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Krislai
Kaip Yla Maiše. 
Padrąsėjęs Liaudies

Baisas./ / 
Daiig Susirinkamų. t' 
Vajus už Partiją

Tebeeina.
Didžioji Tema.

Rašo A. B.

Kaip nepaslėpsi ylos maiše, 
taip Amerikos kapitalistinės 
spaudos simpatijų Ispanijos 
fašistams. Kad ir tas pats 
“New York Times” taip 
gražiai išpučia, taip daug 
padidina kiekvieną gen. Fran
co pasijudinimą, o kiek gali 
nukniaukia nuo savo skaityto
jų liaudiečių laimėjimus. Tai 
daroma padrąsinimui gen. 
Franco pasekėjų Amerikoje.

Šiuo tarpu “Laisvėje” duo
dame labai daug vietos ži
nioms ir straipsniams iš Lie
tuvos. Jų turime daug. Iš 
visko matosi nepaprastai dide-’ 
lis liaudies padrąsėjimas. O 
susidarymas D e m o k r a tinio 
Bendro Fronto visoje Lietuvo
je buvo žmonių pasitiktas ne-1 
paprastu džiaugsmu. Mums 
tai praneša mūsų draugai.

Nereikia manyti, kad šis 
Lietuvos liaudies bruzdėjimas 
visai neveikia Lietuvos tauti
ninkų. Nereikia įsivaizdinti, 
kad Amerikos lietuvių prisi
mygęs reikalavimas Lietuvos 
žmonėms demokratinių laisvių 
irgi nieko nereiškia. Reiškia 
labai daug. Tiek reiškia, jog 
Smetona kelintu atveju savo 
seime bando užkarti Lietuvos 
žmonėms grynai fašistinę kon
stituciją ir nepajėgia. Nedrįsta 
už ją balsuoti nei patys tau
tininkai.

Kaip sau nekalbėsite, bet; 
tie, kurie dar nėra visai Sme
tonos apglūšyti, žino, kad ga
lutinas sąskaitas už savo dar
bus reikės suvesti ne su Sme
tona, bet su Lietuvos žmonė
mis. Jie juk nujaučia, ko no
ri ir trokšta Lietuvos žmone- 
liai. >

Amerikos Lietuvių Kongre-i 
so skyriai ir pažangiosios or-; 
ganizacijos šiemet rengs labai', 
daug masinių mitingų paminė-/ 
jimui Lietuvos nepriklausomy-' 
bes dvidešimties metų sukak-j 
ties. Man prisieis patraukti) 
Bostono apylinkėn, drg. Miza- 
ra su prakalbomis apsuks 
Connecticut valstiją, kiti drau-| 
gai kitur kalbės. Ar bereikia 
draugams aiškinti, kaip svar
bu tuos masinius mitingus pa-y 
daryti dideliais ir entuziastiš-/ 
kais? Visi mitingai turės tą 
patį didelį tikslą, būtent, dar 
sykį pareikšti Lietuvos valdo-/ 
vams, kad Amerikos lietuviai 
reikalauja Lietuvos žmronėmk 
demokratinės laisvės. „ I

Pereitą sekmadienį Phila- 
delphijoje įvyko gražus pa
žangiųjų lietuvių susirinkimas, 
sušauktas lietuvių komunistų 
frakcijos. Buvo tartasi dėl įs
teigimo Komunistų Partijos 
lietuviškos kuopos. Net dešimt 
draugų pasisakė įstosią į par
tiją.

Brooklyne Komunistų Parti
jos lietuvių kuopos antram su
sirinkime pereitą pirmadienį 
įstojo dar šeši nauji nariai. 
Matote, kaip gražiai ir sėk
mingai eina partijon verbavi
mas naujų narių, nors oficialis 
partijos vajus jau užsidaręs.

“Laisvėje” davėme ir duo
dame nemažai straipsnių apie 
komunistų santikius su katali
kais. Norime, kad tą klausi
mą diskusuotų plačiosios ma
sės. Tai labai didelė ir svarbi 
tema. Mes esame tos nuomo
nės, kad komunistai ir katali
kai gali susikalbėti socialinio 
teisingumo klausimais, žinoma, 
tam susikalbėjimui skersai ke
lią stovi lietuviška dvasiškija. 
Bet reikia nepamiršti, kad ne

y*- r?**-- ••)>■•■

Darbo Žmonių 
Dienrastit

Kaina $5,50 Metams
Brooklyn® $7»00

Metami

No. 34

Roosevelt Reikalai!- 
siąs Daugiau Pinigų 

Bedarbiam Šelpti
Washington. — Chicagos 

miesto majoras E. J. Kelley 
su Detroito, Clevelando ir 
St. Louis’o majorais atsi
lankė pas prezidentą Roose- 
veltą, reikalaudami paskirt 
$400,000,000 daugiau pašal- 
piniams darbams dki vidur
vasario. Nes jeigu tie dar
bai nebus praplatinti, tai 
susidarys dar 500,000 be- 
darbių-beduonių pramonin
kuose miestuose.

Pranešama, kad preziden
tas reikalaus kongreso skirt 
daugiau pinigų negu dabar 
kas mėnesį išleist viešiem 
WPA šalpos darbam.

Paryžius, vas. 9. — Fran
ci jos valdžia žada šiemet 
pasibudavot 1,000 naujų ka
rinių lėktuvų.

20 Karininkų Pabėgo 
Užsienin Nuo Hitlerio
Viena, Austrija. — Prane-, 

šama, kad dvidešimt Vokie
tijos armijos oficierių pabė
go per Austriją į Šveicari
ją. Jie gelbėjęsi nuo Hitle
rio keršto už nepaklusnumą 
naziams.

SSRS Skyrė po $5,000 Šei
mom Žuvusių Orlaivininkų
Maskva. — Sovietų vy

riausybė duoda po penkis 
tūkstančius dolerių šeimy
nai kiekvieno orlaivininko, 
kurie žuvo nelaimėje baliū- 
ninio orlaivio, lėkusio gelbėt 
keturis sovietinius moksli
ninkus nuo lyties ledų jū
roje.

(Iš pradžios buvo praneš
ta, kad Sovietai skyrę po 
$2,000 kiekvienai apnašlėju- 
siai tų orlaivininkų šeimai.)

CHINAI ATSIĖMĖ DU 
MIESTUS

Shanghai, vas. 9. — Japo
nai užkariavo Hwatyuaną, 
bet chinai atgriebė nuo ja
ponų Wuhų ir Kaocheng 
miestus.

parapijonai iš klebonų, bet kle
bonai iš parapijonų duoną val
go.

Labai gerai padarė Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas, kai 
jis patarė lokalinėms pašalpi- 
nėms draugijoms rimtai susi
rūpinti savo likimu ir ateiti
mi. Kai naujų ir jaunų žmo
nių jos nebegali gauti, o seni 
nąriai dar sensta, tai joms 
daug saugiau įstoti į LDS. ir 
užtikrinti savo nariams pašal
pą ir pomirtinę.

Lietuvių Komunistų Centro 
Biuras pasiuntė pasveikinimą 
Chicagos dienraščiui “Midwest 
Daily Record”, kurio pirmas 
numeris pasirodys vasario 12 
d. Su pasveikinimu pasiuntė ir 
$10 auką. Taip pat galėtų pa
daryti ir kitos darbininkiškos 
įstaigos.
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SENATORIUS SMERKIA 
FAŠISTŲ - GROBIKŲ 

VALDŽIAS

Washington. — Demokra
tas senatorius K. Pittman 
smarkiai kritikavo plėšrią 
karinę politiką didžiųjų fa- 
š i s t inių šalių: Vokietijos, 
Italijos ir Japonijos. Sakė, 
visai negalima pasitikėt val
diškais Japonijos prižadais. 
Sen. Pittman nurodė, kad 
Mussolinio - Hitlerio - Japo
nijos sutartis “prieš komu
nizmą” yra atkreipta ir 
prieš demokratinius kraš
tus.

Jis taipgi apgailestavo, 
kad Tautų Lyga nuolaidau- 
ja Japonijai.

Protestony Kunigo Nar
sa Nazių Teisine

Berlin. — Liuteronų kuni
gas Martin Niemofeller slap
tame nazių teisme pavarė 
tris savo advokatus ir pats 
ginasi. Jis reikalauja viešo 
teismo, kad visiem galėtų 
įrodyt, jog jis nėra šalies 
išdavikas, kaip jį kaltina na- 
ziai.

Pasaulinio karo metu M. 
N i e m o e 11 e r buvo vienas 
smarkiausių Vokietijos sub- 
marinų kapitonų. Jis ir da
bar turi didelio pritarimo 
tarp Vokiečių armijos ofi
cierių.

Kun. Niemoeller yra tei
siamas už tai, kad per pa
mokslus kritikavo naziu 
diktatūrą, ypač religiniuose 
dalykuose.

Bus “Apvalyta” Vokietijos 
Užsieninė Ministerija

Berlin. — Buvęs Vokieti
jos ambasadorius Anglijai, 
von Ribbentrop žada taip 
“apvalyt” užsieninę minis
teriją, kad joj liktųsi tik pa
tys ištikimiausi naziai.

ORAS
šiandien bus lietaus ir vi

dutinė temperatūra.—N. Y. 
Oro Biuras.

Vakar temperatūra 40. 
Saulėtekis 6:58; saulėleidis 
5:23.

Šios Savaitės Pabaigoj Jos 
Bus Vežamos Lietuvos 
Atstovybei Washingtone
Pas daugelį draugų dar 

yra užsilikę amnestijos 
peticijų su parašais. Jos, 
galėdamos name, nepagel
bės paliuosuoti politinių 
kalinių, kovotojų už Lie
tuvos liaudies teises. Ręi-^ 
kia jas grąžinti atatinka- 
mon vieton DABAR, kad 
tie parašai atsiektų tiks
lą, kuriam jie buvo renka
mi.

Todėl,; visai neatidė
liojant, ŠIANDIEN, pa
siųskite tas peticijas Am
erikos Lietuvių Kongreso 
Centro Komitetui.

.Kadangi jau vėlus lai
kas, tai siųskite jas “Spe
cial Delivery,” idant jos 
pasiektų reikalingą vietą 
laiku.

Siųskite jas sekamu ad
resu :
AMERIKOS LIETUVIŲ 

KONGRESAS 
L. Jonikas, Sekr., 

3150 So. Halsted St., 
Chicago, Ill.

Sovietai Reikalauja Ištraukt 
75 Procentus Svetimų Karių 

Iš Ispanijos
London, vas. 9. — Sovietų 

atstovas reikalauja ištraukt 
bent 75 procentus visų sve
timų kareivių iš Ispanijos. 
Bet netiki, kad Italija lai
kytųsi savo žodžio, jeigu ir 
žadėtų tarptautinei bepusiš- 
kumo komisijai atsiimt tam 
tikrą procentą savo armijos 
iš Ispanijos.

NAZIAI PRIVERSTI ATI- 
DĖT KUNIGO BYLĄ

Berlin, vas. 9. — Tiek 
daug žmonių sujudo, kad 
naziai slapta teisia protes- 
tonų kunigą Niemoellerį 
kaip “išdaviką,” jog Hitle
ris tapo priverstas atidėt tą 
teismą neribotam laikui.

