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Krisi ai
liekam Jų Negaila.
asario 12 ir 22.

Kiauliškos Akys.
Kreiva Logika.
Ir Mums Linksma.

Rašo A. B.

Milionierka ponia Cornelius 
W. Dresselhuys išsižada Ame
rikos pilietybės ir priima IIol- 
landijos. Woolwortho storų sa
vininkė milionierka ponia Bar
bara Hutton Mdivani Haug- 
witz-Reventlow atsisveikina su 
Amerika ir tampa Danijos pi
liete.

Laimingos joms keliones. 
Amerikoje niekas jų nepasiges. 
Negerai tik tas, kad jos vienus 
savo milionus išsigabens į ki
tus kraštus, o kitais milionais 
toliau išnaudos Amerikos darbi
ninkus, gyvendamos kituose 
kraštuose.

Tegul jos keliauja sau, bet 
tuos jų milionus turėtų atgau
ti Amerikos žmonės, nes juk ne 
jos juos uždirbo, o tie žmonės.

f

Vasario 12 d. bus Abrahomo 
Lincolno diena. Vasario 22 d. 
bus Washingtono diena. Dvi 
legališkos tautinės šventės. Ko
munistų Partija rengiasi jas 
tinkamai atžymėti. Lincolnas 
ir Washingtonas buvo kovoto
jai prieš tai, kas seno. Jie ko
vojo už naują gyvenimą — 
linksmesnį ir laisvesnį, negu se
nas. Todėl jų paliktos tradici
jos priklauso darbo žmonėms, 
kurie šiandien siekia prie nau
jo, šviesesnio rytojaus.
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Yra žmonių, kurie gali tikrai 
didžiuotis savo kiauliškomis 
akimis. Vienas jų yra mums 
žinomas sklokos didvyris ir 
mūčelninkas Juozas Stilsonas. 
Pavyzdžiui, kalbėdamas apie 
Franci jos ir čechoslovakijos | 
komunistus jis drįsta sakyti, 
kad jie “tiesioginiai pagelbsti 
militaristams ir fašistams įsi
galėti Chinijoje ir Ispanijoje,” 
nes, girdi, jie atsako už tų ša
lių valdžių politiką. Jis eina 
dar toliau ir pateisina nužudy
mą anais metais Vokietijos 
darbininkų vadų Liebknechto ir 
Luxemburg, nes, girdi, jie bu
vo nužudyti “laike atviros ko
vos už galią.”

William Green sako, kad II- 
linojaus Progressive Miners of 
America nėra dualinė unija, 
nors ji organizuojasi toj pra
monėj, kurioj veikia United 
Mine Workers of America. Bet 
gi visą CIO judėjimą Green va
dina dualiniu unijizmu, nors 
CIO unijos su savim turi didelę 
daugumą tų pramonių darbi
ninkų.

Greeno logika yra kreiva. Jis 
ja apgaus tik save, bet ne Ame
rikos darbininkus.

--------
Kanados draugų leidžiamas 

“Liaudies Balsas” praneša, kad 
jo vajus puikiai pavyko. Bu
vo pasiskirta aukomis su
rinkti $1,050, o surinko $1,71$. 
Buvo siekta gauti nors beik 
200 naujų skaitytojų, o gavo 
230. Mums labai linksma tai 
girdėt.

šiuo laiku Jungtinėse Valsti
jose važinėja “Liaudies Balso” 
atstovas d. Guoba. Dabar jis 
randasi Brooklyno apylinkėje. 
Padėkime jam pasidarbuoti ka
nadiečių laikraščio naudai.

Bethlehem plieno .kompanija 
tik vienais paskutiniais 1937 
metų trimis mėnesiais pasidarė 
32 milionu dolerių gryno pelno. 
Kompanijos prezidentas Grace 
sako, jog tai didžiausias pelnas 
visais paskutiniais astuoniais 
metais. Betgi tie patys plieno 
karaliai nori 
darbininkams 
kitaip plieno 
numažinti.
kongresmanai, parsidavę trus- 
tams, reikalauja sumažinti tak
sus, uždėtus ant kompanijų*

nukapoti plieno 
algas, nes, girdi, 
kainos negalima 
O Washingtone

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5,50 Metams 
Brooklyne $7,00 

Metams

No, 25

USA Protestuoja, kad 
J aponų Karys Sumušė 

Amerikos Atstovą
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vyriausybė pasiun
tė Japonijai stiprų protestą, 
kad japonų kareivis kirto 
veidan Amerikos konsului, 
šios šalies atstovybės vedė
jui J. M. Allison’ui, Nankin- 
ge, Chinijoj.
Amerikiečiai Užtarė Japo

nų Išžagintą Chinietę
Allison praneša, kaip tai 

atsitiko: Japonijos karei
viai pagrobė vieną chinę 
moterį iš Nankingo Univer
siteto, remiamo amerikiečių 
lėšomis, ir tris kartus ją iš
žagino.

Amerikos atstovas Alli
son ir amerikietis profeso
rius Charles Riggs sykiu su 
ta moteria ėjo į japonų ka
reivinę, kad jinai nurodytų 
tuos, kurie ją užpuolė. Ja
ponų žandarai lydėjo tuodu 
amerikiečius ir chinietę.
Japonų Kareivis Mušė Ame
rikiečius, o Oficierius Plūdo 

Juosius
Jie įėjo pro atvirus var

tus ir staptelėjo pasišnekė
ti. Tuo tarpu pašoko vienas 
japonų kareivis ir ėmė pik
tai angliškai rėkti, “atgal, 
atgal!” ir pripuolęs stūmė 
laukan Allisoną. Kai Allison 
su prof. Riggsu palengva 
traukėsi atgal, japonas ka
reivis smoge veidan vienam 
ir kitam.

Žandarai ramiai sau sto
vėjo ir tik pastebėjo, jog 
čia amerikiečiai. Išgirdęs 
tai, japonas kareivis pasi
leido keikti ir plūsti ameri
kiečius, ir vėl užpuolė prof. 
Riggsą ir perplėšė jam apy
kaklę ir ištraukė kelis guzi- 
kus jo marškinių.

Tuo tarpu atėjo japonų 
oficierius ir ėmė įžeidžian
čiai rėkauti prieš amerikie
čius. Visą tą laiką abudu 
amerikiečiai nė žodžio neat
sakė kariškiam ir kalbėjosi 
tik su japonais žandarais.
Japonų Komandieriai Teisi

na Savo Mušeikos žygį
Taigi japonų komandie

riai meluoja, būk Allison ar 
Riggs “įžeidę” japonus ka
rius. Tie komandieriai vie
šai teisina mušeiką kareivį, 
kad jis “atlikęs savo parei-

Chinai Kirto Tris Stambius 
Smūgius Japonams

Shanghai, saus. 30.—Chi
nai atėmė iš japonų Men- 
gyin miestą ir apgula japo
nus Tsining mieste, Shan- 
tungo provincijoj. Chinų ar
mija taipgi perkirto japo
nam susisiekimus tarp Nan- 
kingo ir Hangchow.

pelnų. Matyt, kad tas pluto- 
kratijos grobikiškumas dasiėdė 
ir prezidentui Rooseveltui.
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Vėl Krito Šoviniai ant
Amerikos Laivo Chinijoj

Shanghai. — Kai Japoni
jos lėktuvai bombardavo 
Hankowa, Chinijos laikiną 
sostinę, tuo pačiu sykiu ke
li šoviniai pataikė į Ameri
kos karinį laivą “Luzon” ir 
į jam priklausančią valtį. 
Sužeidė “Luzono” radio ope
ratorių.

Japonai sako, kad tai bū
sią šoviniai iš chinų prieš- 
orlaiviniu kanuoliu. i'

Fašistai Sakosi Atmušę 
Liaudiečiu Atakas

Salamanca, Ispanija. — 
Liaudiečiai du kartus štur
mavo fašistus Celadas ap
kasuose, 10 mylių nuo Te- 
ruelio; stengėsi nukirst fa
šistam^ vieškelį.

Fašistai skelbiasi atmušę 
liaudiečius ir būk suėmę 315 
jųjų; sakosi sunaikinę “še
šis” liaudiečiu tankus ir 
pagrobę “12” kulkasvaidžių.

Japonija Atvirai Ren
giasi Karui prieš 
Sovietų Sąjungą

Tokio. — Japonijos karo 
ministeris gen. Sugiyama, 
vienas galingiausių šalies 
valdovų, užreiškė seimui 
saus. 28 d., kad Japonija 
dabar turi rengtis karan 
prieš “kitą šalį”, apart Chi
nijos.

Visi supranta, kad ta 
“kita šalis” tai Sovietų‘Są
junga. Ministeris Sugiyama 
užtikrino, kad japonų karo 
strategai “atydžiai apdirbi- 
nėja planus, kurie tiks bet 
kokiem (kariniam) įvy
kiam.”

Iš karo su Chinija “spar
čiai vystosi vis rimtesnė pa
dėtis,” sakė jis, leisdamas 
suprast, kad Japonija nepa
kęs Sovietų pagelbos, teikia
mos chinams.

Pirmesnis Japonijos karo 
ministeris gen. S. Araki jau 
pernai spalio 25 d. viešai sa
kė: “Veikiausia Japonija 
turės tiesiog kirst Rusijai.”

Graikijos Diktatorius Įkalino 
100 Savo Kritikų

Viena. — Pranešimai iš 
Graikijos sostinės Athenų 
rodo, kad tos šalies fašisti
nis diktatorius J. Metaxas 
areštavo tris armijos oficie- 
rius, pažangesnius buržua
zinių partijų vadus: Th. So- 
phoulį,.J. Theotokį, G. Ka- 
fandarį ir kokį šimtą kitų 
asmenų, kaipo kritikų da
bartinės valdžios.

Paskutiniu laiku progre- 
sistų, liberalų ir respubli- 
čių partijų vadai paskleidė

Tai Rumunijos fašistinis premjeras Gogą, kuris įvedė 
pogromus prieš žydus ir darbininkus.

ROOSEVELT REIKALAUJA $800,000,000
GERESNIAM AMERIKOS APGINKLAVIMUI

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas kreipėsi į 
kongresą, kad skirtų po 20 
procentų daugiau pinigų 
kasmet specialiai šalies lai
vynui stiprinti ir taipgi pa
didintų lėšas, reikalingas 
Amerikos prisirengimui ap
siginti sausumoj.

Savo pareiškime kongresui 
prez. nurodo, jog Amerika 
stengėsi ir stengiasi palai
kyt pasaulyj santaiką ir at
vejų atvejais darė žingsnių, 
siekdama, kad įvairios šalys 
apribotų ginklavimąsi. Bet 
šiandien kiti kraštai gink
luojasi smarkiau negu bet 
kada, ir Amerika jau pasi
likus nuo kitų didžiųjų vals
tybių, kas liečia apsiginkla
vimą.

Rooseveltas priminė, jog 
dabartiniu laiku jau ketvir
tadalis žmonijos įtraukta į 
begailestingas karo žudynes 
(Chinijoj ir Ispanijoj).
Kas Apsunkina Amerikai 

Apsigynimą ant Jūrų.
Apsigynimas Jungtinėms 

Valstijoms yra apsunkina
mas tuom, kad jos turi lai
kyt karinį savo laivyną 
abiejuose vandenynuose, 
Atlanto ir Pacifiko. Nes lai
vų perplaukimas Panamos 
kanalu karo metu iš vieno

Komunistas Paskirtas 
Komandierium Devynio 

liktos Chinų Armijos
Shanghai. — Chinijos val

džia paskyrė komunistą ge
nerolą Yen Chien-hingą vir
šininku štabo Devynioliktos 
Chinų Armijos. Jis pirmiau 
buvo galva komunistinės 
Aštuntos Chinų Armijos.

Devynioliktoji Armija jau 
1932 m. visam pasaulyje pa
garsėjo kaipo didvyriška 
gynėja Shanghajaus nuo ta
da užpuolusių jį japonų.

Taigi dabar jau dvi šau
nios Chinų armijos—Aštun
ta ir Devyniolikta—turi ko
munistus vyriausius savo 
komandierius.

dė tūkstančius manifestų, 
šaukdami žmones kovon už 
laisvę Graikijoj.

vandenyno į antrą nebūtų 
užtikrintas.
Fašistai Nepaiso Sutarčių

Prezidentas vėl kreipė dė
mesį į tai, kad tūlos (fašis
tinės) šalys visai nesilaiko 
tarptautinių sutarčių; meta
si karan, kada tik jom atro
do geresnė proga.

Todėl, Roosevelt reikalau
ja tuoj pradėt statyt du 
naujus karo didlaivius, o to
liau pradėt ir trečią. Būda
vo j imas dviejų naujų šar
vuotlaivių irgi esąs neatidė
liojamas reikalas.

Prezidentas taipgi patarė 
skirt $450,000 sudarymui 
armijos atsarginių sky
riaus; $8,800,000 priešorlai- 
vinėms armijos kanuolėms; 
$6,080,000 įrankiams, reika
lingiems ginklus gaminti; 
$2,000,000 padauginimui ar
mijos amunicijos, ir tt.

Visos tokios lėšos būtų 
priedan prie biliono dolerių, 
lai ris skiriamas paprastom 
armijos ir laivyno lėšoms.
Sykiu Rooseveltas pagei

davo, kad kongresas išle: 
tų įstatymą, kuris neleistų 
fabrikantams ir karo reik
menų pristatytojams pelna- 
grobiškai apiplėšt valdžią 
(kaip kad pereitame kare).

Iki 40 Darbininkų Už
mušta Parako Fabriko 

Eksplozijoj Italijoj
Sengi, Italija.—šeštadienį 

įvyko trys baisūs sprogimai 
parako fabriko, vienas po 
kitam, ir užmušė 30 iki 40 
darbininkų, kaip paduoda 
United Press.

(Associated Press žinio
mis, išimta tik 15 lovanų iš 
griovėsių.)

Virš 200 žmonių sužeista 
lekiančiais stiklais ir grio- 
vesių gabalais; daugelis ap
svilinta gaisre, kuris ūmai 
apėmė sandėlius amunicijos 
medžiagų po 
lių pasidarė 
dolerių.

