. krikštynom ir kitokiem 
reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Tep Ęycfc ir Mapjer Stp.

LIGOS

CHRONIŠKOS
GYDOMOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasakos

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
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 Sekmadieni

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

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

'irtum irtiirti irti irti irti irti irti irti irti Irti tirti Irti irti irti irti irti irti tmww im im

Valgykite Medų
‘‘Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvestant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

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

LIETUVIŲ KŪRO KOMPANIJA

s

>

>

>
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Įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

i’
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lietuves Konstitucija Pavojuje! Apie Tai Bus Kalbama Lietuvių Komunistų ir
AIDU) 1 Kuopos Masiniame Susirinkime Šį Sekmadienį, Pil. Kliube

- - _■■■ ■______

IDS 3-čio Apskričio 
Reikalai

Sekmadienį, sausio 16 dieną, 
įvyko Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Trečio Apskričio 
posėdis Brooklyne. Didžiuma 
komiteto narių dalyvavo, o trys 
neatsilankė. Tūli nedalyvavu
sių jau per tris iš eilės posė
džius nesurado laiko ateiti j su
sirinkimą. Ar taip gerai? Tas 
nedaleistina, draugai!

Raportai
Sekretorius pranešė apie įvy

kusį apskričio su LDS Centru 
bendrą radio programą; atžy
mėjo, kad nusisekė gerai per 
visus keturis ketvirtadienių 
vakarus. Taipgi raportavo, 
kad keletas kuopų aukavo radio 
fondui; aukų sąstatas tilpo 
'“Tiesoje” už 15 dieną sausio 
šių metų. Garsinimas LDS va
jaus per radio bus ir vėl tęsia
mas, jei gausime nuo kitų kuo
pų pritarimą, parems finansais. 
Laiškai buvo išsiuntinėta tūlom 
kuopom, kur buvo rekomenduo
jama, kad kuopa rūpintus ką 
tokį surengti apskričiui ^pri- 
gelbstint. Pasiūlymas ignoruo
ta, į laiškus neatsakoma. Tas 
labai trukdo darbuotei jų pa
čių kuopos ir apskričio komite
to. Pageidaujame, kad ateity
je tokius laiškus atsakytumėte, 
tai mes žinosime, kokius toliau 
žingsnius daryti, kitaip ir ne
galima. Ar išmintinga būtų 
važiuoti į kitą miestą nepasi
tarus per laišką? Meldžiame 
kuopų valdybos narių ateityj 
kreipti domę į laiškus, tai vi
sų mūsų reikalas . . .

Finansų sekr. A. Sulaitienė 
savo raporte, apart kitko, pa
žymėjo, kad dar daug kuopų 
yra, kurios neužsimokėjo meti
nių duoklių apskričiui už 1937 
metus. Kad sutaupyti laiko at
skirų laiškų rašymui, tai čia 
paduodame neužsimokėjusių 
kuopų už 1937 m. numerius, 
būtent: kuopos 1, 8, 13, 32, 46, 
50, 101 ir 115. Esate prašo
mos visos aukščiau pažymėtos 
kuopos pasimokėti užsitęsusias 
mokestis, kaip greit galima. 
Mokestį siųskite: A. Sulaitienė, 
592 Ocean Ave., Jersey City, 
N. J.

Apskričio Teatras
Parengimų komiteto narys 

M. Dobinis pranešė, kad žiemi
nis parengimas įvyks vasario 
26 dieną, T80 New York Avė., 
Newark, N. J. Puiki komedija 
“Pusseserė Salomėja” bus per
statyta. Ją loš gabiausi vai- 
dylos Lietuvių Liaudies Teatro 
iš Brooklyno. Jie užtikrino, kad 
kas liečia aktorius, tai publikos 
nesuvils, atliks kuopuikiausiai 
jiem skirtą pareigą. Tad gra
žių veikalų mėgėjai, nesuvilki
me lošėjų, dalyvaukime skait
lingai jį pamatyti. Veikalas 
bus perstatytas pirmu kartu. 
Jį parašė žymus Kanados lite
ratas. Rengimo komitetas de
da daug energijos, kad prisi- 
ruošus kuo tinkamiausiai sve
čius patenkinti. Gerą orkestrą 
paėmė šokiams. Newarko gas- 
padinės užtikrino, kad skanių 
valgių ir gėrimų bus užtekti
nai ir sulyg pasirinkimo kiek- 