N i e m o e Her patrauktas 
teisman tikrumoj tik už kri
tikavimą nazių sauvalios.

Dauguma gabiausių redak
cinių pastabų rašytojų ame
rikiniuose laikraščiuose yra 
virš 40 metų amžiaus.

AMERIKA NETURI KA
RO SUTARTIES SU JO

KIA KITA ŠALIM

Washington. — Hooveriš- 
kas republikonas senatorius 
H. Johnson iš Californijos 
oficialiai pareikalavo, kad 
Jungtinių Valstijų užsieni
nis ministeris Hull atsaky
tų, ar Amerika neturi kari
nės sutarties su Anglija ir 
ar Amerikos karo laivynas 
nėra sutarčia susirišęs su 
kokio kito krašto laivynu.

Ministeris Hull oficialiai 
atsakė, jog Amerika neturi 
panašių sutarčių ar ryšių su 
jokia kita valstybe.

4 Sovietų Ledlaužiai 
Pagelbon Mokslininkam

Maskva.— Baigiamas pri
rengi g a 1 i n g as ledlaužis 
“J e r mak” Kronštadte 
plaukt pagelbon keturiem 
Sovietu mokslininkam, esan-

V 7

tiem pavojuje ant ledo. 
“Jermak” galėtų juos pa
siekt per 10 dienų.

Išplaukė stiprus ledlaužis 
“Murman.” Du pirmesni led
laužiai “Murmanec” ir “Tai
myr” grumiasi linkon ledo 
lyties, ant kurios randasi 
sovietiniai mokslininkai. Bet 
jūra taip užsigrūdus ledais 
ir siaučia tokia smarki au
dra, kad šiedu ledlaužiai vos 
paslenka pirmyn.

Sovietų ledlaužiai vežasi 
ir aštuonis specialiai pabu- 
davotus lėktuvus.

Baisus Žydam Vargas prie 
Rumunijos Fašistų

Kišenev, Rumunija. — Cu- 
zos-Gogos fašistų terorizuo
jami žydai, 90 iš kiekvieno 
šimto,, čia gyvena mizer- 
niausiose lūšnose tarp atma
tų ir mėšlų krūvų. Į tuos 
šiukšlynus subėgo daugelis 
žydų ir iš geresnių namų. 
Nes atskirose švaresnėse 
vietose juo labiau gręsia 
jiem kruvini fašistų pogro
mai.

III. ir Wisconsin valstijose 
pakilo potviniai.

Motai XXVIII, Dienraščio XX

Fašistai Nualsinti Te- 
ruel Fronte; Liaudie- 
čiai Laimi Granadoj

------------------------------------ g
Norvegai ir Danai Eina Pa

gelbon Mokslininkam
Oslo, Norvegija. — Pra

nešama, kad ledo lytis su
keturiais Sovietų mokslinin
kais randasi jau tik už 7 
mylių nuo pakrantinės Ka
raliaus Oskaro Uolos. Nor
vegijos valdžia per radio 
įsakė savo žmonėms Rytinėj 
Greenland! jo j tuoj užkinkyt 
šunis į roges ir važiuot per 
susigrūdusius ledus pagel
bon sovietiniams mokslinin
kams.

C o p e n hagen, Danija. — 
Valdžia paliepė savo žmo
nėms prie Scoresby Įlankos 
įsteigt dešimt gelbėjimo 
stočių per 250 mylių tarp 
Parry ir Dalton Iškyšulių.

Fašistai Paleido Jau 528 
Bombas Barcelonon
Barcelona, Ispanija.—Fa

šistų lakūnai yra bombar
davę šį respublikos didųiies- 
tį jau 23 sykius; išmetę ant 
jo 528 bombas, visai ar da
linai suardę 863 namus, už
mušę 918 žmonių ir sužeidę 
2,549,—kaip paskelbė Bar- 
celonos majoras.

LĖKTUVO NELAIMĖJE
ŽUVO AšTUONI

Marseille, F r a n c i ja. — 
Bandydamas pakilt skrist į 
Afriką, didelis francūzų lėk
tuvas nukrito į pakrančio 
vandenį. Žuvo 8 žmonės.

Al Capone, Buvęs Piktadarių 
“Caras”, Išėjo iš Proto .

“Velnio Salos’ Kalėjime
San Francisco, Calif. — 

Buvęs žmogžudiškas rake- 
tierius Al Capone išėjo da
bar iš proto Alcatraz kalė
jime, vadinamoj Amerikos 
“Velnio Saloj”, San Fran
cisco Užlajoj. Nuolat spieg
damas, dainuoja gabalus iš 
itališkų operų, spjaudo ant 
kalėjimo perdėtinių, spardo 
prieinančius prie jo kali
nius, atsisako bet ką valgyt 
ir tik kavos geria; užrakin
tas kameroj, per ištisą die
ną taiso savo lovą. Apskri
tai, elgiasi taip, kaip asmuo, 
kuriam sifilis suminkštino 
smagenis.

“Blaivybės” laikais Al Ca
pone buvo “caras” alkoholio 
š m u g e Įninku, savininkas 
bravorų, prostitucijos namų, 
brangių lenktynių arklių, 
komandierius gaujų žmog
žudiškų gengsterių, milio- 
nierius ir tūlą laiką—tikras 
Chicagos valdovas.

“Velnio Salos” kalėjime 
jis yra išbuvęs jau trejus 
metus.

Visą šalių Darbihinkai 
Vienykitės! Jūs Niek* 
NepralaimSsit, Tik &©• 

tekius, o Hlai&Žsit 
Pasaulį!

Alfambra, Ispanija. — Po 
trijų dienų atakų, fašistai 
šiaur-ryčiuose nuo Teruelio 
visai nutilo. Sako, turį įsi- 
tvirtint “230” ketvirtainių 
mylių plote, kurį užkariavę 
nuo liaudiečių.

(Užvakar jie gyrėsi paė
mę “400 ketvirtainių mylių” 
plotą.)

Fašistai džiaugiasi, kad 
savo atakomis nustūmę liau
diečių pavojų, gręsusj vieš
keliui, einančiam 'iš Terue
lio į Saragossa. Bet pripa
žįsta, kad liaudiečių kanuo- 
lės ir dabar bombarduoja tą 
vieškelį Alfambros srityje.

Liaudiečių Laimėjimai
Barcelona, Ispanija.—Re

spublikos lakūnai kulkasvai- 
džiais kapoja fašistų eiles 
Alfambra ir Pancrudo apy
gardose.

Respublikiečiai atėmė iš 
fašistų strateginį kalną 
num. 1325 prie Vai de Cue- 
na ir apskritai sustiprino 
savo pozicijas į pietus nuo 
Teruelio. • J-

Liaudiečiai užėmė kari
niai svarbų kalną Penon de 
la Mata, 5,000 pėdų aukščio, 
už septynių mylių į šiaurius 
nuo didmiesčio Granados? 
Nukovė bei sužeidė 1,000 fa-.’, 
ši s tų.

Atėmė Sau Veislę Dėl “Pa-; 
čios Labo”, Paskui Nušovė

Jų ir Jos Mylėtinj
Los Angeles, Calif. — Tę

siasi byla prieš Paul Wrigh- 
tą, buvusį viršininką vienos, 
lėktuvų kompanijos, kuris 
nušovė savo pačią ir jos my-* 
lėtinį Johną Kimmellį.

Pasirodo, kad kiek pir
miau daktaras A. H. 
Schwartz i š s terilizavo 
Wrightą, padarydamas to
kią operaciją, kad Wrightas 
negalėtų užvaisint savo mo
terį, tačiaus galėtų turėt ly
tiškus susinešimus su ja.

Wright sako, kad jis pa
sidavęs tokiai operacijai,’ 
idant apsaugot savo pačios 
sveikatą, nes gydytojai pri
pažinę, kad jai būtų pavo-. 
jinga dar sykį pastot nėščia,

Taip “pasiaukojęs” nau
dai savo moteries, todėl, 
Wright juo labiau įnirtęs, 
kai pamatęs ją savo paties, 
name kitame kambaryje 
meiliškai susikibusią su 
Kimmeliu. Tai tada Wright 
pasigriebęs revolverį ir “pa
mišime” nušovęs savo mote
rį ir jos mylėtinį, kaip sako 
Wrighto advokatas.

Bet tūli liudininkai tvirti
na, kad pats Wright neno
rėjęs vaikų, todėl išsisterili- 
zavęs. Be to, jis buvęs pasi
leidėlis ir per naktis “šUsr 
davęs” su mergomis viso
kiose girtybės ir ištvirkimo 
užlandose.
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Ko Taip Straksi Homer Martin?
Apvienytos Automobilistų Unijos pre

zidentas Homer Martin atvyko net New 
Yorkan pasakyti, ką jis mano apie ko
munistus. O, kaip žinoma, jis apie juos 
mano labai prastai. Ištiesų jisai komu
nistų labai neapkenčia. Jei jis turėtų tiek 
galios, kiek neturi, tai visoje Amerikoje 
neliktų nei vieno komunisto.

Toje savo kovoje prieš komunistus 
Martin griebiasi labai netikusių ir ne
teisingų priemonių. Pavyzdžiui, jis ban
do įkalbėti svietui, būk komunistai norį 
įtraukti Ameriką į karą, su savo kolek
tyvūs taikos politika. Martin priešingas 
tokiai taikos gynimo politikai. Tai jo 
dalykas. Bet juk grynas nonsensas kal
bėti tai, kad tokia politika veda Ameri- 

,ką į karą. Priešingai, tai vienintelis bū
das apsaugojimui Amerikos nuo karo.

Kitas Martino priekaištas komunistam, 
būk jie vedą arba užgirią atskirus, ma
žus, unijos neužgirtus streikus. Faktas 
gi yra, kad atvejų atvejais Komunistų 
Partija yra pasisakius prieš tokius strei- 

.kus. Tokie atskirų grupelių streikai or
ganizuotoje pramonėje dažnai ne pade
da, bet pakenkia unijai, darbininkų or
ganizuotumui.

Visa bėda su Homer Martinu yra ta
me, kad jis savo patarėjais turi pasiėmęs 
keletą lovestoniečių, kurių vienintelis 
tikslas buvo ir pasiliko kandžioti komu
nistus.

Mes žinome, kad Martin neatstovauja 
automobilių unijos eilinių narių nuomo
nės. Prieš unijos konvenciją jis niekada 
taip nekalbėdavo. Dabar jis jaučiasi esąs 
unijos bosu ir užmiršta savo, kaipo uni
jos vado, tikrąsias pareigas.

Mūsą ir Ją Kovos Priemonės
So. Bostono “Darbininko” editorialų 

rašytojas kunigas Urbonavičius išdrožia 
tokį pamokslą apie komunistų ir kata
likų bendradarbiavimą:

“Tarp komunistų ir katalikų veiklos nė- 
ra bendro susisiekimo punkto, jų reikalai 
krypsta kaip tik į priešingas puses. Ko
munistai, žinoma, tai užginčys ir sakys, 
kad bendras gi komunistų ir katalikų tiks-

Pasakos Apie Mūrinę Statybą Lietuvoj
(Nuo mūsų special, koresp. 