Eksplozijų 
vo girdimi per 25 mylias 
nuo Sengi, kuris stovi už 38

žeme. Nuosto- 
iki 2 milionų

pirmadienį būsiątrenksmai bu- Shanghai. — 1,500 chinų ’ 
partizanų davė į kailį japo
nam prie Pukowo.

lie-
Orotaus ir 

Biuras.

Pavienio Numerio Kaina 3c Motai XXVIII, Dienraščio XX

cija Paremtų Chiniją, 
Jei Amerika Prisidėtų 

1 _________

Bjauri Žiema Trukdo Jieškot 
Levanevskio ir 5 Draugu
Aklavik, N. W. T. — An- 

glas Sir Hubert Wilkins ra
šo, kad seni gyventojai 
Point Barrow ir apylinkės, 
Alaskoj, dar neatmena to
kios šaltos, gilios ir surūgu
sios žiemos kaip dabartinė.

P i r m i a u ten skaisčios 
naktys mėnesienos tęsdavosi 
per savaites gruodžio ir 
sausio mėnesiais. Šią gi žie
mą, niekad nebuvo tokios 
mėnesienos ilgiau kaip po 
šešias valandas.

Todėl tik vieną sykį Wil- 
kins’o lėktuvas tegalėjo 
skristi jieškot Levanevskio 
ir penkių kitų sovietinių la
kūnų, kurie, lėkdami iš So
vietų per Šiaurių Polių į 
Jungtines Valstijas, nežinia 
kur dingo nuo pernai rug
pjūčio 13 d.

Užbaigti Pamatai Sovie
tų Palociui, Didžiausiam 

Namui Pasaulyj
Maskva. — Jau baigtinai 

padėti ir išmūryti pagrindai 
Sovietų Palociui, aukščiau-, 
šiam ir didžiausiam namui 
pasaulyje. Jo pamatam su
naudota 63,000 tonų konkry- 
to (betono), prie kitų me
džiagų. Pats palocius turės 
650,000 tonų svorio ir per 
1,300 pėdų aukščio; o jo vai
nikas bus Lenino statula 
328 pėdų aukščio.

Prieš Sovietų Palocių at
rodys menkas ir Empire 
State Būdingas New Yor
ke, kaip rašo N. Y. Times 
korespondentas, nors šis 
Bildingas yra 1,248 pėdų 
aukščio ir iki šiol buvo di
džiausias rūmas pasaulyj.

Pats pamatų padėjimas 
Sovietu Palociui buvo mil
žiniškas ir sunkus darbas, 
sako korespondentas. Tuos 
pamatus prisiėjo labai giliai 
suleisti, nes po Maskva toj 
vietoj klampi minkšta žemė.

Dabar ant pamatų deda
ma 64 didžiuliai sustiprinto 
betono balkiai, kurių kiek
vienas sveria po tūkstantį 
tonu.

Sovietų Palociaus svetai
nė talpins 20,000 publikos.

Lenino statulai modelius 
dirba sovietinis skulptorius 
S. D. Merkurov.
-------- -------- ----------------------------------------------------------------------

mylių nuo Romos. Fašistų 
valdininkai sako, kad nelai
mė, girdi, įvykus per “vie
no darbininko neatsargu
mą.”

ORAS

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jus Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Geneva,—Anglijos, Fran- 
cijos ir Sovietų Sąjungos 
užsieniniai ministerial, da
lyvaujantieji Tautų Lygos 
Tarybos susirinkime, kalbė
josi per dieną apie paramą 
Chinijai atsispirt prieš Ja
poniją.

United Press iš patikimų 
šaltinių praneša, kad Fran- 
cija, Sovietai ir Anglija su
tiktų Chinijai teikt ginklus, 
amuniciją ir karo reikmenis 
apskritai, jeigu Amerika 
prisidėtų prie tokios pagel- 
bos Chinijai.

(Suprantama, jog turėtų 
būt pataisytas dabartinis 
Amerikos bepusiškumo įsta
tymas pirma, negu Jungti
nės Valstijos išvien su tri
mis minimomis šalimis galė
tų duot ginklų-amunicijos 
paspirties Chinijai.)

Sumanymas T. Lygai
New Yorko Times’ui pra

nešama, jog Sovietų užsieni* 
nis ministeris Litvinov, 
Francijos užsien. ministeris 
Delbos ir Anglijos užsienių 
reikalų ministeris A. Eden, 
pasitarę su Chinijos delega
tu dr. Wellington Koo, pa
gamino įnešimą Tautų Ly
gos Tarybai, kur pataria, 
kad Tautų Lygos nariai pa
remtų Chiniją.

Bet, girdi, paliekama kiek
vienai Tautų Lygos šaliai 
duoti paramos chinam “pa
gal savo nuožiūrą,” o ne su
lig kokios aiškios sutarties.

Pagal tą planą, įvairios 
Lygai priklausančios šalys 
galėtų duot Chinijai pasko
lų ir ginklų pagelbos.

Kaip Rumunų Fašistai Bude- 
liuoja Žydes Studentes

Bucharest, Rumunija. — 
Fašistai studentai užvertė 
vienai žydei medicinos stu
dentei sijoną ant galvos ir 
ilgai ją plakė gumine buo
že. Jie kitą žydę studentę 
kumščiais kruvinai primušė, < 
šaukdami, “šalin visus žy
dus iš universiteto!”

Sovietų Prokuroras Smerkia 
Napamatuotus Skundus
Maskva. — Sovietų vy

riausias prokuroras A. Vi
šinskis pasmerkė nepama
tuotus skundus ir areštus. 
Sako, 20 iki 25 procentų kal
tinimų Maskvoj iki šiol bu
vo neteisėti. Tie žmonės pa
prastai nusikalto prieš dorą, 
o buvo areštuoti kaip krimi
nalistai.

Višinskis persergėja prieš 
sauvališkas kratas ir pri
mena, kad naujoji konstitu
cija užtikrina namų ir laiš
kų neliečiamybę.

v



L ■”'
1’x’ ^A?. ‘ V*

Puslapis Antras LAISVI Pirmad., Sausio 31, 1938.... *

fAlSV® •
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
every day, except Sunday

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

bus valdžios reikalavimai tuo klausimu/’

“Tiesos” No. 2, sausio 15 d. laidoj, 1932 
m., rašoma iš LDS Centro Valdybos po
sėdžio :

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year........... $5.50
Brooklyn, N. Y., per year.... $6.00 
Foreijrn countries, per year... $6.50 
Canada and Brazil, per year.. $5.50 
United States, six months... $3.00 
Brooklyn, N. Y., six months... $3.25 
Foreign countries, six months, $4.00 
Canada and Brazil, six months, $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

■ Gerai Būt Vadu, Bet Negražu 
Būt Ignorantu

SLA organo redaktorius “Tėvynės” 
No. 4, sausio 28 d. laidoj, rašo:

Kai tik SLA Sekretorius, Dr. M. J. Vi- 
nikas, išdirbo planus lietuvių pašelpinių 
draugijų priėmimui į Susivienijimą ir ei
damas Pildomosios Tarybos nutarimu pa
skelbė vajų šiuo reikalu, taip greitai Su
sivienijimą pasekė ir mūsų kaimynai. 
Tuojaus LRKSA ir LDS taip pat paskel
bė vajus lietuvių pašelpinių draugijų pri
jungimui prie jų.

. . . Šia proga mes norime tik atžymėti 
faktą, kad mūsų Susivienijimo planus fra- 
temalės apdraudos darbuotėj visuomet 
pasekė ir paseka mūsų kaimynai. Tokia 
padėtim galima tik pasididžiuoti, kad 
SLA pramintais takais seka kitos panašios 
organizacijos.

Toliau daro tokią išvadą:
Visuomet geriau ir naudingiau jungtis 

su tokia organizacija, kuri turi pakanka
mai inteligentiškų lavintų jėgų ir savo 
kūrybinių darbų planais gali net kitoms 
tos rūšies organizacijoms vadovauti. . . .

Taip, taip. Geras daiktas būt vadu. 
Bet negražu būt ignorantu.

Ko vertos tos “inteligentiškos lavintos 
jėgos”, jeigu jos nežino ką kalba?

Visai netiesa, būk LDS pradėjo vajų 
už pašalpinių draugijų prijungimą tik 
tuomet, kai SLA “inteligentiškos jėgos” 
paskelbė savo planus.

Lietuvių visuomenei, kuri seka spaudą, 
žinoma, kad LDS nuo pat susiorganiza- 
vimo pasibrėžė veikti už pašalpinių drau
gijų prijungimą. LDS net savo konstitu
cijoj kalba apie pašalpinių draugijų įsto
jimą į LDS. Štai ką sako pirmutinė LDS 
konstitucija:

Joks asmuo virš 50 metų amžiaus negali 
. būt priimtas į LDS. Jei čiela draugystė 

*' *iįstoja, tai nariai ir virš 50 metų gali būt 
/priimami.

LDS Centro Valdyba savo suvažiavi
me, 18-19 dd. liepos, 1931 metais, išdir
bo planus priėmimui draugijų. “Tiesos” 
No. 10, rugpjūčio 1 d. laidoj, 1931 me
tais, sekamai rašoma:

Ilgai ir plačiai diskusuota klausimas 
kaip mes galėsime priimti įvairias lokali
nes pašalpines draugijas. Priimta trys pla
nai, kurie gali būti pamatu derybų, po at- 
siklausimo pas actuary ir advokatą, kokie

Trečias svarbus organizacijos stiprini
mo klausimu tarimas, tai vienijimas loka
linių savišalpos organizacijų—įtraukimas 
jų į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą. 
Tiesa, šituo klausimu priimta tam tikri 
dėsniai pereitam Pild. Tarybos posėdyj.. 
Bet jis svarstytas ir pastarajame. Jau visa 
eilė savišalpos organizacijų įteikė tuo rei
kalų užklausimus ir pareiškė norus įstoti 
į LDS. Kol kas darbą trukdo neįsiregis- 
travimas tūlose valstijose. Bet tas bus ap
eita, anksčiau ar vėliau. Suvažiavimas dar 
kartą pasisakė už įtraukimą visų savišal
pos lokalinių organizacijų, kurios tik to 
norės.

Kam gi nežinoma, kad jau 1931 metais 
LDS pradėjo daryti žingsnius, kad pri
jungti Aukščiausią Prieglaudą Lietuvių 
Amerikoj prie LDS? Gal tik SLA “inte
ligentiškoms lavintoms jėgoms.”

Prie Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mo jau prisidėjo penkios Jokalinės pa- 
šalpinės draugijos ir viena nacionalė. 
Štai “Tiesos” No. 3, vasario 1 d. laidoj, 
šių metų, rašoma:

Tie žmonės, kurie pasakoja, būk mūsų 
Susivienijimas tik dabar pradėjęs agitaci
ją už draugijų prisidėjimą, kai SLA pra
dėjo, nežino, ką kalbą.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas nuo 
pat susiorganizavimo ragina pašalpines 
draugijas dėtis prie LDS. Iki šiol LDS jau 
priėmė penkias lokalines pašalpines drau
gijas ir vieną nacionalę organizaciją, 
štai tos draugijos:

Teisybės Mylėtojų Draugija, Moline, III.
Priimta 1932 metais.

Vyrų ir Moterų Draugija Sietynas, Ter
re Haute, Ind, Priimta 1933 metais.

LDK Qedemino Draugija, Raymond, 
Wash. Priimta 1934 metais.

Aušros Draugija, Bayonne, N. J. Pri
imta 1934.

Lietuvių Apšvietos Pašalpinė Draugija, 
Wheeling, W. Va. Priimta 1934 metais.

Pereitais metais susivienijo su Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimu Augščiausia 
Prieglauda Lietuvių Amerikoje.

Reiškia, prie LDS jau prisidėjo pen
kios lokalinės pašalpines draugijos ir 
viena nacionalė.

O kiek prisidėjo prie SLA? Per suvirš 
50 metų dar nei vienos pašalpines drau
gijos SLA negavo.

Na, ir tos “inteligentiškos jėgos” ne- 
sisarmatina pasakoti, būk ir LDS seka 
“SLA pramintais takais.”

Jeigu LDS būtų ėjęs “SLA pramintais 
takais,” tai iki šiol būtų tiek draugijų 
priėmęs, kiek “priėmė” SLA.

Dabartiniu laiku LDS vėl paragino pa
šalpines draugijas dėtis prie Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo, kai užbaigė 
vienybę su Aukščiausia Prieglauda Lie
tuvių Amerikoj. O tą paraginimą SLA 
vadai paskaitė sekimu “SLA pramintais 
takais.” Gal taip įsivaizdina SLA “in
teligentiškos jėgos.” Bet tikrenybėj yra 
visai kitaip: ne LDS eina “SLA pramin
tais takais,” bet SLA pradėjo eiti LDS 
pramintais takais.

Į »

A. L. D. L. D. - Darbininkų Mokykla
* Mes, lietuviai ateiviai, sa

vo jaunystės laikais, ypatin
gai darbininkų ir mažaže
mių ūkininkėlių-plecininkė- 
lių vaikai, gyvenome ir 
augome Lietuvoje gana 

, blogose aplinkybėse, retas
1 kuris turėjome laimės pra

mokti rašto. Mūsų tėvai sa- 
j kydavo, kad užtenka bile tik

moki maldaknygę paskaityt, 
(dievą garbint, nes “iš rašto 

duonos nevalgysi.”
Su tokia ir tam panašia 

“apšvieta” mes atkeliavome 
į šią “laimės” šalį. Tačiau 
mažai ką geresnį švietimosi 
būdą tarpe- lietuvių ir čio- 
nais anais laikais radome. 
Būdavo, eina stuba nuo stu- 
bos taip vadinami “pedlio- 

' ' riai” (knygų pardavinėto- 
1 jai), tačiau jų “apšvietos”
į kromelyje gaudavai malda-
I knygę, sapnininką ir kokią1 
• apysakaitę.