/* vienam.
Kuopoms Žodis

Apskričio tarybos komitetas, 
pradėdamas naujus metus, ma
to rimtu reikalu sekamą:
1. .Laikas LDS vajaus yra 
pratęstas iki vidurio vasaros 
šių metų, tai mes kviečiame 
kuopas pasidarbuoti tinkamai 
naujų narių įrašymui į LDS.

2. Dabar žiemos sezonas, tai 
rūpinkimės ką tokį surengti 
apŠvietos srityje. Kur galima, 
turėkite atskirai vakarus, o kui
ne, tai su kita jūsų mieste or
ganizacija. Mes turime kalbė
to jų-prelegentų, kurie visada

® _______
Šiomis dienomis iš Lietuvos 

atėjo žinia, kad Smetona susi
šaukė savo dominuojamo sei
mo specialę sesiją, kuri spręs 
šalies konstituciją. Apie tai 
plačiau matysite kituose šio 
laikraščio puslapiuose.

Numatant kritišką momentą 
Lietuvos konstitucijai ir pas
kutinėms Lietuvos liaudies tei
sėms Lietuvių Komunistų 
Frakcija ir Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 1-ma kuopa šaukia visus 
Lietuvos liaudies reikalais su-

Iš TDA Lietuviu Kuopos 
Susirinkimo

Susirinkimas įvyko ketvirta
dienį, sausio 20 d. Aptarė or
ganizacijos reikalus ir paaks- 
tino narius prie didesnio vei
kimo išbudavojimui vietinės 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo Lietuvių 17-tos kuo
pos.

Perrinkta valdyba: org. — 
J. Warison, fin. vedėju — K. 
Levanas, užrašų — Mureika, 
iždininkė — V. Pranaitienė.

Iš Ateivių Gynimo Konfe
rencijos, įvykusios 9 sausio, 
raportavo A. Mureika. Taipgi 
buvo raportai iš TDA veikimo.

Komisija rengimo prakalbų 
pranešė, kad jos rengiama va
sario mėn. Kalbės d. J. Gašlū
nas, nesenai atvykęs iš Pitts
burgh, Pa., ir daktaras J. J. 
Kaškiaučius iš Newarko.

Nutarė turėti vieną paren
gimą baigiantis žieminiam se
zonui. Komisija užrandavojo 
“Laisvės” Svetainę šeštadie
niui, 9 balandžio.

Sekamas susirinkimas įvyks 
vasario 17, “Laisvės” Svetai
nėj. Kaimietis.

Arlauskas Perkeltas j Kitą 
Ligoninę

Petras Arlauskas dabar nu
vežtas į Kings County Ligoni
nę. Yra warde A. 21, ant an: 
trų lubų. Lankymo valandos: 
trečiadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 iki 4 po pietų, pirma
dieniais ir penktadieniais nuo 
7 ikf 8 vakaro.

Ligonio sveikata laipsniškai 
taisosi. Tačiau vis dar apim
tas stipraus karščio.

■ Gaso kompanija sakosi tu
rinti pakelti gaso kainas nuo 
$1 už 600 iki $1 už 400 kub. 
pėdų dėl-pakilusių taksų. Var
totojų organizacijos tam. prie
šinasi ir įrodinėja, kad* nuo 
1919 metų kompanija nuolat 
kelia kainas.

pasirengę patarnauti. Todėl 
naudokitės proga dabar, kuo
met svetainėje smagiau, negu 
lauke laikas praleisti.

3. Kuopos esate prašomos, 
kad prisiųstumėte šiem me
tam išrinktų sekretorių antra
šus. Tas yra svarbu. Kitaip 
susirinkimas neįmanoma, tai 
yra, laiškai susivėluoja arba ir 
visai neatsiekia tikslo.