Lietuvoje)
Pas mus Lietuvoj pasku

tiniuoju metu kai kurie mi
nisterial ir šiaip dideli tau
tininkai labai pamėgo savo 
sumanymu stebint pasaulį. 
Ypač tai mėgsta generolas 
be armijos Julius Čaplikas 
—vidaus reikalų ministeris. 
Jis darbininkams kiekvie
nam atskirai pastatys na
mus, kuriuose darbininkai 
galėsią gražiai ir ramiai gy
venti. Bet' Lietuvos darbi
ninkai nuo generolo pažadų 
nė kiek neapsvaigsta. Jiegi 
neprašo namų, o reikalauja 
darbo ir duonos, kad ne
reiktų mirti badu ir stipti 
gatvėj iš šalčio. Kadaise 
Francijoj buvo garsi kara
lienė Marija Antuaneta. Pa
mačiusi didžiausią minią 
žmonių, keliančių triukšmą 
gatvėj, paklausė savo vyrą 
karalių Liudviką XVI:

—Ko jie ten taip triukš
mauja, tie driskiai?

—Jie sako, kad jie neturi

$5.50
$6.00
$6.50
$5.50
$3.00
$3.25
$4.00
$3.00
11, 1924, 
under the

at

duonos,—paaiškino karalius.
—Ot kvailiai, jeigu neturi 

duonos, tai tegul valgo py
ragą.

Argi ne tokį pat pyragą 
siūlo generolas Lietuvos 
darbininkams? Čia reiktų 
Lietuvos generolams pri
minti, kad Francijos liaudis 
karaliui Liudvikui ir kara
lienei Marijai Antuanetai 
tiek buvo dėkinga už pyra
gą vietoj duonos, jog abu 
Konkordijos aikštėj Pary
žiuj buvo nugiljotinuoti.

Ne tik darbininkams ge
nerolas geras, jis ir visus 
Lietuvos valstiečius vietoj 
lūšnų mūriniais namais ap
dovanos. Tik gaila, kad Lie
tuvos valstiečiai tiek neman
dagūs ir nusipenėjusiam 
generolui už pažadus ne
siunčia padėką reiškiančių 
rezoliucijų. Nes ką tik nese
nai koliojo valstiečius apsi
leidėliais ir per prievartą 
nutarė nugriaut paliai plen
tus ir geležinkelius valstie
čių lūšnas, o dabar linksmi

las yra kova prieš kapitalizmą, kurs ly
giai smaugia visus darbininkus. Taip, 
kova yra ta pati, bet jos priemonės ir pa
sėkos visiškai skirtingos. Katalikai kovo
ja prieš kapitalizmą, kad savo būklę pa
gerintu, gi komunistai griauna privatinį 
kapitalizmą, kad paskui sau uždėtų vals
tybinio kapitalizmo jungą”.
Visų pirma, jeigu norime vieni su ki

tais susikalbėti, vieni kitus suprasti, tai 
neprivalome vieni kitiems užmetinėti ne
pamatuotų dalykų. Deja, tos taisyklės 
neprisilaiko kun. Urbonavičius. Niekur 
ir niekada komunistai nesakė, kad jie 
nori arba bando ant savęs užsidėti vals
tybinio kapitalizmo jungą. Jie priešingi 
visokiam kapitalizmui. Jie net gi sako, 
kad komunizmo gadynėje pati valstybė 
bus išnykus. Tai vienas iš kertinių ko
munistinės filozofijos akmenų. Taigi, 
kun. Urbonavičius arba nėra susipaži
nęs su komunistų pažiūromis apie vals
tybę ir kapitalizmą, arba sąmoningai jų 
pažiūras kraipo ir klaidina savo skaity
tojus.

Mums atrodo, kad ir komunistai ir ka
talikai lygiai trokšta savo būklės page
rinimo. Kaip tik tas bendras tikslas, ben
dras troškimas ir turėtų juos suvienyti 
prieš kapitalizmą. Netiesa, kad šiame rei
kale vienų ir kitų tikslai veda į priešin
gas puses. Gryna nesąmonė sakyti, kad 
komunistai nekovoja už savo būklės pa
gerinimą. Jokia kita visuomenės grupė 
taip energingai nesistengia pagerinti 
būklę visų darbo žmonių, kaip komunis
tai. Tą puikiai žino ir kun. Urbonavičius.

Dabar dėlei kovos priemonių. Kokias 
gi priemones katalikams siūlo “Darbi
ninko” editorialų autorius, kurios, jo su
pratimu, yra priešingos komunistų ko
vos priemonėms?

Komunistų kovos priemonės yra seka
mos: Mes sakome, kad visų pirma dar
bininkai turi susiorganizuot, kaip klasė, 
atskirai nuo bosų ir kapitalistų. Vyriau
sios, svarbiausios organizacijos yra dvi 
—darbo unija ir politinė partija. Ką 
prieš šitas kovos priemones turi arba ga
li turėti katalikai?

Antra priemonė — masinis spaudimas 
priversti kapitalistus su darbininkais 
skaitytis ir jų reikalavimus išpildyti. Šį^ 
spaudimas turi būti ir politinio ir ekono
minis. Ką prieš tai gali turėti katalikai 
darbininkai? Argi jie gali būti priešingi 
tam, jeigu pagelba savo unijos ir politi
nės partijos darbininkai priverčia kapi
talistus pagerinti darbo sąlygas dirbtu
vėse, sutrumpinti darbo valandas, pakelti 
algas, arba šelpti bedarbius?

Kai tokio “ramaus” organizuoto ma
sinio spaudimo nebeužtenka, komunistai 
sako, darbininkai turi griebtis ir streiko 
pasiekimui savo tikslo. Ką prieš streikus 
turi pasakyti kun. Urbonavičius?

Tai šitaip kovoja komunistai. Tokios 
yra jų kovos priemonės. Kunigas Urbo
navičius sako, kad tos priemonės yra 
priešingos katalikų kovos priemonėms. 
Tai kokios gi yra katalikų kovos prie
monės?

na žinia apie tai, kad greit 
visa Lietuva bus mūrinė ir 
atrodys panašiai kaip Fran- 
cija arba Danija. Kokiu ste
buklu generolas sumūrins 
Lietuvą, tikrai sunku at
spėti. Kol kas mes žinom, 
kad valstiečių ūkiai dėl sko
lų ir valstybės mokesčių 
parduodami iš varžytinių, o 
valstiečių šeimos tampa el
getomis. Siūlytas pyragas 
vietoj duonos neišgelbėjo 
Francijos despotų, neišgel
bės jis ir lietuviškų fašistu.

E. R.

Anglija Blokaduosianti Fa
šistus Balearic Salose

London. — Anglijos, val
džia planuoja savo karo lai
vais užblokaduot Balearic 
salas, valdomas Ispanijos 
fašistų ir komanduojamas 
Italijos karininkų.

Tos salos tarnauja kaip 
fašistų lėktuvų ir submari- 
nų stovyklos, iš kur jie už
puldinėja bepusiškų (neu
tralių) šalių prekybos lai
vus.

Kartais Sovietą Sąjungoj ar
eštuojami kunigai, popai, ra
binai. Užsienio laikraščiai pra
deda šaukti: komunistai per
sekioja tikybą. Tai netiesa. 
Visos religijos Sovietų Sąjun
goj turi laisvę ir tikintieji ga
li laisvai melstis savo bažny
čiose. Kitas dalykas, jei pri
sidengę religija kunigai ar ti
kintieji pradeda dirbti kontr
revoliucinius darbus, pradeda 
šnipinėti, užsienio žvalgyboms. 
Tada kunigai, popai, rabinai 
ir kiti tikintieji atsako prieš 
įstatymus lygiai kaip ir kiti 
tėvynės išdavikai.

O bažnytininkai ir sektantai 
užima ne paskutinę vietą so
vietų valdžios priešų tarpe, 
kurie veda ardymo darbą kai
me.

Prisidengdami tuo, kad baž
nytinė grupė iš 20 žmonių yra 
oficialiai užregistruota religi
ne bendruomene, jie sukuria 
kontrrevoliucines grupes ap
link parapijas, įtraukdami į 
jas buvusius buožes, pirklius, 
baltagvardiečius ir kitas anti- 
sovietines atmatas.

“Dievo tarnu” antisovietinio 
veikimo metodai labai įvairūs 
ir jie nukreipti į tai, kad ardy
ti kolchozus ir sukurstyti kai
mo darbo žmones prieš sovietų 
valdžią.

Eilėj vietų, kur antireliginis 
darbas blogai pastatytas, kur 
nėra bolševikiško budrumo, 
kur vietiniai sovietiniai dar
buotojai serga idiotiška liga— 
nerūpestingumu, bažnytininkai 
galėjo varyti savo ardymo dar
bą.

Kolchozninkų ir pavienių 
valstiečių apdirbimui jie pla
čiai panaudoja kryžių ir bibli
ją, sako antisovietines kalbas 
iš sakyklų, cituoja iš juoda
šimtiškų knygų. Religiniuos 
susirinkimuos namuose bažny
tininkai taip pat užsiiminėja 
antisovietine agitacija. Baž
nytininkai ne tik veda antiso- 
vietinę agitaciją, bet ir organi
zuoja sabotažą ir pasiprieši
nimą sovietų valdžios priemo
nėms.

Viename Leningrado srities 
rajone vietinės cerkvės popas 
B. skelbė, kad bažnytininkai 
turi kovoti prieš sovietų val
džią kartu su trockistais ir 
zinovjeviečiais.

Kitame rajone popui pave
dus po kaimus vaikščiojo 16 
metų berniukas su evangelija 
ir šaukė jaunimą nevaikščioti 
į kino, kliubus, į raudonus 
kampelius.

Priemiesčio rajone -prie Le
ningrado veikė grupė sektantų 
— čurikoviečių priešakyj su 
“dievo motina Grušą”, kuri 
buvo artimuose santikuose su 
“broliuku” Čurikovu. ši gru
pė aktyviai agitavo gyventojų 
tarpe prieš sovietų valdžią. Po 
jungtinio trockistų-zinovjevie- 
čių centro teismo tos grupės 
dalyviai suruošė šermenis su
šaudytiems teroristams.

Štai kitas bažnytininkų me
todas.

Besivalkiojančių vienuolių, 
“maldininkų” ir “silpnapro
čių” pagelba bažnytininkai 
agitavo pavienius valstiečius 
atsisakyti nuo duodamų pas- 
portų.

ši kontrrevoliucinė gauja 
apeidinėjo kiemus, rinkdavo 
valstiečius, skaitydavo jiems 
ištraukas iš biblijos, aiškinda
mi tas ištraukas šitaip: “Arti
nasi svieto galas, greitai ateis 
antichristas, greitai statys an- 
tichristo antspaudą, o ta ant- 
spauda yra ne kas kitas, kaip 
sovietinis pasportas”.