S u s i o rganizavus (1896-
4

1908 m.) Tėvynės Mylėtojų 
Draugystei, ir pasiskelbus, 
kad tai būsianti abelnos 
apšvietos ir knygų leidimo 
organizacija, daugelis lau
kėme prižado įgyvendini
mo. ... tačiau apsirikom. 
Visą draugijos gyvavimą 
jos vadams rūpėjo vien tik 
tautiška-patrijotiška “a p - 
švieta” skleisti. Apart “V. 
Kudirkos Raštų,” galima sa
kyt, nieko visuomenei ge
resnio, ypatingai lietuvių 
darbo žmonių klasei, neda
vė. Draugija mirė!

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija 
nuo pat savo įsikūrimo 
(1915 m.) buvo ir yrąv dar
bo žmonių klasės mokykla!

Mano supratimu, nebuvo 
ir nėra šiai draugijai ly
gios lietuvių įstaigos, kuri 
būtų išleidusi tiek daug ir 
taip vertų darbininkiškos 
apšvietos turinio moksliškų

knygų, kaip kad ALDLD! 
O kiek gi šios draugijos 
skyriai-kuopos bei nariai 
paskleidė ir skleidžia tarp 
visuomenės abelnos apšvie- 
tos, rengdami prakalbas, 
paskaitas, referatus, disku
sijas, vaidinimus! Daugelis 
mūsų prasilavinom iškalbu
mo, mandagumo, tvarkos 
taisyklių ir tt. Tai neišse
miamas dvasinio maisto šal
tinis!. ..

Destėkai, šimtai ir tūks
tančiai mūsų brolių ir sesių 
įstojome į šią savišvietos 
organizaciją tik su ta “ap- 
švieta”, ką įgijom jaunystės 
laikais Lietuvoje. Tačiau 
šiandien daugelis šios drau
gijos narių yra gana žymiai 
prasilavinę ir geri korespon
dentai. O tą viską, tą giles
nį ir platesnį apsišvietimą 
įgijo skaitydamistudi
juodami draugijos leidinius 
—knygas.

Tačiau- negalima nesumi
nėti ir tai, kad mūsų ap- 
švietos-kultūros d r a u g ija

turi gana daug priešų. Tai 
visa juodojo sutono “armi
ja,” jų karšti pasekėjai ir 
keletas buvusių draugijos 
narių, kuriuos suklaidino ir 
klaidina tokie avantūristai, 
kaip Strazdas ir Stilsonas. 
Tačiau nėra ko perdaug ste
bėtis, žinant tą, kaip kad ne

Lietuvoje Sudarytas
Bendras Demokrat.
Frontas prieš Fašizmą

kurie gydytojai skelbia, jog 
yra daugelis žmonių, kurių 
tam tikros liaukos ar sma- 
genų dalys neveikia, arba 
ima veikti į blogąją pusę. 
Tačiau įvardinti mūsų prie
šai veikė tiksliai, politiniais 
sumetimais....

K i e k v i e no darbininko, 
kiekvieno doro žmogaus yra 
pareiga būti plačiaus apsi
švietusiu, kad suprasti kaip 
ir kokiais būdais kovot prieš 
savo klasės išnaudotojus— 
kapitalistus ir kitokius pa
razitus ir kad pagerint sau 
būvį.

Todėl kiekvieno lietuvio 
darbininko yra pareiga at
eiti į Amerikos Lietuvių 
Darbininkų L i t e r a t ū r os 
Draugiją, — į pažangiųjų 
darbininkų respubliką!

Rodosi, kad kiekvienas 
pažangūs darbininkas su
pranta, jog daugiaus narių, 
daugiaus .pinigų — daugiaus 
ir dar geresnių bus galima 
išleisti knygų. O kaip būtų 
malonu turėti mėnesinį žur
nalą “šviesą”! Tas viskas 
galima, jeigu broliai lietu
viai — tikintieji ar bedie
viai — įvertintų darbinin
kiškos apšvietos svarbą ir 
nieko nelaukdami stotų į 
ALDLD, pasimokėdami me
tinės duoklės $1.50, gauda
mi už tai knygas ir žurna
lą “Šviesą”.

Aš tikiu, kad per šį vajų 
Literatūros Draugija narių 
skaičiumi išaugs iki penkio
likai tūkstančių! Tačiau 
tas priklauso nuo mūsų 
esamųjų narių pasidarbavi-1 ekonominė padėtis parodo, kad 
mo, — kad kiekvienas' at
sivestų bent po vieną naują 
narį į mūsų mokyklą!!

’ P. Sakat.

Apsijungė Visos Pažangiosios Spėkos Atsteigimui Demokra
tinės Santvarkos Mūšy Gimtinėje Žemėje; Jos Išleidžia 

Slaptą Laikrašti “Išvien,”, Kurio įvedamasis 
Straipsnis Skamba Sekamai:

ORGANIZUOKIMĖS!
Kiekvienam lietuviui šiandie

ną kyla klausimas, kur mes at
sidūrėme ir kur mes einame? 
Per mūsų kilniausių tautos vy
rų kruvinas aukas ir sunkų 
darbą atgavome nepriklausomy
bę. Visi troškome, kad nepri
klausomoje Lietuvoje visi ga
lėtume laisvai dirbti mūsų kraš
to kultūrinei ir ekonominei ge
rovei. Bet šiandien ar mes tą 
laisvę turime?

Visos politinės teisės iš mūs 
atimtos. Tautininkai neva pa
skelbė seimo rinkimus, bet to
kiais rinkimais jie norėjo pa
rodyti, kad jiem nėra reikalo 
skaitytis su Lietuvos visuome
ne. Savivaldybių rinkimus vi
saip kaiteliojo, bet ir juos jau 
atidėjo neribotam laikui. Visas 
politines ir kultūrines organiza
cijas uždarė, išskyrus kai ku
riuos tautininkų organizacijos 
skyrius. Įvedė spaudos cenzū
rą, kad nei vienas teisingas žo
dis apie dabartinės valdžios ža
lingus Lietuvai darbus nepatek
tų į visuomenę. Viešus susi
rinkimus uždarė.

Ant sveikų pagrindų ♦demo
kratijos laikais pastatyta mūsų 
ūkinė politika visiškai pakeista, 
žemės reformos įstatymas pa
keistas ta prasme, kad dvari
ninkam vėl grąžinami dvarai ir 
mokama milionai neva tai nuo
stolių už nusavintus. dvarus.

Čia tik keliais žodžiais aptar
ta dabartinė mūsų politinė ir

mą, kuris būtą auleščiausias 
mūsą valdžios organas!”

Tiesa, tautininkam pasisekė 
numalšinti ūkininkų judėjimą. 
Kai kam gali atrodyti, kad jau 
nėra kitokių priemonių kovoti 
su dabartine fašistine diktatū
ra. Iki šiolei visur girdime ne
pasitenkinimą ta diktatūra, bet 
niekas nesiima ją rimtai kovo
ti. Kruvinai numalšinta ūki
ninkų judėjimas buvo visai gai
vališkas, be jokios organizaci
jos, be jokio kontakto. Tauti
ninkai uždarinėjo net savo sky
rius, kad ūkininkai nė per juos 
negalėtų susiorganizuoti. Ir tik 
ačiū tam neorganizuotumui, 
jiem pasisekė ūkininkų judėji
mą nuslopinti.

Visi ikišioliniai nepasiseki
mai, tos skaudžiai pergyventos 
pamokos verčia mus pradėti or
ganizuotis.

Smurto keliu paėmę valdžią į 
savo rankas, tautininkai pir
miausia griebėsi kovoti su de
mokratizmu. Paleido demokra
tiniais pagrindais išrinktą Sei
mą, kuris atstovavo visuomenės 
nuomonę.

Jie manė, kad tokiu būdu ir 
demokratizmo idėjas galės iš
naikinti. Bet minėtas judėjimas 
parodė, kad demokratizmas lie
tuvių tautoj yra nenugalimas:

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Man norėtųs žinoti, ar 
New Yorko valstijoje yra 
toks įstatymas, kuris verstų 
vaikiną arba merginą eiti 
prieš apsivedimą pas gydy
toją ir duotis išekzaminavi- 
mui del sifilio ligos?

Jaunavedis.
Atsakymas

Tokio įstatymo nėra. Ta
čiau labai patartina jauna
vedžiams savo sveikatą pa
tikrinti. Pasitaiko, kad tik 
apsivedęs vaikinas arba 
mergina sužino, jog antroji 
pusė turi sifilį. Kas tada? 
Didžiausia nelaimė ir kan- 
kinimasis.'Geriau iš anksto 
apsirūpinti tuo svarbiu rei
kalu. ,

Dabar New Yorko mieste 
ir kitur varoma smarki 
kampanija liž kiekvieno se
no ir jauno savanorį pasi
tikrinimą, ar neserga sifiliu. 
Ligonbučiai tam patarnau
ja. Tas testas yra vadina
mas “Wasserman Test.” La
bai greitai isužino, kuris 
žmogus.turi sifilį, o kuris 
ne. Yra ir tokių, kurie ser
ga sifiliu, bet dar rtežipo, 
nes liga dar neįsisenėjus. O 
tai geriausia ją gydyti ta
da, kada ji dar neįsisenėjus.

KLAIDOS PĄTAISYMAS.
“Laisvės” 18-tam numerį 

buvo paskelbia, kad J. Dam
brauskas iš 'Athol, Mass., 
aukojo $1.50 1‘Laisv.” reika
lams. Turėjo būti J. Dauba
ras, iš Athol, Mass. Prašo
me atleisti. -

nežiūrint visų tautininkų fašis
tinės diktatūros panaudotų 
priemonių, demokratinis mūsų 
tautos galvojimas nepasisekė 
išnaikinti. Demokratizmas ir 
toliau pasilieka dabartinės dik
tatūros nenugalimas priešas.

Aišku, kad naujasai judėji
mas prieš diktatūrą turi būti 
grynai demokratinis. Jo svar-
biausias tikslas—SUBURT VI-,. 
SAS IŠSIBLAŠKIUSIAS DE-_ 
MOKRATINES JĖGAS Į STI- 
PRŲ DEMOKRATINĮ FRON
TĄ. Prieš gruodžio 17-tos per- V ' 
versmą, 1926 metais, demokra
tinė visuomenė buvo susiskal- 
džiusi į atskiras partijas, ko- 
vejančias tarpusavyje. Bet da- 
bar kiekvieno tikro demokrato 
svarbiausias uždavinys atkovoti ......
Lietuvai demokratinę santvar- 1 
ką. šitas tikslas turi būti visų... . 
demokratų bendru siekiu'.

Šio laikraščio IŠVIEN svar- _ 
biausias uždavinys;—suburti vi- 
są demokratinę Lietuvos visuo
menę į bendrą organizuotą de
mokratinį frontą, kurio uždavi
nys būtą atkovoti Lietuvai de- 'VM. 
mokratinę santvarką.

To tikslo siekiant, neturi būti......
žiūrima demokratinės visuome- ~';- 
nės susiskaldymo pagal pašau- -. 
lėžiūrą, ar ideologiją. Į demo- , 
kratinį frontą turi stoti visi . .. 
demokratai, nežiūrint nei pa
saulėžiūros, nei politinių įsiti- .;t 
kinimų skirtumo.

Mes manome, kad demokrati
nė mūsų visuomenė nebus abe
jinga šiam mūsų paraginimui. ’ 
Kaip reikia organizuotis, visiem 
parodys vietos susidėjusios są- ” 
lygos. Gyvenimas verčia mus 
dirbti. Jokio aiškesnio ir.di- ; 
dėsnio darbo nepajėgsime at- ;* 
likti būdami palaidi. Organi- 
zuokime platų demokratinį ? 
frontą, kuris vienu mostu pa- 
jėgtų parblokšti Lietuvai pra
žūtingą tautiškai fašistinę dik- ♦••• 
tatūrą. .

LIETUVOS ŽINIOS
mes einame ne ta kryptimi, ko
kia visi lietuviai troško anais 
laikais eiti; Smetonos ir Tū
belio fašistinė diktatūra pamy
nė tautos siekius ir ankstybes- 
nius idealus ir pasidavė demo
kratijos laikais parblokštiems 
ištautėjusiems dvarininkams ir 
kitokiems elementams, kuriems 
svarbūs tik savo asmeniniai rei
kalai, o ne tautos gerovė. Gry
nai. lietuviškas elementa$-ūki- 
ninkija ir jai socialine padėti
mi artima darbininkija kultū
riniai ir ekonominiai vėl slopi
nama.

Lietuvybės žydimai, nežiūrint 
žiauriausiu caristinės Rusijos 
persekiojimų, užsiliko tik mūsų 
valstiečių tarpe. Lietuvių tau
tą atgaivinti ir nepriklausomy
bę sukurti pasisekė tik per vals
tiečius. Dabai’ mes galime drą
siai tvirtinti, kad Lietuva galės 
išsilaikyti nepriklausoma, jei 
vyriausybė turės mūsų plačios 
visuomenės pasitikėjimą ir su
darys tinkamas sąlygas kultūri
niai ir ekonominiai sustiprėti 
mūsų kaimui ir darbininkijai.

Dabartinė Smetonos ir Tūbe
lio fašistinė diktatūra, težiūrė
dama dvarininkų interesų, visą 
platesnę visuomenę kultūriniai 
ir ekonominiai slegia ir dusina. 
Jie kerta mūsų nepriklausomy
bei šaknis ir Lietuvių tautą stu
mia į sulenkėjusių dvarininkų 
rankas.