4. Su šia proga apskričio ta
ryba reiškia gilų pasitenkinimą, 
kad LDS ir APLA suėjo į vie
ną didžiulį kūną, todėl atsi
kreipiame į LDS naujas kuo-
pas LDS III Apskričio ribose, 
kad įstotų į apskritį ir bendrai 
su mumis darbuotųsi, kaip ge
rovei kuopos, taip ir organiza
cijos abelnai.

Kuopos esate prašomos kreip
tis visais reikalais pas apskri
čio sekretorių, kaip siuntime 
radio fondui pinigų, taip ir rei
kalaudami kalbętojų-prelegen- 
tų.

J. E. GUŽAS,
LDS III Apskr. Sekr.

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

LAISVE

interesuotus žmones atsilan-®
kyti į prakalbas šį sekmadie
nį, 30 sausio, Lietuvių Am. Pi
liečių Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Čionai plačiau su
sipažinsite su esama padėtimi 
ir savo balsu prisidėsite prie 
apgynimo Lietuvos liaudies 
teisių.

Prakalbas sakys svečias kal
bėtojas MATAS GUOBA iš 
Kanados ir ANTANAS BIM
BA. Dainuos AIDBALSIAI. 
Pradžia 2 vai. po pietų. įžan
ga nemokamai.

Prašo Padėti Nuvykt j Oro 
Sporto Varžybas

šioje vietoje jau buvo rašy
ta, kad Dariaus-Girėno Aero 
Kliubas Brooklyne nutarė siųs
ti atstovą į Lietuvos sporto 
olimpiadą. Kliubas labiausia 
yra susidomėjęs tos olimpiados 
oro sporto varžybomis.

Kliubo paskirtas atstovas la
kūnas P. Šaltenis atsišaukia į 
tam pritariančius žmones pa
remti kliubo sumanymą ir jo 
žygį. Svarbiausia jų proble
ma tame, kad jie numato ne 
tik lakūno kelionę, bet taip pat 
nori nupirkti ir naują orlaivį, 
kuriuomi jis ten lenktyniuosis. 
Taigi, apart lakūno pasiunti
mo, reikės nupirkti ir pasiųsti 
orlaivį. Po lenktynių orlaivį 
paliks Lietuvoj.

Priminimas
Kur buvus, kur nebuvus, ta

čiau šį sekmadienį būtinai rei
kėtų nuvykt į LDS jaunuolių 
balių, Richmond Hill. Kurie 
buvo jų pirmame metiniame 
baliuje pereitais metais, tie iki 
šiai dienai neužmiršo to sma
gaus vąkaro. Turėdami paty
rimo, šį antrą metinį balių jie 
suruoš dar smagesniu. Balius 
bus sausio 29-tos vakarą, Ca
sino Ballroom, Liberty Avenue 
ir 114th St., Richmond Hill. 
Grieš Kazakevičiaus orkestrą. 
Įžanga iš anksto 35c, prie du
rų 45c. -S. J.

Milionierkai Pilietybė 
Nebeapsimoka

Antradienį pas Brooklyno 
federalį teisėją Clarence Gal- 
ston pribuvo milionierka Mrs. 
Lorraine lyianville Dresselhuys 
ir atsisakė Amerikos piliety
bės. O tam priežastis sekama:

Nors ši poniulė piršto pirš
tu nesukeitė, bet iš asbesto in
dustrijos per Johns-Manville 
Co. “užsidirbo” 8 milionus do
lerių. Prie to, jinai, kaip ir jos 
brolis Tommy Manville, kuris 
jau keturis syk vedęs ir daug 
“bėdų” turėjęs su sekretorė
mis irgi myli pamainikauti vy
rais. Jinai jau su trečiu, o tas 
jau kainuoja pinigų. Reikia 
taupint pinigus. Jos pačios 
“aukšta” galvelė vargiai būtų 
tą žinojus, bet už pinigus gau
nami gabūs advokatai už ją 
sužinojo, kad atsisakius Ame
rikos pilietybės bus galima su- 
taupinti krūvą pinigų. Dėlto iš 
tos “biednystės” ponia ir atsi
sakė pilietybės, kad išvengt 
mokėjimo taksų.