Popų pamokyti kaikurie val
stiečiai eilėj' kaimų atsisaky
davo priimti pasportus ir ben
drai pasirašinėti ant bet kokių, 
dokumentų. Ir tai tesėsi tol, 
kol nebuvo susekti provokąto- 
riai popai ir kol nebuvo pra

vestas atatinkamas aiškinimo 
darbas.

1936 metais viename rajone 
pasirodė “maldininkas Petia”, 
60 metų senelis, su lazda, 
vaikščiojo po kaimus ir skelbė 
“dievo žodį”. Praeityje \ jis 
buvo stambus pirklis, keleto 
popierio krautuvių savininkas.

Viename kaime “maldinin
kas” surado žmones, su ku
riais jis greitai susikalbėjo, šis 
fašistų agentas vedė kontrre
voliucinę agitaciją prieš sovie
tų valdžią. Sušaukęs slaptai 
savo žmones, “maldininkas” 
tiesiai pareiškė, kad reikia 
vesti žalojimo darbą ir ardyti 
kolchozus.

Keletas žmonių, pamokyti 
‘maldininko,’ išėjo iš kolchozo. 
Jo pasamdytas tūlas N., pra
lindęs į kolchozo pirmininko 
vietą, suardė gyvulininkystės 
planą kolchoze 1936 metais. 
Jis nugirdydavo kolchoznin- 
kus ir tuo būdu suardydavo 
laukų darbus. Kada kolchoz- 
ninkai, nusigėrę, neišeidavo į 
darbą, N. samdydavo laukų 
darbams savo vienminčius, mo
kėdavo jiems už 8 valandas 
darbo po 30-40 rublių ir tuo 
būdu iššaukdavo pasipiktinimą 
pas kolchozninkus.

Tokiu keliu tas “maldinin
kas” vedė ardymo darbą ir ki
tuose kolchozuose—esant ab
soliučiai nerūpestingiems ir 
nustojusiems budrumo rajono 
darbuotojams.

Arba kitas pavyzdis.
Popas L. ne vieną kartą sa

kydavo, kad nereikia vartoti 
žemės ūkio mašinų. Ypač aš
trią agitaciją jis ėmė vesti ta
da, kai sužinojo, kad vietos 
kolchozas ruošiasi įsigyti trak
torių. Po to kai traktorius bu
vo nupirktas, popas L. pamo
kė traktoristą ir liepė jam su
gadinti traktorių, kad tuo pa
teisinti savo antisdvietinę agi
taciją.

Sugautas traktoristas tardo
mas prisipažino, kad jis su
gadinęs traktorių pamokius 
popui L.

šiais pavyzdžiais toli gražu 
neišsisemia ardomasis darbas 
bažnytininkų ir sektantų.

Antisovi etiniam darbui^ jie 
sukuria užkonspiruotas orga
nizacijas, kurioms vadovauja 
aukštesnieji dvasininkai — bu
vusieji monarchistinių partijų 
ir “rusų liaudies sąjungos” 
(juodašimčių) nariai.

1937 metų pradžioj buvo 
susekta kontrrevoliucinė baž
nytininkų organizacija, kuri 
susidėjo iš popų, vienuolių, 
bažnytinių “dvidešimtukių” 
narių ir iš buvusių buožių bei 
pirklių.

ši gauja keletos metų bėgyj 
vedė ardomąjį darbą eilėj Le
ningrado srities rajonų.

šitos organizacijos vadovu 
buvo archivyskupas Benedik
tas Plotnikovas, buvęs “rusų 
liaudies sąjungos” narys, Jo- 
ano Kronštadskio—tos “sąjun
gos” organizatorius—mokinys 
ir pasekėjas.

Plotnikovas per 20 metų 
sovietų valdžios gyvavimo nei 
vienai dienai nenustojo vedęs 
aktyvios kovos prieš Sovietų 
valstybę. 1922 metais jis kar
tu su mitropolitu Benjaminu 
Kazanskiu organizavo antiso- 
vietihius bažnytininkų išstoji
mus.*. Vėliau jis prisidengęs 
religinių brolijų škraiste kūrė 
kontrrevoliucines grupes.

1932 metais Plotnikovas su
kūrė viename mieste kontrre
voliucinę organizaciją, kuriai 
priklausė priešrevoliucinėj Ru
sijoj žinomi popai juodašim
čiai.

Plotnikovas pastatė savo 
vienminčiams uždavinį kurti 
antisovietines grupes kaime, 
paveikti į kolchozjninkus ir pa
vienius valstiečius, kelti tarp 
jų nėpasitenkįnimą prieš sovie

tų valdžią, kad padėti jų lau
kiamai intervencijai iš fašis
tinių valstybių pusės prieš So
vietų Sąjungą.

Kad vykdyti savo planus, 
Plotnikovas patraukdavo ‘sa
vo žmones” pildyti religines 
apeigas cerkvėje.

Taip, į vieno rajono cerkvę 
atvažiavo popas G. Panaudo
damas savo kaip dekano padė
tį, jis apvažinėjo parapijas, su
sirišo su vietos popais ir su 
jų antisovįetiniu aktyvu ir per
davė jiems Plotnikovo nurody
mus. Popui G. vadovaujant 
buvo sukurta keletas antisovie
tinių grupių kaimuose.

Kitas bažnytininkas, popas 
K., 1934 metų balandžio mėn. 
susitiko su Plotnikovu, buvo jo 
įtrauktas į vadovaujantį kon
trrevoliucinės organizacijos 
branduolį ir pasiųstas į vieną 
bažnyčią “darbui”.

Atvažiavęs nurodyton vie
ton popas K. sukūrė antisovie- 
tinę grupę savo parapijoj. 
1936 metais K. susitiko su bu
vusiu caro policininku ir buo
že L, pabėgusiu iš ištrėmimo 
ir pasidariusiu “dievo mąldi- 
ninku”, kurį jis pasiuntė į du 
Leningrado srities rajonus. Tu
rėdamas evangeliją ir liūdy-

vietą, apsiginklavęs neapykan
tą sovietų valdžiai, I. liko or
ganizatorium kontrrevoliucinių ./’*• 
popo grupių. Vietos nariais 
suteikdavo jam pagelbą, vi- "• 
saip padėdavo.

Tas fašistų agentas duodavo . 
kontrrevoliucinių grupių daly
viams nurodymus vesti žaloji
mo darbą kolchozuose, daryti ' . 
pasikėsinimus nužudyti vietos 
darbininkus.

Taip bažnytininkai skelbia 
“dievo žodį”. ' 1

Bažnytininkai uoliai skelbia, ‘ 
kad reikia įvairias bažnytines 
sroves ir dargi sektantus su
vienyti į vieną bažnyčią, kad 
geriau susiorganizavus kovoti 
prieš sovietų valdžią. Bažny-.....
tininkai blokuojasi su trockis- - 
tais ir dešiniaisiais, eserais ir • •• 
kitais fašistiniais agentais.

Dabar, ypač po Staliniško- -- 
sios Konstitucijos patvirtinimo 
besiruošiant rinkimams į Aug- 
ščiausią Sovietą, bažnytininkai 
stengiasi su'sivienyti su visais M 
sovietų valdžiai priešingais ei- ... 
ementais, kad bendromis jėgo
mis prastumti savo kandidatus 
į sovietinius organus ir paskui .... 
vesti per juos ardymo darbą.

1937 metų pradžioje viena- ..
me Leningrado srities rajone 
popai sentikiai sušaukė visų -
bažnytininkų ‘organizacinį’ su
sirinkimą, kuriame ir nutarė ...

(Tąsa 3-čiam pusi.)

■LIETUVOS ŽINIOS
Kaip Fašistai Gina Jaunimo 

Reikalus
Darbo rūmų narių susirin

kimas buvo ruošiamas didžiau
sioj paslapty. Net fabrikų ir 
įmonių seniūnams apie šį susi
rinkimą nebuvo pranešta. Mat, 
bijojo pranešti todėl, kad dar
bininkai negalėtų pasiruošti ir 
išdėstyti savo bėdas. Aš čia no
rėčiau paliesti darbo jaunimo 
reikalus, apie ką reikėtų labai 
daug kalbėti. Daugely įmonių 
dirba vaikai nuo 13-14 metų, 
pirmas šešias savaites nieko ne
uždirbdami, paskui jiems moka 
po litą-du į dieną. Taip iki 17 
metų. Daugelis jaunuolių neįra
šyti į ligonių kasą. Jaunuoliai 
turėdami 15 metų dirba nakti
nėse pamainose.' Neduodamos 
pašalpos bedarbiams jaunuo
liams. Jaunuoliai darbininkai 
negali rinkti nei būti išrinktais 
iki 24 metų amžiaus.

Lietuvos Studentų Ateitis
Unjversiteto salėj įvyko stu

dentų fašistų susirinkimas, ku
riame buvo nutarta įsteigti lie
tuvių verslininkų skyrių. St. 
Manumaitis išvardino visus 
studentus, kurie jau įkūrė stip
rias krautuves ir ragina sekti 
jų pavyzdžiu.

Matyt fašistinių studentų va
dai randa, kad kultūrinio lyg
mens kėlimas Lietuvoj eina per 
krautuvių steigimą. Valio! te
chnikai, busimieji inžinieriai 
bei gydytojai prie silkių bač
kos ! ’ t

Kaip Fašistai Kelia Liaudies 
Sveikatingumą

Fašistai giriasi daug nuveikę 
liaudies sveikatingumui pakelti. 
Kas gi padaryta? Pačių fašistų 
duomenimis,' venerinėmis ligo
mis sergančių pakilo iki 20%,. 
džiova sergančiųjų nuošimtis 
taip pat padidėjo. 10-ji dalis 
Lietuvos gyventojų serga tra
choma. Kai kuriuose apskri- 
čiuose trachoma sergančių nuo
šimtis siekia 20% (Alytuj).

riausius jausmus. Taip, jauni
mas visuomet pasiryžęs paau
koti save už kilnių idealų įvyk
dymą, bet jis puikiai supranta, 
kad visi tie skurstantieji ir 
vargstantieji bei pavarytieji iš 
savo ūkių, kenčia dėl fašistų 
kaltės, todėl Lietuvos jaunimas , 
pasiryžęs kovoti prieš fašizmą. .......

■ .-.„b

Pelninga Statyba . ~ ;
“Alytuj pastatytas didžiulis 

tiltas savo jėgomis, savo kon- 
strukcija, be užsienių pagelbos.” 
Taip fašistinėj spaudoj išgirta-””’ 
mas kraugerio llgovskio pasta
tytas tiltas. Atmenat, kad ly- ' 
giai tokiais pat žodžiais buvo 
apibūdintas Šančiuose sugriu- ' 
vęs garažas. Iš garažo, statybos 
privogtais pinigais technikas 
Ilgovskis ir inž. Kudokas pasi- , . 
statė gražius 3-jų aukštų rū
mus. Įdomu, kelių dar aukštų 
namus pasistatys Ilgovskis iš., 
tilto statybai skirtų pinigų.