Ar šiandien gali būti abejin
ga Lietuvos visuomenė? At
gali sudėję rankas tylėti, kada 
mato tokią liūdną Lietuvos bū-

ūkininkai, vigą tai matydami, 
jau 1935 metais rudenį sukilo 
prieš tą fašistinę tautininkų 
diktatūrą. Be jokios organi
zacijos, be viešos agitacijos mū
sų tautos lietuviškiausia dalis 
—ūkininkai—sušuko:

“Gana jau tautininkų dikta
tūrai grobti mūsų kruvinu pra
kaitu uždirbtus centus, duokite 
mum visos tautos išrinktą Sei-

Už Netikusią Draugystę 
Pusantrų Metų Kalėjimo
. Pil. Barkauskas banke išsi

keitęs dalį lakštų ir gavęs pini
gų, o susitikęs Joną Bražeiką 
nutaręs su juo taksi pasivaži
nėti. Ir važinėjęsis. Šoferis la
bai nusivaišinusius Utenos ar 
Zarasų g-vėj iš taksi iškėlęs ir 
palikęs miegoti.

Barkauskas pasibundąs ir 
nei pinigų nei lakštų. Buvo 
įtartas Bražeika, nes jis du syk 
baustas už vagystę.

Bražeika buvo patrauktas 
tieson, o sausio 4 d. Kauno 
apyg. teismas jį nubaudė pus
antrų metų sunk, darbų kalėji
mo. “L. ž.”

Du Nelaimingi Įvykiai
Kauno miesto ligoninėn at

gabentas iš žąslių valsčiaus 
darbininkas Bolius Tai ungaus- 
kas, kuriam lentpjūvėje sulau
žyta koja.

Sausio 7 d. apie 15 vai. Mar
gio gatve einant iš tarnybos 
M. Karamavičaitė buvo užpulta 
ir taip smarkiai sužalota, kad 
nugabenta ligoninėn per nak
tį neatgavo sąmonės.

Užpuolikas Karamavičaitei 
galvą sudaužė. -Spėjama, kad 
kažkoks buvęs draugas, iš pa
vydo.

Policij’a daro kvotą.

Eidamas Pas Panelę Prisė
do Pailsėti ir Sušalo

Pikainių kaimo laukuose 
rastas sušalęs ir apipusty- 
tas Jonas Nagreckas.

Iš pradžios buvo manyta, kad 
Nagreckas nužudytas, bet skro
dimas ir tardymas konstatavo, 
kad- Nagreckas sušalęs.

Paaiškėjo tokios jo mirties 
aplinkybės.

Nagreckas artimame sodžiuje 
turėjo merginą, kurią buvęs įsi
mylėjęs ir lankydavęs.

Trijų Karalių dieną jis irgi 
nutaręs savo mylimą atlankyti. 
Išėjęs jau gerokai išsigėręs ir 
beeidamas laukuose savo reika-

lu atsisėdęs. Kadangi buvo 
smarkiai išgėręs, tai užsnūdo, o 
užsnūdęs nuvirto ir sušalo, 
kui sniegas apipustė.

Pas

Už Su

kad

Knopo Nužudymą 
imti Du Seniai

KAUNAS.—Išaiškinta,
Babtų gyventoją prie Kudrėnų 
plento nužudė jo dėdė P. Jaku
bauskas. Jakubauskas suim
tas.'" ......

Teismo tardytojo įsakymu 
vakar suimta ir Jakubauskie- .. 
nė. Jakubauskas 75 metų. Ja- - 
kubauskienė 70 metų amžiaus. „.. 
Knopą nužudė dėl šeimyninės.....
nesantaikos.

Konfliktas Tarp Vilijampo
lės Kirpyklų Savininkų ir 

Kirpėjų
KAUNAS.—Vilijampolės kir- 

py.klų, kurių ten yra apie 10, — 
keliolika tarnautojų kirpėjų - 
metė darbą, reikalaudami, ka<R '' 
jiems būtų sutrumpintas dar- 
bo laikas, ypač kad sekmadie- ’ • 
niais ir šventadieniais nereikė- ” 
tų dirbti už uždarytų kirpyk- < " 
los durų, kai oficialiai kirpyk- 
los esti uždarytos.

Medelių Laužytojai 
Nesiliauja

ŠIAULIAI.—Sausio 1 d. Til
žės gatvėje nulaužti keli jauni 
medeliai. Nors atitinkami or
ganai ir stropiai seka ir bau
džia tos rūšies piktadarius, ta
čiau, matyt, bausmės per švel
nios, kad medelių laužytojai ne
siliauja.

Lovoje Užduso
PAGĖGIAI.—Smalininkuose 

darbininkas Stasys Gališauskas . 
parėjo ziiamo įsigėręs ir kniūps- ? 
čias atsigulęs užduso. Iškart 
buvo manyta, kad jis keno nors , 
pasmaugtas, bet vėliau gydyto- w' 
jai konstatavo,, kad pats savai- 
me užduso. : *
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(Tąsa)

Petreliui į vidupetę tarsi kas grąžtu 
būtų gręžęs. Jo plaučius varstė kaip vily- 
čios, kuomet jis norėjo kiek giliau atsi
kvėpti. Dabar jis jau buvo sugrįžęs į 
pilną sąmonę ir atminė kas su juom nu
tiko. Jam norėjosi mirti ir jis jau buvo 
sukuopęs jėgas, kad maldaujančiai pra
bilti į gydytoją: “Daktare. Palik mane 
ramybėj ir vietoj rūpintis manim, tvars
tyti, būk toks geras ir patarnauk mano 
mirčiai.”

Tačiaus tuo tarpu jis, pajutęs savo 
rankas Aldonos rankose, net sudrebėjo iš 
sąjūdžio... Jo siela, tarsi susitarusi su 
mintimis, pradėjo išmetinėti jam:

y “Taip.... Tu peržengi buities slenkstį 
ir viskas bus užbaigta.... Bet kas bus 
su Aldona? Tu tekši ją į įšėlusias baisaus 
gyvenimo jūros bangas ir vienui-vieną 
paliksi ten grumtis.... Ji klūpos ant ta
vo kapo iki apgaubs ją tamsi naktis ir 
prisiartins audra.... Žaibai raižys erd
ves, trankysis baisios perkūnijos, plaks 
lietus ir audra nudraskys drabužius nuo 
jos kūno....

“Tu atplėši ją nuo savo krūtinės, kaip 
dar tik pumpurą atskleidusią gėlę ir 

> trenksi į purviną gatvę, po girtų ištvir
kėlių kojomis.... Tu pagriebsi ją į savo 
negyvas rankas ir kaip nedėkingasai cik
lonas, trenksi į prarają, į patį gyvenimo 
dugną....

“Argi ši jauna, nekalta, buities audros 
atnešta ir įblokšta į tavo sielą siela už
sipelnė iš tavo sielos tokio nedėkingu
mo? Argi ši graži, taip tau užjaučianti 
būtybė neišmetinės tau per visą savo gy
venimą už tokį tavo nedėkingumą?

“Taip, mielasai,” kuždėjo jam sąžinė. 
“Pirmoj ir atviroj kovoj savo gyvenime 
iš pasalų tapai nukirstas. Tai bailio, 
veidmainio ir niekšo kovos strategija. Tu 
stojai į kovą kaip didvyris ir akis į akį 
su už save daug stipresniu priešu, bet 
per neapsižiūrėjimą tapai nugalėtas. Tai 

& lekcija, iš kurios privalai mokintis... Tai 
tik repeticija tos -sprendžiamosios dra
mos, į kurią tu, nors ir nesužiniai, bet 
marguoji, į kurią pats gyvenimą veda, o 
buitis vadovauja. Stojęs į kovą, privalai 
būti vikrus, kaip ungurys, atsargus, kaip

kad vėl iždą papildžius. Ma
noma tam turėti paramos iš 
progresyvės visuomenės pu
sės. '

Taipgi nutarta rengti pra
kalbas kanadiečiui d. Guobai, 
kuris pastaruoju laiku lankosi 
Amerikos lietuvių kolonijose 
su “Liaudies Balso” reikalais. 
Prakalbos ruošiamos vasario 9 
d., š. m., Lietuvių Svetainėje, 
prie Lafayette gatvės. Puiki 
proga išgirst gerą kalbėtoją 
svarbiais šių dienų klausimais.

Kuopos viršininkais šiems 
metams palikti tie patys drau
gai. 

* ❖ *
Sausio 23 d., vakare, įvyko 

-svarbus mitingas paminėjimui 
d. Lenino, Basick High School 
Auditorijoje. Pirmininkavo d. 
M. Russo. Atidarydamas mi
tingą, jis pasakė tinkamą 
įžanginę prakalbėlę ir perstatė 
rusų jaunuolių chorą dainuoti. 
Jie sudainavo keletą melodin
gų dainelių, kas iššaukė jiems 
didelių ovacijų. Jų choras gy
vuoja vos tjk metai, bet dai
nuoja labai žavingai.

Po to pakviesta kalbėti d. 
Elizabeth Fly n. Ji kąlbėjo 
apie Lenino nuveiktus milži
niškus darbus viso pasaulio 
darbininkų klasei ir apie šių 
dienų svarbiuosius darbo žmo
nių uždavinius. Kalbėtoja taip 
gi davė palyginimą, kas valdo 
šią šalį ir kas valdo Sov. Są
jungos šalį. Ji sakė: “Sovietų 
Sąjungos šalį valdo 170,000,- 
000 gyventojų, o Ameriką — 
60 sukliurusių kapitalistų.” 
Anot kalbėtojos, visas blogu
mas tik ir yra šioje šalyje, 
kad ją valdo ne darbininkai, 
o saujai ė magnatų.

Po prakalbų buvo rodomas 
Sov. judis, vaizduojantis Rusi
jos 1919 metų revoliucines ko
vas su visokiais užpuolikais. 
Tame judyje vaizduojami rau
donarmiečių ir jūreivių karžy- 
giškumai publikoje sukėlė di
delio entuziazmo.

žmonių viso galėjo būt apie 
800.

šis d. Lenino minėjimas pa
siliks ilgai žmonių mintyse.

M. Arison.

PETRELIS-KUPRELIS
-------  - SENAS VINCAS .........

Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo
lydis ir drąsus, kaip liūtas. Didvyrio var
dą užsipelno ir gauna laurus tik tas, 
kuris pasiskiria tik du keliu—kristi ko
voj ar kovą laimėti!” x

Baigęs darbą, gydytojas paguldė jį 
augštielninką ir užtraukė antklodę iki 
pasmakrio. Paskui apsižvelgė ir pasitei
ravo: “O kurgi šeimininkė?”

“Palūkėkite valandžiukę, daktare, aš 
tuoj ją pašauksiu,” durų link bėgdama 
atsakė Aldona.

Bet ilgai jieškoti Žiabrienės Aldonai ne
reikėjo. Žiabrienė, matyt, visą tą laiką 
laikė prikišusi ausį prie durų ir klausė
si, kas ten buvo kalbama. Nors jos vei
das ir buvo kiek nušvitęs, bet ji prisi
artino prie gydytojo nunėrus akis že
myn ir tokioj pozoj, kaip pirmu kart 
prasikaltęs jaunuolis stoja prieš teisėją.

Per gydytojo dvelkiantį gerumu veidą 
perčiaužė lengvo rūstumo debesėlis, tar
si per ružavos gėlės žiedą būtų perėjęs 
drumzlino debesėlio šešėlis; jo kakta tru
putį pasigarankščiavo ir jis metęs rim
tą, bet rūstų, prislėgtą žvilgsnį Žiabrie- 
nei į veidą, subarančiai tarė:

“Moteriške! Ar tai šitaip globoji si- 
ratukus ir ar žmogaus širdis leidžia taip 
žiauriai bausti tą, kurį jau ir pats liki
mas be jokios atgailos nubaudė? Juk 
tamsta turi širdį, kad gailėtis; jausmus, 
kad atjausti; protą, kad protauti. O tie 
visi trys žmogaus vidujiniai pradai ats
kiria žmogų nuo žvėries ir veda jį prie 
to taip kilto idealo, kurį mes vadiname 
žmoniškumu.”,

Žiabrienė nieko neatsakė. Ji stovėjo 
galvą nuleidus bei nunėrus akis, kaip kri
minalistas, kuris klausosi bausmės nuo
sprendžio. Gydytojas tęsė: *

“Dabar šis sužalotas jaunuolis turi būt 
gerai prižiūrimas. Jam neleistina keltis 
iš lovos, kol aš jam nepaliepsiu, kas ims 
apie tris savaites laiko. Aš jį lankysiu 
kas trečia diena, nes jis, kaipo siratukas, 
neturi kas juom rūpintųsi, o tamsta kas- 
gi gali pasitikėti? Iki aš ir vėl atvažiuo
siu, ši mergaitė turi būt ligonio slaugė, 
neišeiti iš kambaro, punktualiai padavi
nėti ligoniui vaistus ir abelnai prižiūrėti 
ligonį.”

(Bus daugiau)

Rochester, N.Y.
Sukaktuvės 25 Metų Vedybinio 

Gyvenimo
A. Balaišis ir J. Balaišienė 

minėjo 25 metų sukaktį laimin
go šeimyninio gyvenimo.

Aš nuo savęs galiu pasakyt, 
kad Antanas ir Julia Balaišiai 
yra viena iš pavyzdingiausių 
porą vedybiniame gyvenime.

Pasilinksminimas įvyko sau
sio 16, jų pačių namuose. Drau
gai ir draugės besilinksminda
mi ir velydami draugams Ba
ldžiams laimingai sulaukt 50 
metų porinio gyvenimo nepa
miršo ir pasaulinių darbinin
kiškų reikalų.. G. švedas, kai
po pirmininkas to vakaro, pa
prašė “ visų svečių, kad išsi
reikštų savo mintis apie da
bartinį pasaulio darbininkų ju
dėjimą. Drg. Bugailiškis pa
aiškino apie darbininkų bendrą 
frontą ir kodėl jis suorgani
zuotas; draugai Andriušiūnai 
aiškino apie Ispanijos kovoto
jus ir jų vargus; drg. Vilimai- 
tis aiškino apie Lietuvos poli
tinius kalinius ir kaip juos ten 
persekioja Smetonos fašistiški 
budeliai; drg. Švedienė ypatin
gai agitavo, kad parinkt aukų 
ir visas siųst Ispanijos kovo
tojams, nes ten yra degantis 
reikalas, ir visų darbininkų 
akys nukreiptos į jų laimėji
mus arba pralaimėjimus. Kiti 
svečiai davė gerus linkėjimus 
draugam Balaišiam.