Pereitais metais kita milio
nierka Barbara Hutton tą pat 
padarė.

ŠĮ VAKARĄ LIETUVIŲ 
KOMUNISTŲ MITINGAS

Ketvirtadienį, sausio 27, ly
giai 8 vai. vakare, “Laisvės” 
salėj, įvyks Lietuvių Komunis
tų Kuopos steigiamasis susirin
kimas. Visi pasižadėjusieji 
jon įstoti ir norintieji kuopai 
padėti veikime bei arčiau su ja 
susipažinti kviečiami dalyvauti. 
D. M. šolomskas duos trumpą 
paskaitą apie leninizmą.

Liet. Kom. Frakcija.

Miesto Taryba Išrinko 
Burkę Viršininku

Po pusketvirtos valandos au
dringų debatų antradienį Mies
to Taryba 13-ka balsų išrinko 
James A. Burkę, Queens nepri
klausomą demokratą, į Miesto 
Tarybos vice-pirmininkus.

Tammanės kontroliuojamas 
blokas tačiau dar tebėra nusi
statęs laikyti savo kandidatą 
John Cashmore vice-pirminin- 
ku. Jie Cashmorės pripažini
mo j ieškos per teismus ir dėl
to šį kartą visai jo nestatė kan
didatu, bet išstatė kitus kelis, 
už kuriuos paskirstyti Tamma
nės bloko 13 balsų nedavė pro
gos Tarybos pirmininkui Mor
ris naudoti savo balsą, kas bū
tų davęs anti-tammaniečių 
blokui 14 balsų prieš tamma- 
niečių 13. Tuomi jie norėjo pa
rodyt, būk Burkė negavęs di
džiumos.

Lankėsi “Laisvėje”
šiomis dienomis buvo atvykus 

su reikalais į N. Y. Aldona 
Gray (Kazokytė) iš Pottsville, 
Pa. Ta proga pabuvojo keletą 
dienų pas tėvelius ir sesutę, Ka
zakevičius, Jamaikoj, taipgi ap
silankė ir “Laisvės” įstaigoj. Ji 
papasakojo, kaip Minersvillės 
Moterų Apšvietos Kliubas rū
pestingai ruošia dovanas “Lais
vės” bazarui, kuris įvyks 
Brooklyne 11, 12 ir 13 ateinan
čio mėnesio. Rep.

Pienas Biednuomenei Po 8c 
Kvorta

Didelė neprigulminga pieno 
kompanija sutiko aprūpinti 
Madison House pienu po 8 cen
tus už kvortą. Madison House 
yra biednuomenės centras East 
Side. Keletą savaičių atgal 
LaGuardijos adminis t r a c i j a 
bandė tomis kainomis pardavi
nėti pieną tam tikslui paskirto
se stotyse, bet pieno trustai 
bandė prieš tai sukiršint far- 
merius ir unijas, baugindami, 
kad dėl to būsiančios numuštos 
farmeriams mokestys ir unijis- 
tų algos.

New Yorko Mieste 50 poli-' 
cistų pasiųsta mokyklon, kad 
tinkamai prisirengtų kovai 
prieš prostituciją. Esą mano
ma pamatiniai pakeist polici
jos ir teismų taktiką toje sri
tyje.

Ossip Garber, Rusijoj gimęs 
fotografas, prisipažinęs teis
me, kad jis padarė Mrs. Ru
bens paso fotografiją. V.ėliau 
būsiąs kvočiamas dėl Rubens’o 
ir “Robinsonų” fotografijų.

Šv. Trejybės Ligonbutyje, 
Brooklyne, įvesta naujagimių 
kojų nuotraukų ėmimas būk 
tai išvengimui kūdikių sumai
šymo.