Fašistų Demagogija
“Jaunimas reikalauja dau

giau artimo meilės, gelbėti ir 
šelpti varginguosius, kurie per 
nekaltę įbrido į nelaimę, rūpin
tis tais, kurie ne per savo kaltę 
išvaromi iš ūkių.” — Šitaip sal
džiai gieda fašistų apaštalas 
“Santaros” pirmininkas Gelži- 
nis, norėdamas prisimeilinti 
prie jaunimo ir išnaudoti jo ge-

Klausimai ir Atsakymai;
■ x *1 • 

Klausimas:
Aš niekur nesu matęs da- ...

vinių apie Vilniaus gyven
tojus. Maždaug, kiek yra jų? 
Ar jų skaičius auga, ar 
smunka? Jeigu galite, šutei- 
kite šias informacijas, o aš 
būsiu labai dėkingas.

Detroitietis.
Atsakymas:

Paskutiniai duomenys, 
paduoti už 1936 metus, pa- ,, 
rodo sekamą Vilniaus gy- 
ventojų stovį:

1936 m. buvo 207,750 gy- “ ” 
ventojų. Moterų buvo apie - 
20,000 daugiau negu vyrų.

Vienam tūkstančiui gyven- :
tojų Vilniuje prieauglis bu-...
vo toks: 1930 m.—6,2; 1931 
m.—5,9; 1982 m.—4,7; 1933 ... 
m. — 3,4; 1934 m.—1,1; 1935 : r 
m.—2,0. Kiekvienam miesto - • 
tūkstančiui gyventojų gimi- ■■ 
mų skaičius buvo: 1930 m. *" 
—20,1; 1931 m.—19,7; 1932 - 
m. — 18,1; 1933 m.—15,1; 
1934 m. 14,7; 1935 m.—14.4.

Vedybų skaičius 1,000-čiui 
gyventojų buvo: 1930 m.— Z 
10,7; 1931 m. 9,9; 1932 m.— • 
9,6; 1933 m.—9,1; 1934 m.— 
9,3; 1935 m.—9,5, t..: . Z*
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Poslapis Trečias LAISVE

KUNIGAI KAIPO ŽVALGYBININKAIBinghamton, N. Y.
Vasario 10 d. kalbės mūsų 

mieste Roger Baldwin, pirmi
ninkas Civil Liberties Union. 
Prakalbos yra rengiamos per 
Civic Educational Forum mies
to Central High School. Tema 
jo kalbos bus: “Ar Demokrati
ja Gali Išsilaikyti?“ (Can De
mocracy Survive). Mano supra
timu, vietos progresyviam lietu
viam yra labai svarbu išgirsti 
jo kalbą. Pradžia 8 vai. vakare, 
įžanga 25c ypatai.

Kiekvieną penktadienio vaka
rą, nuo 8 iki 10 vai. vakare, 
įvyksta viešos diskusijos bėgan
čiais dienos klausimais miesto 
viešame knygyne, viršutinėje 
svetainėje (2nd floor), šį penk
tadienį bus diskusuojama Bald- 
wino prakalba. Visi yra kvie
čiami atsilankyti. Įžanga veltui. 
Diskusijas veda Dr. Irving 
Pine.

Atlankius Mūsų Miesto 
Ligonius

Aną dieną užeinu pas d. Ele
ną žukienę ir randu ją sergan
čią. Pasirodo, kad jau gana il
gas laikas kaip serga. Prabėgo 
jau kelios savaitės. Guli namie 
po gydytojo priežiūra ir savo 
dukters slaugės. Drg. žukienė 
daug darbuodavos vietos pro
gresyviam veikime kaip lietu
viškame, taip ir tarptautiška- 
me. Veliju d. žukienei greitai 
pasveikti.

Taipgi susirgo abu d. šimo- 
liunai. Serga gripu ir guli na
mie po gydytojo priežiūra. La
bai sunku d. šimoliunam šiuo 
momentu, nes turi du kūdikiu, 
kurie reikalauja prižiūrėjimo, 
o taipgi ir krautuvė ir namai 
turi būt prižiūrimi, o tėvai abu 
ligos prislėgti. Veliju abiem d. 
Šimoliunam greitos sveikatos.

Jau sveiksta d. Marė Kulbie-
nė, kuri irgi buvo gripo prislė
gta ir labai sunkiai sirgo. Kul- 
bienė yra narė ALDLD Moterų 
Skyriaus ir daug pasidarbuo
davo šios draugijos labui. 
Draugijos narės turėtų ją at
lankyti. Kaip ir visiems, taip ir 
d. Kulbienei veliju greitai pa
sveikti ir vėl darbuotis mūsų 
tarpe. Press. Rep.

Shenandoah, Pa.
Susiorganizavo Ne-partinė 

Lyga Schuylkill Paviete

Kadangi man asmeniai teko 
dalyvauti šioje Ne-partinės Ly
gos įkurtuvių konferencijoje, 
todėl čia noriu ir “Laisvės“ 
skaitytojus apie tai šiek tiek 
painformuoti.

Iniciatyva ir pasidarbavimu 
šios apielinkės unijų centrų, 
pirmutinė konferencija buvo 
sušaukta tikslu, kad sutverti 
Darbo Partiją. Ji įvyko pereitų 
metų gruodžio 9 dieną, She
nandoah, Pa. Toje konferenci
joje buvo karštų diskusijų. Di
džiuma mainierių unijos dele
gatų reikalavo sutvert Darbo 
Partiją, o kitų įvairių unijų 
delegatai aiškino, kad progre- 
syves spėkas sutraukti Į Ne
partinę Lygą. Kad išvengti 
progresyvių jėgų susiskaldy
mo, ir kad pats dalykas būtų 
gerai išdiskusuotas lokaluose 
ir organizacijose, tai nutarta 
tam duoti daugiau laiko ir su
šaukti kitą konferenciją vienu 
mėnesiu vėliau.
. Antroji konferencija įvyko 
šių metų sausio mėn. 23 d., 
Shenandoah, Pa., kurioje da
lyvavo ir žymūs unijų vadai 
bei darbuotojai.

Delegatas Ruggs, nuo moky
tojų federacijos iš Philadel
phia, Pa., aiškino būtiną rei
kalą Schuylkill paviete moky
tojų organizacijos, nes moky
tojų padėtis esanti labai kri
tiška. 'Mokytojams tenka ma
tyt netik mokyklų vaikučių di
delį skurdą, bet ir patys moky
tojai bei mokytojos turi daug 
nukentėti, nes daugeliui jų ne
išmokamos algos ir prisieina 
kentėti alkis.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Kalbėdamas' apie mokyklų 
vaikučius, tas darbuotojas pa
pasakojo, kaip daugelio bied- 
nų šeimyhų vaikučiai lahko 
mokyklas be tinkamo maisto, 
drabužių it bė tinkamos i>rie* 
žiūros jų dantų ir akių. Anot 
jo, mokjdojai susiorganizavę 
galėtų pagerinti netik savo bū
klę, bet daug kuom galėtų pa
dėti ir mokyklų biedniems vai
kučiams.

Antras kalbėjo buvęs K. P. 
distrikto sekretorius Frank 
Hillman, kuris dabar yra CIO 
Philadelphijos apskričio vice
pirmininku. Jis plačiai aiškino 
būtiną reikalą progresyvių jė
gų būrimo į krūvą kovai 
prieš reakciją. Jis patarė vi
siems susijungti su Nerpartine 
Lyga.

Priėjus balsavimui, veik 
vienbalsiai konferencijos dele
gatai nubalsavo už Ne-partinę 
Lygą.

Kalba Robert Wheeler nuo 
planavimo komisijos iš Allen
town, Pa., ir nurodė įvairius 
laimėjimus organizuotai.

George Fey, unijų centro 
pirmininkas iš Pottsville pavie
to kalbėjo ir vadovavo šiam 
susirinkimui.

Joseph Glacky, progresyvis 
mainierių unijos darbuotojas, 
skaitė Ne-partinės Lygos apie 
keturiasdešimts reikalavimų, 
kurie vien tik apeina darbinin
kų reikalus, ir kurie bus pri
duoti valstijos seimeliui.

Kas sako, kad darbininkai 
nepajėgia savo reikalus svars
tyti bei tvarkyti, tai tokiems 
patartina lankyti panašias 
konferencijas, tai daug ko iš
moks patys.

Ne-partinės Lygos sekanti 
konferencija įvyks vasario 13 
d.,, Tamaqua, Pa. Vieta bus 
paskelbta spaudoje.

H. Arminienė.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas sako, kad 
šiaurinėse valstijose darbi
ninkam turėtų būt mokama 
nemažiau $13, o pietinėse 
nemažiau $11 per savaitę, 
pagal kongresui įneštą algų- 
valandų bilių.

Elizabeth, N. J.
Iš Mato Guobos Prakalbų

Sausio 28 Lietuvių Darbi
ninkų Pregresyviam Kliube 
ALDLD 54 kuopos pastango
mis tapo surengta kanadiečiui 
Matui Guobai prakalbos.

Gaila, kad nedaug dalyva
vo publikos tame susirinkime. 
Draugas Matas. Guoba gana 
plačiai ir interesingai nušvietė 
mūsų brolių lietuvių stebėtinai 
entuziastišką organizacinį vei
kimą Kanadoje.

Taipgi plačiai nušvietė ir 
abelną Kanados masinį judėji
mą tarpe darbininkų ir f ar
iu erių.

Kadangi klausovams daug 
kas buvo nesuprantama apie 
Kanados gyvenimą, tai duota 
daug paklausimų, kuriuos d. 
Matas Guoba gražiai ir nuo
sekliai išaiškino.

Draugas Matas Guobą man 
patinka, nes tai yra populiarus 
masinis kalbėtojas; be jokių 
aukštų frazių moka įtikinti 
kiekvieną paprastą klausovą.

Be abejonės, susirinkę drau
gai gražiai parėmė jo misiją, 
gaudami keletą prenumerato
rių “Liaudies Balsui“ ir pini
gais $13.28. x

Lenino Mirties Paminėjimas
Sausio 30 d. Rusų Name vie

tinė kuopa Komunistų Parti
jos surengė masinį susirinki
mą, paminėjimui mirusiox di
džio darbo masių vado Lenino.

Kalbėjo Albert Crome, Es
sex County Komunistų Parti
jos organizatorius; programos 
išpildyme dalyvavo Newark, 
N. J. “Collective Theatre,” ir 
mūsų naujai atnaujintas “Ban
gos Choras,” kuris po vadovy
ste A. Klimaitės.

Linksma žymėti, jog buvo 
gana daug lietuviškos publi
kos. “L.“ Reporteris.

(Tasa iš 2-tro puslapio) 
sušaukti visų bažnytininkų, su
važiavimą, kad išstatyti kan
didatą į Augščiausią Sovietą.

Kitarhe rajone popas R. su
sirišo su eseru I. Eseras I. 
nurodė popui R. “ruoštis“ rin
kimams į sovietus taip, kad į 
sovietinius organus praeitų tik 
“savi žmonės“. I. pasiūlė tuč
tuojau imtis “darbo“: ardyti 
kolchozus, diskredituoti komu
nistus, kaltinti juos kolchozų 
netvarkyme, kad nieko iš jų 
nerinktų į sovietus.