Aukų surinkta $11. Aukavo 
sekančiai: Balaišiai $2; J. Jur
gelaitis $2; po $1: K. Andriu- 
šiūnienė ir J. Maldaikis; po 
50c: Stugevičienė, Bugailiškis, 
Švedas, P. Andriušiūnas, J. Vi- 
limaitis, Švedienė, Vilimaitie- 

po 25c: K. Baronas ir P.

Barohąs; J. Grigaliūnas 60c; J. 
Palėpis X0c«

Aukas nutarta padalinti per 
pusę — $5.50 Lietuvos politi
niams kaliniams ir $5.50 Ispa
nijos kovotojams.

Varde darbininkų judėjimo 
visiems aukautojams širdingai 
ačiū. Geo. švedas.

z. m

Worcester, Mass.
Vieša Padėka«

širdingai dėkavoju visiems 
ir visoms, kurie dalyvavote 
šermenyse ir laidotuvėse mano 
buvusio gyvenimo draugo Am- 
brozo Lukošiūno; reiškiu ma
no širdingą ačiū dd. M. Meš- 
kienei ir J. Rutkauskiūtei už 
sudainavimą gedulingų daine
lių, o d. M. Staliulioniui — už 
pasakytą prakalbėlę.

Taipgi labai esu dėkinga 
SLA 318 kp. už gėles, Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Draugijai 
už grabnešius, vežimą ir vai
niką. Ačiū ir graboriui Kara
liui už gerą ir mandagų patar
navimą. Ona Lukošiūnienė*.

A M E R I KOS LEGIONAS 
REIKALAUJA PENSIJŲ 
NAŠLĖM, NAŠLAIČIAM

Washington. — Amerikie-' 
čių Legionas, organizacija 
pasaulinio karo veteranų, 
reikalauja išleist įstatymą, 
pagal kurį būtų mokama 
pensijos našlėms ir našlai
čiams šios šalies kareivių:

$22 per mėnesį našlei; $30 
našlei su vienu vaiku ir dar 
po $4 už kiekvieną vaiką 
daugiau; o našlaičiui be mo
tinos $15 per mėnesį..

Bridgeport, Conn.
Kas Veikiama Mūsų Mieste
Sausio 22 d. čia buvo suvai

dinta komedija “Trys Myli
mos.” Tą 3-jų veiksmų juokin
gą komediją statė scenoje 
Jaunuolių Cfroraą. Po vaidini
mui buvo dainos, kurias su
dainavo tas pats Jaunuolių 
Choras, po vadovyste P. Bru- 
žausko, iš New Britain, Conn. 
Šį jaunuolių parengimą visuo
menė labai gražiai parėmė sa
vo skaitlingu atsilankymu, 
žmonių buvo net iš kitų kolo
nijų. Ir tai labai pagirtinas 
dalykas, nes publikos parama 
duoda progą mūsų menui aug
ti ir bujoti.

Kai kas yra ir taisytino. Pa
vyzdžiui, daugelis pačių jau
nuolių choristų šiame parengi
me nedalyvavo. Kodėl? Juk 
tai jų pačių metinis parengi
mas, kuriame jie visi turėjo 
pasirodyti. Publikai jaunuoliai 
būtų pasirodę didesniu choru, 
o ir dainos būtų išėję daug ge
riau, jeigu būtų buvę daugiau 
balsų. Ta klaida ateityje turė
tų būt pataisyta.

Sausio 23 d. ALDLD 63 kp. 
turėjo metinį susirinkimą.

Pirmiausiai sekė kuopos ko
miteto raportai iš viso pereito 
meto darbuotės. Iš raportų pa
aiškėjo, kad kuopa stovi gerai 
finansiniai ir savo duosnumu 
visuomeniniams reikalams. Iš- 
aukauta Ispanijos, Liet. pol. 
kaliniams ir t. p. dalykams 
apie 1 $60.00. Narių randasi 
kuopoje 29; ižde pinigų dar 
turi $16.65. Kadangi ižde pi
nigų jau neperdaug randasi, 
tai kuopa nutarė greitoj atei
ty suruošti silkių vakarienę,

LAISVĖ

Minersville, Pa.
7 I /

Sausio 20 d. įvyko prakal
bos, surengtos ALDLD 14 
kuopos kanadiečiui drg. M. 
Guobai, “Liaudies Balso” re
daktoriui./

Prakalba buvo gana svarbi 
ir tinkamai išaiškinta visa pa
dėtis viso pasaulio darbininkų; 
kaip visi darbininkai įtraukti į 
tą situaciją, kad, bendrai 
imant, tarptautiniu žvilgsniu, 
visų vienodi uždaviniai ir vi
siem, be skirtumo jų pažvalgų, 
prisieina bendrai kovoti prieš 
savo bendrą priešą. Skirtingai 
kovojant, viena tauta negali iš
eiti iš to keblumo, kokis šian

Liaudiečiai kareiviai valo Teruel nuo fašistų. Keliais atvejais gen. Franco bandė 
Teruel atsiimti, bet nepajėgė, nors mūšiuose jis paklojo tūkstančius savo karių.

dien gula ant visų darbininkų.
Taip pat apibudino padėtį 

kanadiečių darbininkų ir lietu
vių darbininkų, ten gyvenan
čių, kaipo jaunų emigrantų. 
Aiškino ir pačios Lietuvos liau
dies šiandieninę padėtį.

Antroj dalyj kalbos buvo di
džiausia svarba, nes buvo pa
minėjimas Lenino, kaipo vie
no iš didžiausių vadų viso pa
saulio darbininkų, kuris buvo 
atsidavęs su visa siela dėl pa- 
liuosavimo žmonijos iš kapita
lizmo vergijos. Tai buvo mil
žinas, kuris sukrėtė visą senąją 
kapitalizmo tvarką, kuri dau
giau neateis į savo senąją lyg
svarą. O ant griuvėsių seno
sios tvarkos padėjo pagrindus 
naujam sutvarkymui žmonijos, 
beklasės, be išnaudojimo žmo
gaus žmogum, šiandien mes 
jau matom naują istoriją, nau
jo pasaulio, vienam šeštadalyj 
mūsų žemės kamuolio. Ta nau
joji žmonija laiminga, be skur
do ir pavergimo. Tai vaisiai 
mūsų garbingojo vado N. Leni
no! Jo pravestu keliu žengia 
viso pasaulio žmonija nesulai
komu tempu prie pasiliuosavi- 
mo!

Šito didžiojo vado atliktus 
nemirtinus užsit a r n a v i m u s 
trumpoj ir aiškioj formoj drg. 
M. Guoba atvaizdavo. Tik gai
la, kad ant tokio svarbaus pa
rengimo neganėtinai publikos 
atsilankė! Matomai, seneliai 
mainieriai nukaršo, nupuolė į 
pesimizmą ir dėl jų jau nėra 
vilties laimingesnės ateities. 
Tad ant visko numoja ranka...

Prakalbos buvo surengtos 
dėl “Liaudies Balso” atstovo, 
kuris atsilankė pas amerikie
čius darbininkus paprašyti kiek 
prisidėt su aukomis dėl geres
nio ištobulinimo jų savaitraš
čio. , Todėl ir aukos buvo tam 
tikslui renkamos. Aukų surink
ta $7.23. Aukavo po $1: Ch. 
Senkus, J. .Kupčinskas, St. Pe
čiulis; po 50c: V. čiudinis, B. 
Yurkonis; po 25c: J. Zeikus, 
O. Murauskienė, T. Draugelie- 
nė, Cal. Migdali, M. žioba, J. 
Aleksaitis, A. Arbačiauskas, A. 
Kazakevičius, J. Semberis; K. 
Arminas 33c; J. Kaminskas 
30c; smulkių sudėta 40c. Aukos 
perduota d. M. Guobai. Varde 
jo tariu. širdingai ačiū visiems 
aukavusiems.

; J. Ramanauskas.
I P. S.—Pagerbimui N. Leni
no susirinkimas vienai minutei 
sustojo. J. R.

Netvarka Traukiniuose
KATINAS.— švenčių ir po- 

švenčių metu, susirenkant dau
giau važiuojančiųjų, iš Radvi
liškio prikabinami šalti, neap
kūrenami vagonai. Sakoma, 
kad greit sušils, bet veltui: ke
lias valandas, kol traukinys ei-- 
na ligi Kauno, vagonai -šalti es
ti. Keleiviai nusiskundžia, o 
kiti pakeliui kelia nepasitenki
nimą, kad net .kontrolė neatei
nanti, nes nemalonu klausyti 
drebančių keleivių skundų. 
Reiktų susitvarkyti.

Elizabeth, N. J.
Pereitą šeštadienį Elizabetho 

ir apylinkės “Laisvės” vajinin- 
kai turėjo parę L. Paulausko 
salėje, 265 SeconcKAve. Daly
vavo apie 50 asmenų. Bevaka- 
rieniaujant drg. A. ^Stripeika, 
vyriausias vajaus kapitonas, 
pareiškė, kad Elizabetho apy
linkės vajininkai jau esą susi- 
mobilizavę veikti -sekančiame 
“Laisvės” vajuje.

Kaip žinome, aųtri metai iš 
eilės Elizabethas, vadovybėje 
drg. A. Stripeikos, “Laisvės” 
vajuose gauna pirmą dovaną. 
Ir kurgi negaus, — dabar, dar 
pradžioje sausio, Stripeika jau 
turi organizuotą talką veikimui 
rudens vajuje. Ar manote, 
kad per vasarą Stripeikos ar
mija ramiai ilsėsis? Ne! Ji 
veiks. Vasaros metu, visur pa
rengimuose elizabethiečiai- kal
basi su žmonėmis, įsigija pa
žinties, kalbina skaityti “Lais
vę” ir iš lengvo prirengia dir
vą gavimui naujų skaitytojų. 
Už tai jie laimi pirmas dova
nas vajuose. x t

Vajininkų pare buvo graži: 
Davė gerą vakarienę, lengves
nių ir stipresnių įsigėrimų, 
griežė šauni orkestrą, o daly
viai šoko-smaginosi.

Vakarieniaujant drg. Stripei
ka plačiai nurodė, kaip jie dar
bavosi vajuje ir kokius pro
spektus jie turi darbuotis atei
tyje. Jis sakėsi savo vardu ne
norės vajų vesti,; jo nuomone, 
draugai šiaulys ir Brukauskas 
esą kompetentiški būti vajaus 
kapitonais. Bet visi vajinin
kai šaukia:. “Mes norime Stri
peikos kapitonu!’ ’ Pagaliais 
Stripeika tarė: “Tai dar pa
žiūrėsime!”

Buvo ir prakalbų. Dr. Kaš- 
kiaučius kalbėdamas . prisiminė 
reikalą prisidėti išmokėjimui 
“Laisvės” naujos Intertype ma
šinos. Tuojau renkama aukos 
ir aukuojd šie draugai: F. 
Šiaulys $2, V. DamošaitiS $1.- 
05; po $1 aukūojo šie draugai: 
Jonas Zaleckas, Dr. J. J. Kaš- 
kiaučiai, A. Gudaitis, A. Stri
peika, P. čiurlienė, Dom. Bu
kauskas, Jonas Brūzga, W. Ku
dirka, J. Rutkauskas, P. Taras, 
B. Brukauskas ir L. Paulaus
kas; po 50c: T. Kaškiaučtas, J. 
Kudirka, Ona Sakavičienė, J. 
Valaitis, J. Zagreckas, M. Bie
liauskaitė, Juoz. černeckis ir 
A. Lukoševičius; K. čiurlis 
40c; po 25c: B., Urbienė, W. 
Zabarauskas, J. Lucas, L. Šle
kys, E. Sutkaitis, Lukaitienė ir 
P. Vaičionis.

Viso aukų “Laisvėj” Inter
type išmokėjimui sudėta $21.- 
20. /

Parėję buvo daug trumpų ir 
įspūdingų prakalbų, kurias pa
sakė. sekami draugai: Jonas 
Brūzga, Benediktas Brukaus
kas, L. šležys, W. Paulauskas, 
Frank šiaulis, A. Gudaitis, Dr. 
J. J. Kaškiaučius,' B. Urbienė, 
J. Valaitis, P. Buknys, J. Za
leckas, J. čiurlys ir P. Taras.

Po vakarienei ir po prakalbų 
draugai vėl šoko ir linksmino
si iki vėlai. Reporteris.

Puslapis Trečias -
—...a. r , m; . ra,

Bridgeport, Conn.
Aukos Surinktos Laike Lietu
vių Prieškarinio Komiteto 

Vakarienes, Sausio 15, 1938
Aukos skiriamos per pusę— 

Lietuvos politiniam kaliniam 
ir Ispanijos kovotojams.

Aukavo po $1: G. Valacka, 
J. Didžiūnas ir V. Navašins- 
kas; po 50c: A. Jocis, M. Va
lacka, J. Radzevičius, D. Ta
mošiūnas ir J. Pilipavičius; po 
25c: J. šukaitis, J. Jasevičius, 
Liaudanskienė, U. Eivienė, O. 
Maciukaitienė, P. Katinienė, 
V. Jocis, J. J. Mockaitis, D. 
Džigienė, A. Masaitis, J. Pu- 
dimas, A. Mureikienė, A. Ka
tinas, V. Žukauskas, M. Ari
son ir M. Kairys. Su smulkiais 
viso $12.05.

Aukos pasiųstos Ispanijos 
Komitetui ir kita pusė—Ame
rikos Lietuvių Kongreso Komi
tetui dėlei persiuntimo Lietu
vos politinių kalinių rėmimui. 
Aukautojams širdingai ačiū.

J. J. Mockaitis.

Protokolas
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Atsteigimui Lietuvoj Demo
kratijos, Connecticut Valstijos 
Konferencijos, {vykusios 16 d. 
Sausio, 1938 m., Lietuvių Jau
nų Vyrų Svetainėj, 407 Lafay

ette St., Bridgeport, Conn.