NEW JERSEY LIETUVIŲ RADIO VALANDOS
PIRMUTINIS

____  I

Koncertas ir Šoki ai
Visus, kurie klausotės ir neklausotės kas sekmadienio 
yakare, nuo 5-tos valančios, iš stoties WHOM Jersey 
City, kviečiame į mūsų Radio Koncertą. Čia išgirsite 

chorų dainų, pavienių, duetų ir kvartetų.
Gera orkestrą grieš lietuviškus ir amerikoniškus šokius

PRIE TO BUS GERŲ- GĖRIMŲ IR UŽKANDŽIŲ 
Kuriex atsilankysite, nesigailėsite

šis Koncertas ir šokiai įvyksta Sekmadienį

Vasario (February) 13 d., 1938
ŠV. JURGIO DRAUGIJOS SALĖJE

180-2 New York Ave. - Newark, New Jersey 
Pradžia 6:30 vai. vakare

Visus ir visas kviečia —. N. J. Lietuvių Radio Valandos Vedėjai.

Juokas Baigėsi Ne Juoku

Mrs. Shirley Barnet išgavo 
panaikinimą vedybų. Ji liudi
jo, kad po šliūbo sugrįžtant iš 
Armonk, N. Y., jos vyras visą 
laiką juokėsi iš to, kad jis su 
ja apsivedęs laimėjimui laižybų 
ir kad sekamą dieną jis eisiąs 
jieškot darbo. O pirmiau ° jai 
pasigyręs uždirbąs $200 į sa
vaitę.

Peter Carberry, bartenderjs, 
nuteistas 2 motų kalėjimo už 
mirtinai suraižymą savo buvu
sios šeimininkės Mrs. Helen 
Waitward.

BROOKLYN, N. Y.
SVARBIOS PRAKALBOS

Sveikatos Klausime su 
Paveikslais

Ketvirtad., Sausio Ž7, 1938 
., .. ....... ...i...rt.*..,,-..,    n>wadili,i

..... ■■hi uni min i uni .......  

Telefonas FOxcroft 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
Prakalbas rengia Sveikatos Kultū

ros Draugija. Atsibus 27 d. sausio 
šių metų, kaip 7:30 vai. vakare, Liet. 
Piliečių Kliubo Salėje, kampas Union 
Avė. ir Stagg Sts., Brooklyn, N. Y. 
Kalbės J. W. Thomsonas dviejuose 
atvejuose: 1. “Virškinimo^Organai ir 
vidurių užkietėjimas”; 2. “Kodėl jau
ni lietuviai miršta?” Taigi abidvi te
mos labai svarbios ir kiekvienas lie
tuvis turi būtinai žinoti. Įžanga vi
siems veltui. — Kviečia Rengimo Ko
misija. * (21-22)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
. /

DARBININKŲ IŠTAIGA

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

, alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 8847 ,

GARSINKITES “LAISVĖJE”

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
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. Neriš
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8888

TIKTAI 2 DIENOS 
Sausio 27, 28 
Dubeltavas Perstatymas 

‘‘Mes Esame Iš Kronstadt’' 
ir

“Ispanijos Žemė”
Rodoma be pertraukos; kainos prieinamos, 

rodoma

New Broadway Theatre
246 Broadway

Near Marcy Ave. Station 
Brooklyn, N. Y.

imi im aa na lUiaaaafiR,

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, Laisves” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

įlLBURNEB
INVENTED Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš

kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
COOK and HEAT Without Coal. 
In Your Present .PC WOO Cl § I
Stove or Furnace- VX*'.*' 
HOTTER - CHEAP.
ER — No Aahen or Dirt W9- 
—Twice the Heat Quick 
at ONE HALF THE COST.

COOKS A MEAL
FOR LESS

Beats any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per
formance. Burns cheap oil a new siio.^info 
way, without pre-generating Any STOVE 
or clogging up. Quick Intense RANCE or 
heat by Simple Turn of Valve, furnace 
It ends drudgery and dirt of HEAT at
coal or wood; cuts fuel bills in Turn at Valval 
half, pays for itself quickly by what IT SAVES.

DUHMC PHONC for free rnUNt DEMONSTRATION

JOHN VALEN1

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

' 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 gatves nuo Grand Paradise Sales

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

Williamsburg
335 UNION AVENUE

Maspeth
53-82 72nd PLACE