Bendrame eserų ir bažnyti
ninkų susirinkime buvo nutar
ta popą R. išrinkti kaimo so
vieto pirmininku. Kad sukel
ti vietos gyventojų tarpe ne
pasitenkinimą prieš sovietų 
valdžios atstovus, eseras I. ir 
popas R. kartu su savo bendri
ninkais ėmė platinti provoka
cinius gandus, kad vietos so
vietų organai ruošiasi uždaryti 
vieną cerkvę. Ta proga jie 
ruošė tikinčiųjų susirinkimus, 
kuriuose išstodavo su antiso- 
vietinėmis kalbomis.

Norėdami paslėpti savo ar
domąjį, antisovietinį darbą, I. 
ir R. ruošėsi išrinkti “dvide- 
šimtukės” pirmininku vietinę 
aktyvistę—kolchozriinkę Smir
novą ir j os 'autoritetu prideng
ti kontrrevoliucinius darbus, 
kurie buvo daromi “dvidešim
tinėj“. Šis sumanymas nepa
vyko, nes Smirnovos apgauti 
jiems nepasisekė.

Anglies Dulkės
BRANGINA GYVASTIS

Plymouth Township (Wilkes- 
Barre, Pa., sektoriuj), Chaun
cey kasyklose, kur dirba’ 250 
darbininkų, bėgyje trijų savai
čių užmušė 3 ir sužeidė 7 dar
bininkus. Tai labai sujaudino 
darbininkus ir sausio 19 d. jie 
sustreikavo reikalaudami, kad 
valstijos Mainų Biuras ištirtų, 
kur tokią galią kompanija gavo 
taip daug darbininkų žudyti? 
Darbininkai pareiškė, kad jie 
daugiau neis dirbti, kol valdžia 
ištirs ir užtikrins mainų sau
gumą. To pasekmėj dabar mai
ną tiriama trijų inspektorių.

čia ne naujiena, kad tiek 
daug užmušė ir sužeidė trumpu 
laiku, nes juk visose mainose 
veik tas pats vyksta. Bet čia 
naujiena ir pagyrimo verti ka
sėjai, kurie tokį protestą su
ruošė. Tai tik. mažyčio lokalo 
akcija ir kaip greit pastatė ant 
kojų Mainų Biurą. Ką jau be
kalbėti, jeigu UMWA generale 
skale tą dalyką pasiimtų į sa
vo rankas? Tada tokie įvykiai 
liktų retenybe arba visai iš
nyktų. Bet kur čia tau: vadai 
saugumo reikalą, kaip ir dau
gelį jų, leidžia pro ausis. Mat, 
saugumas reiškia daugiau iš- 
kaščių kompanijai, tai vadai jo 
nekliudo. Dąugelyj, labai dau- 
gelyj mainų darbininkams rei
kėtų pasekti Chauncey mainie- 
rius.

Katės Su Pūsle Aktas
Jau keli metai visais kam

pais desperatiškai šaukiama, 
kad kietosios anglies industri
ja miršta, reikia ją gelbėti, at- 
steigti. Valdžia duoda baro
nams milionus dėl atsteigimo, 
dėl'.persiorganizavimo. UMWA 
savanoriai nusimušė algas ir. 
tuomi užsidėjo sau sunkią naš
tą ir juodžiausią dėmę. Bet 
tas dar negelbsti. Valstijos gu
bernatorius Earle būbnija die
na iš dienos apie nacionalizavi
mą kasyklų. Ta idėja tiktų 
darbininkams, jeigu - tinkamai 
būtų pagaminta tam tikslui 
įstatymas. Tas nacionalizavi
mo supratimas irgi nesifor- 
muoja: baronai, legislatures 
nariai, kbngresmanai, senato
riai—visi tam priešingi. Net 
pats prezidentas Rooseveltas

Greta to grupė Vedė žaloji
mo darbą. Suardydami pa
vasario sėją, javų nuvalymą 
kaikuriuose kolchozuose, popo 
-esero banditai mėgino kom
promituoti vietinius sovietinius 
ir partinius darbuotojus, vers
dami jiems visą kaltę už ne
pasisekimus kolchozo darbe.

ši fašistinė organizacija ruo
šė savo slaptus susirinkimus 
religinių švenčių išvakarėse 
arba per šventes, kad labiau 
užsikonspiruoti ir išvengti įta
rimo.

Savo ardomajam darbe po
pas R. nieku nesišlykštėjo, 
dargi tokia apeiga kaip išpa
žintis, kurios metu jis moky
davo valstiečius antisovietinėj 
dvasioj.

Tokie niekšingi bažnytinin
kų—fašistinių agentų metodai, 
kurie savo kontrrevoliucinį vei
kimą pridengia kryžium ir ev
angelija.

Visos šitos fašistinės žaloto
jų gaujos likviduotos ir kartu 
su jomis likviduota ir eilė ki
tų kontr-revoliucinių bažnyti- 
ninktj organizacijų Leningrado 
srityje.

Tai, žinoma, nereiškia, kad 
popai ir kiti kunigai ateityje 
neves , savo kontrrevoliucinio 
darbo. To laukti netenka,' 
nes kapitalistinis apsupimas, 
jų fašistiniai šeimininkai užsie
nyje nesnaudžia, o siunčia vis 
naujus ir naujus savo agentus 
ir diversantus bei žudikus.

A. Ramutis.

aną dieną pasakė, kad ir jam ta 
mintis netinka dar ilgam lai
kui. Prezidentas mano, kad ga
lės ką nors išskaityti iš esamų 
anglies industrijos stabilizavi
mo įstatymų ir ką nors, kaip 
nors pritaikyti. Reiškia, ne
žiūrint iš katro šono imsi, vis 
biesas su padėtimi ir viskas.

Dabar, kada paskutinė ki
birkštis užgeso, kuri buvo ma
noma rusa prezidento širdyje, 
tai nacionalizavimo šalininkai 
pradėjo straksėti, kad išleisti 
įstatymus aptaksavimui tų in
dustrijų, kurios verčia anglį iš 
biznio. Jeigu kas manome, kad 
šioje linkmėje ką laimėsime, tai 
stambiai suklysime.

Kapitalistinėj šalyj industri
ja industrija neišsitenka, ba
ronai pjaunasi. Už sustabili- 
zavimą šios industrijos dau
giausia sumoka mainieriai, nes 
visa našta ant jų suvirto.

Iš šalies žiūrint, įstatymlei- 
džiai žaidžia, kaip katė su pūs
le tuo svarbiu klausimu, kur 
virš 100,000 mainierių liko be 
darbo.

Gubernatoriaus Kėdė
Šiais metais rinksim Penn- 

sylvanijos valstijos valdžią. 
Gubernatoriaus kėdė su $18,000 
algos, todėl daugelis ir pirmiau
siai prie jos skverbiasi. Eilėje 
pasiskelbusių kandidatų yra ir 
UMWA sekretorius-iždininkas, 
Thomas Kennedy, dabartinis 
leitenantas - gubernatorius. Jo 
kandidatūrą indorsuoja darbi
ninkai ir karštai remia Lewis. 
Bet demokratų rateliuose eina 
nepasidalinimas, nenorima įsi
leisti . kandidatuoti Kennedy. 
UMWA ir CIO vadas Lewis 
tuomi įsižeidė ir pagrąsino de
mokratų ‘partijai pasitraukimu 
iš jos, jeigu Kennedy nebus 
leistas kandidatuoti.

Kennedy, jaučiama, yra pa
žangus žmogus.

Požeminis.

MINĖS 20 METŲ SUKAKTĮ
Visoj Sovietų Sąjungoj ener

gingai ruošiasi prie minėjimo 
20 metų sukakties Raudonosios 
Armijos ir Raudonojo Laivyno. 
Minėjimas įvyks viduryje va
sario mėnesio.

Jersey City, N. J
Įdomus Judis

Lankantiems judomus pa
veikslus, tenka matyti gerų ir 
blogų, šiomis dienomis teko 
matyti judis “Inside Nazi Ger
many.“ šis judis įdomus tuo- 
mi, kad, manau, pirmu kartu 
Amerikos paveikslų lankytojai 
susipažįsta su Vokietijos nazių 
brutališkumu, jų tvarka ir el
gesiais.

Apart Vokietijos karinių 
spėkų ir Hitlerio su Italijos 
Mussoliniu parodos, kuomet 
Mussolinis lankėsi Vokietijoj 
pereitais metais, matai seka
mus dalykus: Kankinimą in
kvizicijos laikų įrankiais ko
munistus; Vokietijos darbinin
kus priverstus dirbti be užmo
kesčio; darbo žmones taupi- 
nant maistą, pavyzdžiui, rie
balus, kaipo didžiausį turtą; 
propaganda ant kiekvieno' 
kampo ir namo su įvairiais na
zių patvarkymais, įsakymais ir 
nustatyta bausme už jų nepil
dymą; Vokiečių spauda apie 
Amerikos darbininkų streikus. 
Pavyzdžiui, Detroit, Mich., au
tomobilių streiką ir plieno dar
bininkų streiką Vokietijos 
spauda paskelbė, .kad tai Ame
rikos komunistų sukilimas-re- 
voliucija. Negana to, nazių vir- 
šylos eina nuo namo į namą 
darbininkų apgyventuose kvar
taluose, rinkdami pinigus ir 
maistą; ir turi jiem duoti — 
nori ar nenori, — nes tai sa
vaitinė ekspedicija.

Priėjus prie Amerikos vo
kiečių nazių veikimo, parodo
ma, kiek jie turi įsisteigę vasa
rinių kempių, ir jų laikomus 
muštrus. Tačiaus įdomus daly
kas yra šis: kuomet Vokietijos

SU HOLLYWOOD’O
* ★ ŽVAIGŽDĖMIS ★ *

1

* »OAN BENNETT

Walter Wanger žvaigžde, 
vaidinanti su Henry Fonda

“I Met My Love Again!”

Gražiosios Hollywood’o žvai
gždes turi palaikyti savo fi
gūras dailias ir laibas. Ta
čiau jos nedrįsta šiurkščiai 
apribot sau maistą, kad su- 
laibėtų, nes tai išvagotų jų 
veidus raukšlėmis arba pa
kirstų jų gyvumą. Štai kodėl 
tiek daug jų geria pieną re
guliariai. Pienas padeda jom 
sukontroliuot savo figūras, 
neprarandant gyvumo ar 
grožės.

Ir pienas gali jums pagel
bėt išrišt sulaibėjimo klausi
mą, moksliškai, nenustojant 
gražumo ar gyvumo. Tik pa
rašykite reikalaudamos ne
mokamai knygutės del su
plonėjimo ir grožės, “The 
NEW Milky Way”, naujutė
lės laidos garsiosios knyge
lės, kuri paduoda ii' išbandy
tus valgių receptus sulaibė- 
jimui, naudojamus judžių 
žvaigždžių. Atsiųskite atvi
rutę su savo vardu ir adresu 
į: Bureau of Milk Publicity, 
Albany.

THE STATE OF NEW YORK

naziai norėjo' atidaryti savo 
vasarinę kempę Woodbury, 
Conn., ir tos apielinkės pilie
čių masinis susirinkimas, jų 
viešos diskusijos prieš nazių 
įsileidimą jų ’apylinkėm Tas 
sukėlė žiūrovų aplodismentus, 
iš kurių ir aš buvau vienas, 
prisidėjęs prie tos demonstra
cijos. žinoma, nazių šalinin
kams tas nepatiko.