Konferenciją atidarė Bridge-, 
porto A. L. Kongreso skyriaus 
pirmininkas drg. M. Arisonas, 
paaiškindamas konferencijos 
tikslą, ir perstatė drg. J. Moc- 
kaitį prie sutvarkymo eigos 
konferencijos.

Po tam liko pakviestas drg. 
J. Buivydas pakalbėti. Jis pla
čiai išaiškino A. L. Kongreso 
susitvėrusių skyrių veikimą ir 
veikimo pasekmes.

Mandatų komisija pranešė, 
kad randasi nuo 14-kos drau
gijų 27 delegatai, atstovaujan
ti 5 Conn. Valstijos kolonijas.

Konferencijos pirmininku iš
rinktas J. J. Mockaitis, sekr. 
— V. T. Jokymas.

Iš kolonijų delegatai rapor
tavo, kad abelnai veikimas ir 
įtraukimas kitų organizacijų į 
komitetus dar tik pradėda
mas. (Išimant Bridgeport^o^r- 
ganizacijas, kur jau susitvar
kę). Bet matosi galimybių at
siekti tame darbe gerų pasek
mių.

Parašų rinkimas ant petici
jų Lietuvos seimui ir vyriau
sybei yra vadomas pirmyn. 
Bet nekurtose kolonijose dar 
negana energijos pašvęsta jam 
darbui.

Nutarta, kad būtų steigiami 
kolonijose komitetai, kurie 
plėstų veiklą ir įtrauktų kitas 
organizacijas, priimdami nuo 
jų atstovus į savo tarpą.

Nutarta sekantį pavasarį'Su
rengti išvažiavimą, kuriam 
vieta nuskirta New Britain, 
Conn.

• Antro Amerikos Lietuvių 
Kongreso šaukimas pripažin
tas reikalingu ir vienbalsiai 
užgirtas.

Nutarta sutverti apskritį po 
vardu “Amerikos Lietuvių 
Kongresas Atsteigimui Lietu
voj Demokratijos, Conn. Vals
tijos Apskritys.”

Išrinktas apskričio komite
tas iš 7 draugų, į kurį įeina 
šios ypatos: J. J. Mockaitis, A. 
Balčiūnas, V. T. Jokymas, A. 
Jocis, M. Ąrisonas, B. Mede
lis ir D. Burba.

Nutarta metinę konferenci
ją šaukti lapkričio mėnesy, š. 
m., kuriai paskirta vieta Wa
terbury, Conn.

Konf. Pirm. J. J. Mockaitis.
Konf. Sekr. V. T. Jokymas.

Taksi Sunkiai Sužalojo 
Moterį

Šančiuose, prie pat policijos 
nuovados, vienas taksi suvaži
nėjo pil. š. Heitkienę, 75 metų 
amžiaus.

Heitkienė su menkomis gy
vybės žymėmis tebeguli ligoni
nėje.
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LAISVES BAZARASV

BUS DIDELĖJE SALĖJE
Tęsis 3 dienas. Kožią dieną bus dailės programa ir šokiai

Emerson Model X-138
15 TUBE RADIO

$119-95
Nuo 540 iki 18,000 kilo
cycles. Tai stebėtinai 
graži dovana “Laisvės” 
bazare, kas ją gaus turės 

kuom pasidžiaugti.

Penktadienį — Šeštadienį -- Sekmadienį

Va s a r i o-February

Remington Noiseless
Portable Typewriter j

$69-50-
Visiškai nauja rašo
moji mašinėlė su lie
tuviškais akcentais.
Tai puiki dovana “Laisvės” bazare. Apart šios 
mašinėlės bus daugybė kitų gerų daiktų, ku
riuos reikės išleisti žemiau jų tikros kainos.

Laukiame bazarui dovanų nevien tik iš Brooklyno ale ir iš kitų miestų

BAZARAS BUS IDEAL BALLROOM SALEJE
rl151 Knickerbocker Ave. ir kampas Flushing Ave., Brooklyn

Į Šią svetainę telpa apie 2,000 žmoniy; gražus steičius programai pildyti; puikus kambarys pasivaišinimui.

Penktadienį, 11 d. vasario, bazaras pra
sidės 6-tą vai. vakare; Šokiam grieš Mika- 

.lausko orkestrą; programą duos Brooklyno 
Aido Choras. Visiem atsilankiusiem bus 
duodama dovanų gražūs sieniniai kalendo
riai. Kitais vakarais kalendoriai nebus 
duodami, vien tik penktadienio vakare. 
Tad norintieji gauti dovani] puikų kalen
dorių, ateikite į bazarą penktadienio vaka
re. Įžanga tik 20c asmeniui. Ateikite penk
tadienio vakare, naudokitės dovanų proga 
if pigesne įžanga.

Šeštadienį, 12 d. vasario, bazaras prasi
dės 5-tą vai. vakare, šokiams grieš Retike- 
vičiaus orkestrą, programą duos Lietuvių 
ir rusų garsioji artistų grupė iš Philadel- 
phijos. Jie duos operetišką programą. Bus 
šokių, solų, duetų ir dainuos visa grupė. 
Tai bus nepaprastai graži programa. Tai ta 
pati grupė, kuri perai “Laisvės” bazare 
sukėlė daug ovacijų. Įžanga 25c asmeniui. 
Šiemet jie dainuos ir lietuviškų dainų taip- 

' gi turės ir stygų orkestrą.

Sekmadienį, 13 d. Vasario, vaikų diena 
nuo 1 vai. dieną iki penktai yalandąi. Įžan
ga vaikam veltui. Taipgi bus vaikam duo
dama dovanos ir vaikai galės pirktis gerus 
daiktus nuo lc ir aukštyn. O suaugusiom 
tai paskutinis vakaras bazaro; šokiams 
grieš George Kazakevičiaus Orkestrą; 
programą duos Sietyno Choras iš Newark, 
N. J.ir Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y. 
Tai bus gražus būrys svečių iš kitų mies- 

. tų. Visiem atsilankiusiem bus duodama 
puiki dovana, kurią paskelbsime vėliau. 
Įžanga 25c asmeniui.

BAZARE BUS DAUGYBES GERŲ IR BRANGIŲ DAIKTŲ
. • ■< Jie visi bus išparduodami už nepaprastai'-žemasdčdivi^^^^ 1 

•i'
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Worcester, Mass.
Lenino 'Mirties Minėjimo

• Mitingas
Sausio 23 d. A. O. H. Svetai

nėj įvyko masinis mitingas pa
minėjimui N. Lenino mirties. 
Mitingą rengė Komunistų Par
tija. Lietuvių tarpe buvo ne
mažai garsinta ir tikietų pla
tinta išanksto, pasakojant, kad 
bus net dveji krutami paveiks
lai,—vienas iš Sov. Rusijos, ki
tas iš Ispanijos civilio karo; 
net per lietuvišką radio pusva
landį iš Bostono stoties buvo 
garsinta. Tas viskas labai ge
ras daiktas. Buvo garsinta, kad 
Mother Bloor kalbės. Į mitin
gą susirinko tarptautinės publi
kos apie 400; lietuvių galėjo 
būti pusė publikos. Bet pro
gramoj pasirodė viso labo pora 
nežymių kalbėtojų ir vieninte
lis pianistas paskambino porą 
gabalų pianu. Įžanga buvo 
25c. Tokį pasielgimą reikia be- 
gailestingai kritikuoti! Kokios 
gali būt pasekmės sekančiam 
KP. parengimui? Kas galės 
tikėti, jei h* tikriausiai ką no
rėsi pastatyti ant estrados ir 
sutraukti publiką? Dabar tik ir 
kalba lietuviai, kaip apgavo, 
kaip suviliojo, kad nieko pana
šaus nebus ant programos.

Vienas iš kalbėtojų, Nelson, 
buvęs Ispanijoj, gana įdomiai 
papasakojo apie Ispanijos civi
lį karą ir kaip didelė komu
nistų įtaka išaugusi, kaip par
tijos narių skaičius keliariopai 
paaugęs į suvirs per metus lai
ko, nes komunistai sumaniausi 
karžygiai prieš fašistus. Ispa
nijos liaudiškoji valdžia, beka
riaudama dabar daug drūčiau 
laikosi, negu pradžioje fašistų 
sukilimo, žinoma, didelė dėka 
Sovietų Sąjungos «paramai. Kal
bėtojas pakartotinai sakė, kad 
į 7 mėnesius laiko buvę iškrau
ta 180 didžiulių tavorinių laivų 
įvairiausios medžiagos Ispani
joje.

Mitingas priėmė pasveikini
mo rezoliuciją Ispanijos val
džiai, kitą su atatinkamais rei-, 
kalavimais prezidentui Roose- 
veltui, ir trečią — skelbiančią 
boikotą Japonijos tavorų.

' D. J.

Easton, Pa.
Kas Tiesa, Tai Tiesa

—Ho-o-o-hum-m-m . . .
—Na, nežiovauk, nesirai- 

vyk ! Pramiegosi ir savo jaunas 
dienas. — Barėsi mano geras 
prietelius J.

—Kas naujo?—Trindamas 
sau akis, paklausiau.

—Kas naujo!—Nusistebėjo 
J.,—kibą jūs visi koresponden
tai apakote ir apkurtote; ne- 
bematote nei girdite, kas da
rosi čia pat, po mūsų nosia ? 
Miegate, šelmiai, miegate ...

—Palauk, palauk,—perkir- 
tau savo prietelių,—nesibark 
taip labai, bet pasakyk, kas to- 

i kio baisaus atsitiko?
—Baisaus, nieko tokio neat

sitiko,—šalčiau atsakė J.,— 
mat, kol kas Hitlerio, Musso- 
linio orlaivininkai bombas ne
mėto ant mūsų miesto, bet ži
nių visgi yra. Klausyk:

Buvo surengta judžiai 
“Heart of Spain” 1937 m. pa
baigoje, iš kurių su aukomis 
padaryta pelno arti šimto do
lerių Ispanijos valdžios para
mai. Tas nebuvo aprašyta. Bu
vo taipgi įspūdingas paminėji
mas Rusijos Revoliucijos 20 
metų sukakties. Irgi nė gu-gu. 
Prasidėjo ir užsibaigė Komu
nistų Partijos vajus už naujus 
narius ir sykiu sukėlimas fi
nansų “Daily Workeriui.” 
Kvota tapo išpildyta. Partijoj 
dabar dvigubai daugiau narių 
yra šioj apielinkėj. Tarpe nau
jų narių trys lietuviai stojo 
partijon šiame vajuj. Ar tai 
negera žinia? Korespondentai 
tyli.

Lietuvių tarpe: ALDLD 13 
kp. turėjo pasekmingus pa
rengimus ir taipgi su kitom or
ganizacijom surengė šaunų ba

lių pasitikimui naujų metų. 
Irgi tyla.

Tai vis gerosios žinios ir tik 
dalis jų. Dabar pažiūrėkime į 
nemalonias žinias.

Tūlą laiką atgal Mikolaitis 
tapo sunkiai sužeistas High 
Bridge geležies liejykloj ir dar 
tebesikankina. Prarado kairią
ją ranką. Jaunas žmogus. Bai
su, tai vis per kapitalistų go
dumą darbininkai nukenčia. 
Dabar tik nesenai pasimirė 
Gabalis, dar nesenas žmogus. 
Ilgus metus dirbo maliavinėj. 
Paliko nuliūdime žmoną ir sū
nų. Matai, tai vis nemažos 
svarbos įvykiai.

Visuomeniškoj dirvoj, lietu
viškom organizacijom, kaip 
tai, ALDLD, LDS, SLA, RKS 
LA ir Piliečių Kliubui nepasi
sekė prieiti prie bendro veiki
mo Lietuvos klausime, tai yra, 
subendrinti kovą už atsteigimą 
Lietuvoj demokratijos. Rymo 
K. Susivienijimas visai ignora
vo tą klausimą, o SLA ir Kliu- 
bas dėl kokių tai neaiškių 
priešasčių irgi atmetė tą klau
simą ; bet, manau, ilgainiui 
bus susitarta. Kol kas tik LDS 
ir ALDLD kuopos ir Komfrak- 
cija dirba toj linkmėj, renka 
parašus ir tt. Matai, ir čia ne
simatė nieko spaudoj.

O dabar, pastaruoju laiku, 
tas nedarbas, algų kapojimas 
tiesiog akis bado. Atrodo, kad 
greitu laiku dirbančių mažai 
beliks. Visur iš darbo atleidi
nėja neribotam laikui. Bėda. 
Ypatingai audėjai kenčia dau
giausia už visus. Didelė kiau
lystė padaryta Phillipsburg 
Silk Co. šapoj. Nepaisant pa
daryto kontrakto tarpe boso ir 
unijos (C. I. O.), nukapota al
gos tos šapos darbininkams ...

—Kaip tai ?—įsikišau, — 
unija prisileido prie algų nu- 
mušimo?

—Ne, drauge, unija ir eili
niai nariai su šapos komitetu 
stovėjo prieš kirtimą algų, bet 
vėjo nešti ir pamesti organi
zatoriai sudarė bendrą frontą 
su bosu ir smurtiškai pervarė 
ilukirtimą. Tai štai kokie daly
kai dedasi, o korespondentai, 
kaip klemsai, tyli. . .

—Bet kodėl tokių organiza
torių nepermainyti, — perkir- 
tau J., — kodėl nepastatyti to
kius, kurie pildytų narių norą 
ir valia ?

—Lengva pasakyti, bet pa
bandyk padaryti. Nei prašyti, 
nei rinkti it iš dausų iškrito 
tie organizatoriai ir sauvaliau
ja; ir esu tikras, kad net John 
Lewis nei CIO nacionalis ofi
sas nežino apie jų sauvalę ir 
jų kenksmingus darbus čia. 
Tokiu savo netikusiu elgesiu 
jie kenkia visai CIO organiza
cijai. Juk CIO pricipas ir tiks
las yra organizuoti darbinin
kus, gerinti jų būvį, kovoti 
prieš bosus, už pakėlimą algų, 
gi čia mūsiškiai organizatoriai 
daro kaip tik priešingai. Jie 
tik žiūri, kad sau algas pasi
daryti, mat, jie gauna po 35 
dol. ir daugiau į savaitę; al
gas pasiima iš surinktų duok
lių. Gi bosai, kaip žinome, vi
suomet grąsina uždaryti šapas 
ir uždaro (baugina), jei dar
bininkai nesiduos algas nukir
sti; o unijistai, kuomet nedir
ba, tai ir duoklių nemoka; tai, 
ve, ir išsiaiškina, kodėl tarpe 
organizatorių ir bosų įvyksta 
bendras frontas . . .

—Bet, — vėl įsikišau,—ai
tas, ką jūs čia kalbėjote da
bar, neduos pamato kaip kam 
rėkti, kad jei kalbama' bent 
kiek prieš organizatorius už 
jų kenksmingus darbus, yra iš
stojimas prieš CIO kaipo to
kią?

—Nieko panašaus; mažas 
vaikas supranta, kad vienas 
bei keli žmdnės ifcra CIO; juk 
jie ne šventieji, ir, pagaliaus, 
lai dirba gerai—niekas nieko 
neužmes; O kas liečia to, kad 
kas rėks tai, tuomi tik paro-' 
dys kiek tokiam apeina darbi
ninkų reikalai ir CIO. Riksmu 
faktą neužrėksi.

—Kokis tų organizatorių 
vyriausias darbas matomas?— 
užklausiau.

New Britain, Conn.
Bedarbių Skaičius Auga
Jei paimsime bedarbių skai

tlines pereito lapkr. mėn., tai 
rasime, kad šiame mieste be
darbių yra 4,125.; iš jų 859 
dirba prie WPA ir kitų dar
bų ; kitiem, 3,266, jokio dar
bo nė miestas, nė privatiškos 
industrijos neduoda. Ne pil
ną laiką dirbančių ir no
rinčių daugiau dirbti buvo 
1,465; bet, kaip bedarbių, taip 
ir dalinai dirbančių šį mėn. 
kur kas skaičius padidėjo, nes 
atleidinėjimas darbininkų iš 
darbų eina be apsistojimo. O 
dirbantiems vos po kelias va
landas savaitėje teduoda dirb
ti. Labai mažai yra tokių, ku
rie išdirba į savaitę 35 valan
das. Tą laimę turi formanai ir 
jiems panašūs. Visam mieste 
jaučiama koks tai nenusisto- 
vėjimas. Darbininkai dejuoja, 
krautuvininkai dejuoja; valgyt 
ir apsidengt visiem reikia, o 
įplaukos sustojo ėję. Kas kart 
visa miesto žmonija eina prie 
apiplyšimo, prie supuvusio 
maisto naudojimo, kad kaip 
nors palaikius gyvybę. O abel- 
nai, visa šalis turtingiausia vi
same. pasaulyje. Bet turtai tik 
saujalės žmonių-kapitalistų 
rankose.

Tačiaus, kaip sakoma: “Ki
ti laikai, kiti lapai.” šiandien' 
retą rasi, kuris būtų priešin
gas unijom; retą rasi, kuris 
nežiūrėtų su pasipiktinimu į 
tas partijas, kurios nepildo pi
liečiams duotus prižadus laike 
rinkimų. Valdininkai irgi tą ži
no. Jie kitokį, negu yra buvę, 
jie darosi sukalbami, nes 6,000 
organizuotų darbininkų į uni
jas jiems net ir naktimis sap
nuojasi. Kas bus toliau, kuo
met jie pradės reikalauti ga
lutinai pagerinti ekonominę jų 
padėtį ? 

* « *
Geras Sumanymas

Per Industrijinę Unijų Ta
rybą sumanyta šaukti konfe
renciją fabrikantų, darbo uni
jų ir miesto valdžios, kad su
laužius fabrikantų sėdėjimo 
streiką; kad privertus turčius 
duoti darbininkam darbo arba 
pilną pragyvenimą. Majoras 
su tuo sutiko ir manoma, kad 
neužilgo tokia konferencija 
turės įvykti.

Ponai Klauso
Pereitoj bedarbėj miesto 

viršininkai neklausė bedarbių, 
kai jie prašėsi pašelpos; buvo 
nuotikių,’ kad žmonės, netekę 
kantrybės, žudėsi, kiti badau
dami mirė. Bet dabar kas ki
ta. Unijos privertė valdininkus, 
kad jie bedarbius aprūpintų 
(ypač urpjų narius), štai, kaip 
tik ateina bedarbis į unijos 
raštinę, pasiskundžia, kad jam

—Ar dar neaišku, ką jau 
minėjau? Apart to, jie di
džiausi komunistų neapkentė- 
jai, tą “raudoną baubą” nuo
lat kaišioja; ir dabar pasirodo 
kodėl taip daro,—tai papras
ta meliodija visų tų, kurie ge
ro nevelina darbininkams.

Draugas J. nutilo. Ir reikia 
pripažinti, kad jo barimasis 
ant korespondentų turi pama
to. Ištiesų, per tūlą, laiką,-mes, 
korespondentai, buvome ap
snūdę; gi žinių pluoštai, kores
pondentų irgi būrys ir veik vi
si visur dalyvauja.

Draugai, rašykime!

Beje, ko tik nepasimiršta 
dar viena žinutė, tai kad sau
sio 14 d. tapo su ceremonijo
mis atidarytas naujas tiltas 
virš Delaware upės, sujungian
tis Eastoną su Phillipsburgu ir 
sykiu Pennsylvania su New- 
Jersey. Apie šį tiltą valdinin
kai kalbėjo ir planavo apie 20 
metų laiko. Išbudavotas per 
suvirš vienus metus. Kainavo 
pustrečio miliono dolerių. Per
važiavimas per jį automobiliu 
kainuoja 10 centų.

Koresp.

reikalinga pašalpa, tuojau uni
jos komitetas pašaukia pašel
pos davėjus ir tokiam; žmogui 
be jokio klapato suteikiama 
pašelpa. ,
Majoro Rinkimams Artėjant

Visų akys atkreiptos į tai,, 
kokis bus miesto majoras po 
būsiančių rinkimų. Organizuo
ti darbininkai žiūri, kad kan
didatai būtų prielankūs darbi
ninkams, kad juos išrinkus, jie 
pildytų darbininkų reikalavi
mus. Chamber of Commerce 
ir fabrikantai žiūri, kad jų pu
sę ginantis žmogus įeitų į mie
sto majoro vietą, kad paskui 
jie galėtų sutremti liaudies ir 
organizuotų darbininkų reika
lavimus. Fabrikantai žino, 
kad, jei jų žmogus praeis į 
miesto majoro vietą, tai poli- 
cistų buožės bus jų pusėje1, bus 
unijos aplamdytos, susirinki
mams vietos sunku bus 'rasti, 
taip, kaip dabar yra prie ma
joro Hague, N. J.; jų rankos 
vėl bus liuosos, galės išnaudo
ti darbininkus, kaip darydavo 
praeityje.

Todėl Non-Partisan League 
ateinantį vas. mėn. šauks pla
čią organizuotų į unijas žmo
nių konferenciją, į kurią bus 
pakviesta įvairiausios organi
zacijos, kaip: kliubai, pašelpi- 
nės draugijos, bažnytinės 
draugijos ir kitokios. Konfe
rencijoj bus pasibriežta, kaip 
pravesti tinkamus kandidatus 
į miesto valdvietes. Tai pirma 
bus tokios rūšies konferencija.

Daugelį tenka ‘ girdėti kal
bant, kad šie metai bus darbo 
žmonių metai ir tokiais bus 
miesto rinkimai.

Jaunimas
Dar vis mažysta spėkų uni

jose, kad sudarius sporto sky
rius, kad jaunimas labiau būtų 
surištas su unijiniu klausimu; 
bet tam ateis kaleina ir unijo
se matysime visokių jaunimo 
sporto skyrių. Bet Jaunųjų 
Kom. Lyga bujoja visu smar
kumu.' Jų susirinkimai dideli, 
gyvi, teikianti daug pamokos 
naujiem nariam. Pamislinus 
apie tuos laikus, kuomet mes, 
lietuviai, irgi bandėme auk
lėti jaunuolius darbininkų dva
sioj, bet nemokėjom prie jų 
prieiti su apšvieta,—darosi 
graudu. Mat tie barniai, tie 
varžymais už vadovybę ir kiti 
netikslumai dabar matosi, ku
rių pirma nei su didžiausia 
šviesos likterna neįmatėme. J. 
K. Lyga sausio 22-23 dienomis 
buvo surengus karnivalą, kon
certą ir šokius; nuo šio paren
gimo pelnas skirtas naudai 
“Daily Worker.” Parengime 
matėsi graži tvarka, smagi 
nuotaika. Tas parodė, kad 
jaunuoliai moka dalykus su
tvarkyti be augesniųjų pagel- 
bos. Puiku!

Komunistų Partija.
Lietuvių komunistų skaičius 

sparčiai padidėjo; jų tarpe ke
letas moterų. Abelnai Komu
nistų Partija per šį vajų pa
dvigubėjo nariais. Bet tuomi 
nepasitenkinta; manoma, kad 
į trumpą laiką reikia įtraukti 
į Partiją bent 40 naujų narių. 
Ir tas bus atsiekta!

Vikutis.

Žemaitijoje Labai Pasunkė
jęs Prekių Pristatymas
Daugeliui Žemaitijos mieste

lių prekybininkų prekes gaben
davo sunkvežimiais, bet dabar 
dėl užpustytų kelių daug kur 
autosunkvežimiai neišvažiuoja 
ir prekybininkai prekes gabenu
si traukiniais, bet kadangi nuo

geležinkelio stočių reikia ark
liais gabenti dar 15-20 kilome
trų, tai susidarą daug nepato
gumų.

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3878 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1214 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

RADIO DINER, INC.
1214 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11102 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1146 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CLARA DURSTEI N
1146 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11101 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control at Law 1620 
Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ARTHUR IL DE BOER 
(Arthur’s Delicatessen and Grocery)

1620 Newkirk Ave, Brooklyn, N. Y.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

Įvyks L. D. P. Kliubo svarbus su
sirinkimas. Vasario 2 d., 8 vai. vak.1 
408 Court St. Visi nariai malonėkite 
susirinkti, nes bus daug svarbių daly
kėlių aptarti. Taipgi reikės išrinkti 
darbininkai, dėl teatro “Išdykusi Pa
ti”, kuris ivyks vasario 6 d. — Sekr. 
S. J. Liutkus. (25-27)

Stephen Aromiskis
(Arinakauskas)
LAISNIUOTAS *

GRABORIUS
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan &ve.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergrcen 7-4335

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

FLĄTBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

LIGOS
CHRONIŠKOS 

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

Pasėkos ,
KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLES, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLĖS Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ii 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kutio 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.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave.' 

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų 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, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

Notary Public Tel. Stagg 2-5043
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčioj duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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New Yorko Apielinkes Žinios
j Iš Lietuvių Kriaučių 

Susirinkimo
Trečiadienį, 26 d. sausio, 

Liet. Piliečių Kliubo svetainė
je, įvyko Liet. Kriaučių Amal- 
gameitų Unijos 54-to skyriaus 
susirinkimas, žmonių buvo pil
na svetainė.

Visiems yra žinoma, kad su
sirinkimas niekur neprasideda 
be pirmininko atidarymo. Jis 
turi būti atidarytas ir vėliaus 
skaitytas protokolas. Tad ir 
šio susirinkimo visa pradžia 
buvo atlikta pagal visiems se
nai žinomą ir dar neatmainy
tą taisyklę.

Finansine Padėtis
Buvęs finansų sekretorius ir 

iždininkas, J. Kairys, veik va
landą skaitė visų metų įplau
kas ir išlaidas. Iš jo raporto 
supratome, kad praeito gruo
džio mėnesį buvo išmokėta 
$3,538 su centais. Gi per visus 
metus arti $6,000. Mat, praei
tais metais buvo mokama sky
riaus nariams šalpa po $10 
ypatai. Iš unijos Bedarbių 
Fondo gavome nepilnai $5,- 
000, o skyrius išmokėjo na
riams $8,640. Taigi, pusėtinai 
patuštino iždą, o jo dapildy- 
mui jau nesimato stogo dole
rių privarvėjimui. Vienok sky
riaus finansinė viltis dar sto
vi geram ūpe, nes jo paties 
nariai yra jam dar skolingi 
$4,000. Savaime suprantama, 
kad skyrius nevisais išduotais 
doleriais gaus progos pasi
skambinti. Daugelis dolerių 
jau nuskambėjo amžinon už
mirštim

Laiškų Skaitymas
Skaitytas laiškas nuo suvie

nytų elektros, radio ir maši
nų streikuojančių darbininkų 
ir duota jiems $10.

Kitas laiškas, tai atsišauki
mas nuo laivo darbininkų. 
Daugeliui iš laikraščių jau yra 
žinoma, kad gale praeitų metų 
iš Baltimorės išplaukė laivas į 
Vruguay’ų, kur sustojęs prie
plaukoje rado laivakrovių 
streiką. Laivo darbininkai at
sisakė dirbti su skebais. Laivui 
sugrįžus Baltimorėn, darbinin
kai buvo areštuoti, kaipo maiš
tininkai ir nubausti ilgų metų 
kalėjimu. Duota $10, o jųjų 
prašomas protesto rezoliucijai 
pasiųsti prezidentui ir Darbo 
Skyriaus ministerkai pavesta 
Pildančiai Tarybai tai padary
ti.

Trečias laiškas, tai prašy
mas nupirkti tikietų parėmi- 

’Yn,ųi baliaus, kurio pelnas eina 
palaikymui lietuvių kalbos 
kursų, ar kaip ten tą vadina 
Kolumbijos universitete; nu
pirkta už $12.

, Atiduota šalpa .