Manau, kad šis trumpas ir 
teisingas judis bus rodomas ir 
kitose kolonijose. Nazių prie
šai ir demokratiją mylinti tu
rėtų reikšti pasipiktinimą na- 
ziam ir ploti demokratijai. Šis 
judis tesingai parodo gerą da
lį 'nazių brutališkumo. Jis vbr- 
ta pamatyti. Matęs.

Scranton, Pa.
Dinamitu Nusišovė Bedarbis

Gailesio šiurpulys sukrėtė 
šios apielinkės darbininkus, 
kuomet gauta žinia, kad Aleks. 
Kačinskas dinamitu save nusi
šovė. Tai dar viena bedarbės 
auka.

Kačinskas buvo 49 metų am
žiaus. Gyveno po num. 1741 
Van Stock Ave. Paliko nuliū
dime savo moterį Marijoną, 2 
dukterį ir 2 sūnų, kurių vienas 
dar tik 14 metų.

Lai būna jam lengva šios 
aukso šalies žemelė! D. P.

NEW JERSEY LIETUVIU RADIO VALANDOS
PIRMUTINIS

Koncertas ir Šokiai
Visus, kurie klausotės ir neklausotės kas sekmadienio 
vakare, nuo 5-tos valandos, 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 
Kurie 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.

20-ties Melu Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktu
vėms Minėti Proga dienraštis “Laisve” išleido spe

cialist masiniam platinimui brošiūrų—

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI ii PRIEŠAI

Paraše R. Mizara

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:

) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę

(2)

(3)

(4)

(5)

Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę?
Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos 

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj ?

Ką tuomet darė, su kuo ėjo, dabartiniai 
“tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių

Knygele nedidelė, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui. 

ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU*.

Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisvės 
Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjime) 
masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

Platintojams, iinantiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kurie kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

nerokuosim persiuntimo kastų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Siųskit užsakymus tuojau.

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Ketvirta#., Vasario 10, 1938

Fašistine ’ Aritmetika < ’
Lietuvoj sumažėjo . kalinių 

skaičius. Taip skelbia kalėjimų 
inspekcija. Rame gi dalykas? 
Gal fašistai ėmė atgailauti 
prieš Kalėdas? Bet, kaip žino
me, areštai, kratos ir suiminė- 
jimai gatvėse tęsiasi tokiu pat 
tempu. Tokie žmonės siunčia
mi ne į kalėjimus, bet į priver
stiną darbo stovyklą.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskubusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima ^pirkti abi arba bile 

kurių vienų
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.
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ĮI PETRELIS-KUPKELIS Į
L-JLz.-.......... SENAS VINCAS -— U

Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo 30
(Tąsa)

Žvejyba ėjo, kaip ėjusi, mažas uždar
bis žengė koja į koją šalia kiekvieno 
žvejo, o skurdi buitis mynė ant kulnų 
kiekvienam, kuris neturėjo savo laivo ir 
priverstas buvo dirbti pas kitą už visai 
menkutėlį atlyginimą.

Dėdė Vilis, Petrelis ir dar du jų ben
dradarbiai, kurie dirbo ant jau minėto 
laivo, buvo patyrę žvejai ir taip sutar
tinai dirbdavo, kad sumušdavo visų žve
jų rekordus žuvų sugavimo kiekiu. Jie 
tarsi užuosdavo, kur daugiausia žuvies 
randasi, ar mokėdavo jas prisivobyti, 
kaip kad seni lietuviai prisivobydavo te
tervinus ar vilkus.

Jeigu jie tik būtų pagrūmoję streiku, 
suprantama, jų algas būtų pakėlę jų lai
vo savininkai. Bet kuomet jie nebuvo or
ganizuoti, o tik jų skurdas organizuotai 
juos slėgė, apie streiką negalėjo būti nei 
kalbos. Jeigu vieno laivo, iš keturių-pen- 
kių-šešių ar astuonių darbininkų susi
dedanti įgula ir būtų sustreikavus, tai 
laivo savininkai būt sulaikę žvejybą ant 
kokios savaitės laiko ir badas būtų pri
vertęs juos netik streiko nelaimėti, bet 
dar ir nusilenkti savininkams, kad tik 
priimtų atgal prie darbo.

Vienas, bene tik turtingiausias žvejų 
respublikos žuvininkas, pasidirbino mo- 
derniškiausį tų laikų motorinį ir būrinį 
žvejybai laivą. O kad nušluostyti visiems 
žvejams nosis, pakišti juos po šluota, pa
siviliojo ir geriausiai patyrusią ano laivo 
įgulą, ant kurio dirbo dėde, Petrelis ir 
du jų draugai.

Savaimi aišku, jog šio laivo savinin
kas, jeigu įvertino šių keturių žvejų 
gabumus, tai turėjo įvertinti ir atlygi
nimą už jų darbą bei darbo našumą. O 
šie, gaudami geresnį atlyginimą ir geres
nes sąlygas ant moderniško laivo, su 
mielu noru priėmė pasiūlymą, apleido 
aną laivą ir demonstratyviškai atmarša- 
vo ant naujo laivo.

Šitokiam netikėtam nuotikiui įvykus, 
pirmojo laivo savininkai—tėvas, sūnus ir 
žentas, kuo nesprogo iš piktumo. Juos 
vedė į pašėlimą du dalykai: pirmas, tai 
buvo tas, kad susilaukė gan rimto kon
kurento, o antra, paviliojo nuo jų ga
biausius darbininkus visoj žvejų respub
likoj. Jie vieni, aišku, buvo bejėgiai stoti 
į kovą su nauju, prieš jų laivą, milžinu. 
Todėl jie bandė suorganizuoti kitų laivų

savininkus, kad nupigintomis žuvų kai
nomis subankrutuoti naujo laivo savinin
ku, kad už tokį šposų atsimokėti jam
kerštu.

Bet šis, turėdamas atsakantį laivą ir 
puikiai išsilavinusius žvejus, atidarė ka
ro ugnį pirma, negu tie spėjo sumobili
zuoti savp kareivius—numušė žuvies kai
nas. Jis, su savo gerais vyrais, kurių 
ūpą bei energija prie geresnių sąlygų 
dar labiau pakilo, visuomet grįždavo su 
didžiausiu laimikiu ir linksma šypsena 
ant savo seno, raukšlėto ir nelaimių iš- 
rapoto veido. Neprasčiau nusiteikę grįž
davo ir jo darbininkai, o tas baisiai ner- 
vavo kitų laivų savininkus. Gi apie už
puolimą ant tokio tvirto priešo dabar 
negalėjo būti nei kalbos. Ką jie galėjo 
daryti, tai tik šiek-tiek gintis, traukda
miesi iš savo pozicijų, tai ir viskas.

Skaudi Rykštė Nuplaka Naujojo 
Laivo Įgulą

Vieną dieną, vėlyvo rudens metu, kada 
jų laivą, tarsi mažu t j rąstelį, mėtė įšė- 
lusios jūros bangos, senelis laivo kapi
tonas, betraukdamas ant laivo tinklą, 

. paslydo ir stačia galva įkrito į jūras. 
Suprantama, kad tai ne pirmas sykis 
jam teko atsidurti jūroj. Tai buvo dau
giau jūros, negu sausžemio pilietis ir 
ne vienas laivas iš po jo kojų jau buvo 
nugarmėjęs į jūros gelmes. Jis jau buvo 
išplūduriavęs jūrose, nevalgęs ir negė
ręs, ant korkinio! diržo po pažastėmis, 
iškabėjęs po kelias lygiai paras. Bet tai 
buvo tada, kuomet jis buvo dar jaunas 
ir pakantrus darbo milžinas.

Šį kartą jo puolimas į jūrą, nors ir 
greitai tapo ištrauktas, buvo paskutinis. 
Jis gavo plaučių uždegimą ir po keletos 
dienų nedėkingoji mirtis išplėšė jo gy
vybę. Senelio mirtis skaudžiai užgavo jo 
darbininkų sielas, o dar skaudesnė rykš
tė nuplakė jų kūrins. Gi tuo pačiu kartu J 
ir ta pati senelio mirtis iššaukė nesvie
tišką džiaugsmą nebašninko priešų fron
te. Jie gėrė “už prakeikto senio mirtį” ir 
šėlo iš džiaugsmo. Ypatingai šėlo džiaug
smu to laivo “kompanai,” ant kurio pir- Į 
minu dirbo dėdė Vilis, Petrelis ir dar 
du darbininkai. Jie buvo tikri, kad tie 
keturi vargšai, dąbar likę be darbo ir 
bado verčiami, ateis siūlytis jiems dar 
už mažesnes algas dirbti.

(Bus daugiau)

reikalaut Lietuvai tikrų demo
kratinių teisių, tai yra, laisvos 
demokratinės Lietuvos, — to
dėl tu pabijojei kartu imti da- 
lyvumą, tai ir suradai tas “ka
talikiškas taisykles.” Mes tau 
paliekam elgtis kunigiškai ir 
girti tą kruvinąjį Smetoną, o 
mes, lietuviai, nuo šešiolikos 
.įvairių draugijų, apvaikščio- 
sim Lietuvos nepriklausomybę, 
reikalaudami Lietuvos liaudžiai 
demokratinių teisių.

Turiu pažymėti, kad iš 16- 
kos įvairių draugijų delegatų 
susirinkimo buvo vienbalsiai iš
rinktas pirmininku Petras Pės
tininkas. Jis pažangus vyras. 
Jau du metai kaip pirmininkau
ja Taurų Kliubui, kur veda pa
vyzdingą tvarką; manau, kad 
ir čia nesuklups.

Apvaikščiojimas atsibus va
sario 20, 2:30 vai. po pietų, 
Jermyn viešbutyj. Kalbėtojais 
bus: Lietuvos konsulas Jonas 
Budrys ir SLA prezidentas F. 
J. Bagočius. Taip pat užkvies
tas Pennsylvanijos gubernato
rius George II. Earle.

Dainuos A. Banys iš Phila- 
delphijos, p. Galinienė (Scran- 
tono lakštutė) padainuos liau
dies dainelių. Valukas (vieti-

I nis) ir Surdokas (wilkes-bar- 
rietis) dainuos duetu, o Birutė 
Indriuliūtė žavės publiką su 
smuikos solo.

Rengimo komisija: V. Meš- 
kiūnas, J. Stepanauckas, V. Va- 

i lukas, F. M. Indriulis, I. Stel
mokas, R. Jenušaitis, P. Šle
kaitis, B. Mikulis, F. živatas, 
kun. M. Valatka, A. Gilbert ir 
prez. P. Pėstininkas. Visi ge
rai darbuojasi šiai iškilmei.

Kadangi jokios įžangos ne
bus, o išlaidų pasidarys nema
žai, tai tam tikslui rengiama 
“Card Party,” kur už įžangos 
tikietus bus padengta apvaikš
čiojimo išlaidos. Viršminėta 
“pare” atsibus Knights of Py
thias Hali, vasario 13 d., 8 
vai. vakare. Įžanga 35c.