’ Pildančioji Taryba mokėjo 
šalpą per keturias dienas. Pas
kutinei dienai pasibaigus, Ta
ryba uždarė knygas ir dau
giau‘niekam šalpos nemokėjo, 
kad kas ir norėjo jos gauti. 
Tačiaus šašienė atėjus priro- 
dė, jog tuo laiku ji buvo De- 
trdite ir jos atsišaukimą per
davė susirinkimui. M. Grybas 
(niergina ar moteris) prisiun
tė laišką, kad ji buvo ligonbu- 
tyj ir negalėjo pati atsiimti 
šalpą. Atmokėta joms abiem. 
Ir tuom pačiu sykiu nutarta, 
kad su šiuom skyriaus susirin
kimu užsidaro knygos iki kito 
mokėjimo šalpos. Kas mokėji
mo laiku neatėjo atsiimti jos, 
tai jau ir negaus.

Mokėta Šalpa 1935 m.
- 1935 m. buvo mokama šal
pa iŠ Emergency Fondo pagal 
humatomą reikalą. Buvo atsi
tikimų, kad gavo šalpos mažai 
dirbančios šapos visi darbinin
kai, kitur tik pavieniai žmo
nės. Tą dalinimą pehkinių ar

dešimtinių atliko pati unija, 
pagal rekomendaciją delegatų. 
Tais laikais buvęs 54-to Sky
riaus delegatas, K. Jankaitis, 
parsinešęs paliudijimų iš uni
jos viršininkų, kad su jais bū
tų galima gauti penkinę ar de
šimtinę ir padalino juos mažai 
dirbantiems žmonėms, bet be 
skyriaus žinios, aiškindamas, 
jog tie gaunami pinigais ne
priklauso prie skyriaus gauna
mos dalies, kuomet būna skirs
tomi pinigai skyriams šalpos 
išmokėjimui.

Per du metu niekas “nežino
jo,” kad mūsų skyriaus bent 
vienas narys būtų gavęs kokį 
pinigą iš augščiau minėto fon
do. Bet prieš dalinimą šalpos 
nariams gale praeitų metų, 
kas nors pradėjo skleisti gan
dus, kad yra išmokėta be sky
riaus žinios nuo tūkstančio iki 
aštuoniolikos šimtų dolerių. 
Aišku, kad reikėjo tą patirti. 
Vienam Pildančios Tarybos 
susirinkime išrinko komisiją ir 
ji nuvažiavus į unijos tą įstai
gą, ką išmoka šalpą, — par
sivežė 36 žmonių vardus, pa
vardes ir duoklių mokėjimo 
knygučių numerius. Iš tų žmo
nių vieni gavę po penkinę, ki
ti po dešimtinę.

Pildančioji Taryba, išmokė
dama šalpą, sulaikė praeitais 
metais jiems priklausomą iš 
skyriaus duodamą dalį, re
miantis tuomi, kad 1935 me
tais gavai dešimtinę, tai dabar 
negauni, o kas tada gavo pen
kinę, tai tam kitą dadedam ir 
liekam visi lygūs nariai.

Prasideda tikra marmalienė. 
Vieni keikiančiai užsigina, kad 
jokių penkinių nėra gavę, kiti 
aiškinasi, jog jiems dirbant 
svetimtaučių šapoje čermanas 
parnešė paliudijimą ir su Jan
kaičio dalinimu neturi nieko 
bendro, treti savotiškas filozo- 
fijas riečia, kas galva, tai nuo
sprendis. Ir vis sako — čia nė
ra jokia politika.

Prisieina tai komisijai vėl 
važiuot ir tyrinėt, nes jeigu 
žmogus taip drūčiai protestuo
ja, tai visgi jis apie save šiek 
tiek nusimano. Komisija su
randa, kad daugelis tų penki
nių oficialiai skyriaus mokėtų 
1934 m. gruodžio mėnesį, įra
šyta knygon sausio mėn. 1935 
m. ir nuo to vardų ir pavar
džių lapo nusibraukia. Jie 
gauna visą dešimtinę. Tokiu 
būdu pasilieka 14 žmonių ga
vusių po dešimtinę ir trys po 
penkinę. (Viena moteris, ne
gaudama visos dešimtinės, at
sisakė ir nuo jai siūlomos pen
kinės.)

Pildančioji Taryba atnešė 
susirinkimui klausimą: “Ar 
mokėsime šalpą tiems, kurie 
gavo 1935 metais?” šiuomi 
klausimu iškyla diskusijos: 
vienus teisina, kitus bando ap
kaltinti, velia nevedusius, kitų 
žmonas, patys nežinodami, ką 
jų pačios veikia namuose, kuo
met jie sėdi susirinkime; žo
džiu, susirinkimas gauna pro
gos skaniai nusijuokti iš keis
tų išvedžiojimų. Ant galo susi
rinkimas užgiria Pild. Tary
bos patvarkymą, kad kas ga
vo šalpos 1935 m.., tai tas da
bar negauna. Prie to, nutaria, 
kad ateityj be Tarybos žinios, 
be skyriaus ąntspaųdos nebū
tų niekam išmokama nei vie
nas centas.

prie New Yorko Joint Boardo 
priklauso 35,000 narių ir jie 
yra užsilikę duoklėmis unijai 
$1,750,000 (vieną milioną sep
tynis šimtus penkias dešimtis 
tūkst. dolerių.) Tai milžiniška 
suma pinigų!

Vyriškų žiponų siuvikai pa
silikę duoklėmis, vidutiniai 
imant, 79 savaites.

Kelniniai — 99.
Vaikiškų drap. siuvikai— 

101.
Kamzūliniai — 124.
Trumpų kelinių — 140.
Newarko apylinkė — 80.
Pradedant sezoną, užsiliku- 

sieji duoklėmis, mokės dešimtą 
nuošimtį nuo uždarbio. Duok
lių užsilikimui yra visokių 
priežasčių. Pirmutinė — .ne
darbas, antroji — šapose viso
kių tikietų pardavinėjimas, 
dovanų davimas. O jeigu ko
kią savaitę šapoje perka ti- 
kieta arba duoda dovana ser
gančiam ar besirengiančiam 
sirgti-ženytis, tą savaitę duok
lių neima. Taip diduma narių, 
faktinai kalbant pasiliko už 
organizacijos sienų.

Iš kitų raportų supratome, 
kad diduma šapų stovi be dar
bo jau 16-ką savaičių ir dar 
pradžios darbo nesimato, nes 
bošai darbo tyčia nepradeda, 
norėdami privarginti kriau- 
čius ir numušti pakeltą 12-tą 
nuošimtį. Unija nusimušimų 
neduoda, nes pragyvenimas 
nesvietiškai aukštas. Taip 
kriaučiai ir stovi susigrūdę 
unijos salėse.

Lietuviškam kriaučių kaime 
mažai kas yra naujo. Keturios 
šapos jau pradeda 
birzginti, kitos laukia 
nio oro, nes dabar 
keltis ir eiti darban 
bai smagu.”

Diržys atsiskyrė
pusininkų ir susitaisė naują ša
pą. Darbininkai nuėjo su juo. 
Jo pusininkų, pasilikusių senoj 
šapoj, unija nepripažįsta. Lie
pia jiems prisirašyti unijon 
eit dirbti.

J. Nalivaika, S. K.

mašinas
“Šiltes

ni! k sėjau 
dar nela-

nuo savo

Kratosi nuo Stankūno

ir

“Laisvės” antradienio laidoj 
keliais sakiniais paminėjau F. 
Stankūno koncertą ir pabrėžiau 
savo nusistebėjimą, kad skloki- 
ninkų savo dainininko koncerte 
buvo taip mažai, kad išrodė į 
boikotą.

“N. G.” į tai atsišiepė: O 
kiek laisviečių tame koncerte 
dalyvavo?

Kitaip sakant, kai Strazdui 
reikia Stankūno paramos, tai 
jį skaito savo žmogumi; o kai 
reikia paremt Stankūno vaka
rą, Strazdas pasako, kad jis 
jam 
kaip

yra nei kiek neartimesnis 
laisviečiam! K. i

Sugrįžo iš Maršruto

aLaisve” Numatė Audry 
“Vienybės” Pastogėj

kitur kur.
“Redaktorius, pasilieka bent 

tuo tarpu, tas pats. Bendroves 
prezidentu ir ‘Vienybes’ reika
lų vedėju, kaip jau aukščiau 
pastebėjau, yra A. S. Trečio
kas, o sekretorium pasilieka 
Pijus Bukšnaitis.”

Telefonas FOXcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

Jau gana senokai\“Laisvėj” 
buvo rašyta, kad fašistinės 
“Vienybės” pastogėj dedasi 
geroka audrelė ir lemia dau
gelį permainų. Dabar, “Ame
rikos Lietuvis,” 
cesteryj, Mass., 
laidoj, apie tas 
šo sekamai:

“Gaukite “Laisvei” Naujų
Skaitytoj tp

BROOKLYN LABOR LYCEUM

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.

išeinąs Wor- 
sausio 22-ros 

permainas ra-

sausio 12 d.,
SLA. name, 193

“Trečiadienį, 
1938 m., 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
įvyko Vienybės Bendrovės šė- 
rininkų ir direktorių susirinki
mas ir buvo svarstoma bendro
vės finansinis stovis ir jos rei
kalu vedimas. Buvo tai meti
nis minimos draugijos susirin
kimas laike kurio renkami 
bendrovės direktoriai. Prieš 
Vienybę, kaipo laikraštį, arba 
jos pakraipą, komentarų ne
buvo. Vienok laikraščio reika
lų vedėjus gerokai per dantis 
pertraukta, nes, jeigu ne New
arko bizn., A. .E. Trečiokas, 
tai laikraščio dienos, taip bent 
spėjama, buvo jau suskaitytos: 
netik banko sąskaita buvo jau 
uždaryta, bet ir telefonas ne
skambino.

“Trečiokas įdėjo apie pus
antro tūkstančio dolerių pini
gų ir tuo išgelbėjo Vienybės 
gyvastį. Užtat per metinį susi
rinkimą A. S. Trečiokas jokių 
malonių nė iš ‘Vienybės’ rei
kalų vedėjų, neigi iš bendro
vės direktorių neprašė, bet 
jiems be ceremonijų išlygas 
diktavo ir gavo tai, kas jam 
pagal moralę ir gamtos teisę 
priklauso. Dabar Trečiokas 
yra ‘Vienybės’ Bendroves pre
zidentu ir pačios ‘Vienybės’ 
reikalų vedėju. Jis tą bendro
vę ves taip, kaip'pasekmingas 
biznis paprastai yra vedamas. 
Pats dirbs ir lieps kitiems dir
bti, o tiems, kuriems toks pa-- 
tvarkymas nepatiks, turės tin
kamesnių darbo išlygų jieškoti

PAJIEŠKOJAMI
Pajieškau darbo už karpenterį ar

ba mūrininką, sutinku dirbti ir far- 
mose. V. C. Jna, 1417 E. 13th St., 
Eddystone, Pa. (24-26)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(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 AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Tūkstančiai pasieks palengvi
nimo gėlimų ir skausmų nuvar
gintuose muskuluose su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLERIS 

su “Inakro” vaisbaženkliu yra 
"^naudojamas per 70 metų.

PAIN-EXPELLER
Yui* Muk K'i

■oo».i o .^a'm 6 u i 
LI N ĮMENI *

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3621 

Brooklyn, N. Y.

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

P. BIELIAUSKAS
948-950 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

GARSINKITES “LAISVĖ JE

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” 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

u. s. nu ou.'^

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

Mateušas Simanavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS JSTAIGA '

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

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

J

i
I

426 SOUTH 5th STREET ■ BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

JOHN VALEN
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
, Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ELIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Sales

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

oi L BU RN er
M INVENTEDJonas Ormanas, LDS Jauni

mo nacionalis sekretorius, su
grįžo iš Pittsburgh, Pa., kur 
jis turėjo organizacinį maršru
tą, kalbėjo masiniuose susirin
kimuose ir darbavosi žurnalui 
“Voice.” ūpas pas LDS na
rius, ypatingai dėl APLA ir 
LDS vienybės, sako d. Orma
nas, pakilęs ir energingai dar
buojamasi už auginimą bendros 
organizacijos— LDS. Pittsbur- 
giečiai žadą gerai pasirodyti 
ten būsimame sekamame 
seime. Rp.

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

COOK and HEAT Without Coa
In Your Prenent 
Stove or Furnace— 
HOTTER — CHEAPER—No Aabee or Dirt 
— Twice the Heat Quick 
•t ONE HALF THE COST.
COOKS A ME AL

FOR LESS
Beata any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per
formance. Burns cheap oil a new siiaa’into 
way. without pre-generating AnySTOvt 

’ or clogging up. Quick intense R*HCt or 
heat by Simple Turn of Valve. vu«hac« 
It ends drudgery and dirt of Oufcfa HEAT at 
coal or wood; cuts fuel bills in Turn of Vaivaf 
half, pays for Itself quickly by what XT SAVES.

DUANE pHONE FOR FREE rnUllE DEMONSTRATION
No Obligation

Anyone Interested in Retting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this amazinR “HEAT 
KING’’ Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS 

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood

1458. DeKALB AVENUE
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

53-82 72nd PLACE

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

Parengimai
Nutarta rengti pikniką ir 

balių sykiu su Neprigulmingu 
Kriaučių Kliubu. šitas tarimas 
pasilieka ilgam laikui įgalioje, 
pakol jis nebus atšauktas, kas 
reiškia, kad kriaučiai į metus 
turės du parengimu — pikni
ką ir balių.

Trečio skyriaus nupirkta 5 
tikietai, užmokant $10.

Raportai >
Suvienytos Tarybos 
Board) pranešė, kad

LDS

•4

IŠ 
(Joint

F '

... ‘.-iii 'hi, ..... ..

Prisipažino Kaltais Bankruto 
Rakete

Trys iš aštuonių teisiamų 
kailių firmų bankruto rakete 
pirmadienį, federaliame teisme, 
prisipažino kaltais. Kaltinamie
ji slėpę $100,000 vertės bran
gių kailių po paskelbimo ban
kroto Syd’s Fur Shoppe, 
Queens. *

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamų kainų 

Parsamdaii automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem- reikalam x
402 Metropolitan Avė.