Tamošiaus D raugas.

Hudson, Mass.
Vasario 3 d. ALDLD kp. įvy

ko mėnesinis susirinkimas. Į šį 
susirinkimą narių nedaug atsi
lankė. Iš komisijų ir komite
tų raportų pasirodė, kad kuo
pa kaip nariais, taip ir finan
sais neblogai stovi. Bet dėl be
darbės, nariai dar metinių duo
klių nemokėjo.

Komisija raportuoja, kad 
pinigai d. Karsono pagelbai 
jau visi pasiųsti į 7-tą Apskri
tį. Taipgi dar tapo paaukuo
tas vienas doleris L.M.S. Cen
trui.

Delegato raportas iš atsibu
vusios Bostono konferencijos 
išduotas. Prieita prie prakal
bų svarstymo. Įvyks net dve
jos prakalbos, vienos vasario 
19 d., kalbės d. A. feimba.

Prie užbaigos skaitytas laiš
kas nuo p. Greviškio, kuris la
bai serga ir neišgali pasimo- 
kėti metinių duoklių. Jo pra
šymą visi nariai priėmė ir bus 
pamokėta duoklė už šiuos me
tus. Linkim jam greito pasvei
kimo.

šios kuopos nariai visi pasi
žadėjo stoti į vajų dėl gavimo 
naujų narių, kaip senesnių, 
taip ir jaunuolių. Būtų smagu 
matyti šioj kultūros organiza
cijoj nors vienas jaunuolis. .

Kp. Korespondentas.

na iš kiekvienos kolonijos po 
vieną atstovą. Tik didelėm lie
tuvių kolonijom (Newarkui, 
Elizabethui) duota didesnė at
stovybė — Newarkui 3 atstovai, 
Elizabethui 2.

Instruktuota išrinktasis ko
mitetas, idant turėtų artimus 
ryšius su centraliniu komitetu, 
Chicago j, ir duotų atsakymą į 
kiekvieną iškilusį dienos klausi
mą.

Konferencijos nusistatymas 
dar yra žymus ir tuomi, jog 
nevartos griežtų priemonių, 
idant pasimokėtų metines duok
les tos organizacijos, kurios da
lyvauja ir priklauso prie New 
Jersey apskričio. Palikta liue
są valia ir liuesą mokestis, ku
ri organizacija išgali, gali pa- 
simokėti,* kuri ne—bus ir taip 
gerai.

Parinkta aukų delegatų tarpe 
pasiuntimui telegramos; su
rinkta $7.41. Bėčis pridavė 
$15 ir Ramoška $3. Viso su
sidarė $25.41. Tačiaus dar esą 
bilų nemokėtų.

Į veikiantį komitetą išrink
tasis kolonijų komitetas išrinko 
sekamus: Dobinis išrinktas
pirmininku, Jamisonas— sekre
torium, Paukštaitis—iždininku. 
Nutarta ir išrinkta komitetas 
surengti pikniką Patersone.

Delegatas.

DIDELIS NAMAS
Ufoje baigtas budavoti nau

jas Sovietų Baškirijos valdžios 
namas. Jis bendrai turi 184 
kambarius, 17,000 keturkampių 
pėdų pločio, čia sutilpo visos 
Sovietų Baškirijos valdžios 
įstaigos.

LAISVES BAZARAS BUS
Vasario 11,12 ir 13 Feb.

IDEAL BALLROOM SALĖJE
Knickerbocker ir Flushing Avenues, Brooklyne.

Didelė ir graži svetainė, puikus steičius.

Norwood, Mass.
Kompozitoriaus Miko Petraus
ko Atminčiai Koncertas ir Dar

bininką Judėjimo Priešą 
Šūkavimas

Lietuvių Lavinimosi Ratelio 
Choras 17-kos metų bėgiu daž
niausiai dainuodavo ir tebedai- 
nuoja Miko Petrausko kompo
zicijas; ne tik dainas, bet ir 
operetes lošdavo. Suvaidinta 
“Apvesdinkit ir Mane,” “Conci
lium Fakultatis.” Dėlto L. L. 
R. Chorui Mikas Petrauskas 
yra artimai žinomas ir gerbia
mas kaipo muzikas. Už tai ir 
koncertą dabar rengia Miko 
Petrausko atminimui. Dainos 
bus surinktos ir koncerte dai
nuojamos tik Miko Petrausko 
revoliucinės ir liaudies dainos. 
Koncertas atsibus vasario 13 
d., Lietuvių Svetainėj, 3 vai. p. 
p. Tikietas bus tik 25c.

Susirūpino ‘Naujojoj Gadynėj’ 
tQli vėjo pučiami politikieriai 
tuo koncertu, kad jie, girdi, ne
begali suprasti, kas galėjo atsi
tikti su komunistais, kad dabar 
rengia Petrauskui minėti kon
certą. Man tai visai ne nau
jiena, kad tokie žmonės nesu
pranta to dalyko. Nes man 
aišku, kad tokie “politikieriai” 
nesupranta ir daug daugiau da
lykų. Ir tas nesupratimas pra
sidėjo nuo tada, kaip jie pa
virto sklokininkais. Dėl savo 
nesupratimo nekaltinkit kitų; 
tai yra jūsų pačių kaltė. Taip
gi, jei atsilankysit į L. L. R.

bimui, tai daug ko galėsit pa
simokinti.

Lenino Mirties Minėjimas 
Gerai Pavyko

Sausio 30 d., Lietuvių Svetai
nėj, Komunistų Partija turėjo 
surengus paminėjimą pasauli
niai žinomam darbo žmonių 
vadui, N. Leninui. Programą 
atidarė su dainomis L. L. R. 
Choras, vadovybėj Izabelės 
Yarmolavičiūtės. Italas operos 
dainininkas, Giuseppe Gozzi, 
žavingai padainavo; šokikė V. 
Koske pašoko, ir kalbėtojas 
Patrick Toohey, Komunistų 
Partijos Centralio Komiteto na
rys, pasakė gerą kalbą. Visi 
numeriai buvo geri, bet kalbė
tojas ir dainininkas Gozzi tai 
tikrai publiką patenkino. Publi
kos buvo virš 200. Aukų su
rinkta $29. Prie durų už ženk
lelius gauta $13. Iškilmių iš
laidas padenguš, dar liks, kele
tas dolerių ir vietos judėjimo 
r e i k a 1 am s. K epo rteris.

Potvinis Amsterdame, N. Y.

Amsterdam, N. Y. — Le
dais užsikriušus, -cJšsiliejo 
Mohawk upė; suardezfbina- 
mojo geso sistemą ir Mo
hawk karpetų d i r b t u vę 
num. 4.

Choro parengimą, kuris bus pa
švęstas Miko Petrausko pager- joj.

Perpignan, Franc.— Ispa
nijos pasienis.—Fašistų lėk
tuvai bombomis užmušė 5 ir 
sužeidė 30 civilius žmones 
Figueras miestelyj, IspanL

Sčrantono lietuviai rengiasi 
iškilmingai apvaikščiot 20 m.2 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuves.

ALDLD 39 kp. prisideda prie 
apvaikščiojimo bendrai su ki
tomis įvairiomis organizacijo
mis — kliubais bei draugijo
mis, kurių viso randasi 16, iš
skiriant šv. Juozapo parapiją 
su jos vadu kun. monsignoriu 
J. Miliaucku priešakyj.

Kaip visiems Sčrantono lietu
viams gerai žinoma, apvaikščio- 
jimas buvo rengtas bendrai, 
neskiriant kaip kas tiki, mano 
ir tam panašiai—bile tik lietu
vis.

Net keli komisijų susirinki
mai buvo atlaikyti bendrai, bet 
vėliaus kun. J. Miliauckas pra
nešė, kad jis negali bendrai 
veikti su pažangiaisiais bei 
progresyviais žmonėmis; esą, 
bažnytinės taisyklės neleidžia 
to daryt, ir už tai jis galįs būt 
nubaustas per vyskupą.

Na, o kaip čia senai tas 
pats monsignoras su pagelba 
valstijos policijos įsilaužė į šv. 
Juozapo parapiją, kuomet para- 
pijonai pikietavo ir nenorėjo jo 
įsileisti; net klebonijos' duris 
išdaužė ir v ištiek per prievartą 
įlindo. Kaip čia, monsignore, 
ar katalikiškos bažnyčios tai
syklės leidžia tą daryti?

Tau, monsignore, čia ne tai
syklės rūpi! Tu pamatei, jog 
žmonės trokšta apvaikščioti 
Lietuvos nepriklausomybę, kad 
išreiškus protestus prieš dabar
tinį Smetonos režimą ir kad

Pittsburgh, Pa.
Apvaikščiojimas Lietuvos 

Nepriklausomybės

Pittsburgh© ir apielinkės lie
tuvių draugijos rengia 20 me
tų Lietuvos nepriklausomybės 
apvaikščiojimą, vasario 13 d., 
(nedėlioj) vakare, L. M. D. 
name, 142 Orr St., Pittsburgh, 
Pa.

Bus didelė ir labai puiki mu- 
zikalė programa ir geri kalbė
tojai. Kalbėtojų rasis ir iš ki
tų miestų.

Bus renkamos aukos Pitts
burgh’© universitete išpuošti 
lietuvių aukomis kambarį, Lie
tuvos politiniams kaliniams ir 
Vilniaus mokykloms. Kolekta 
bus. renkama atskirai kiekvie
nam tikslui. Įžanga veltui.

Žodis Dėlei Kolektos.

Kaslink puošimo Pitts- 
burgh’o universiteto kambario 
ir Vilniaus mokyklų, ar reika
lingos tam reikalui aukos, čion 
negvildensiu.. Dėlei Lietuvos 
politinių kalinių aukos būtinai 
reikalingos.

Kaip jau žinoma, Lietuvos 
kalėjimuose lietuviški fašistai 
pūdo apie 600 Lietuvos geriau
sių piliečių, kurių tarpe labai 
daug randasi dirbusių dėlei 
pačios Lietuvos nepriklauso
mybės, dėlei demokratijos ir 
darbo žmonių.

Tie kaliniai — mūsų broliai, 
lietuviai, kurie nesutiko su fa
šizmu ir drąsiau pasirodė prieš 
Lietuvos engėjus. Dabar sėdi 
Lietuvos kalėjimuose ir liū
dnai, liūdnai mini 20 metų Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tę.

Mes, Amerikos lietuviai, ne
užmirškime Lietuvos kovingų 
vaikų, ištieskime jiems savo 
draugišką ranką ir visi daly
vaudami 20 metų Lietuvos ne
priklausomybės paminėjime 
vasario 13 d., 1938 m., sušelp
kime juos finansiniai, Sušelp-

Newark, N. J.
% '

Iš KONFERENCIJOS
Sausio 30 d. čia įvyko Am. 

Lietuvių Kongreso skyrių kon
ferencija. Dalyvavo 42 delega
tai, nuo 21 organizacijų, suda
rančių 1,500 narių.

Pirmininku išrinktas d. J. 
Bimba; sekretoriavo d. Ramoš
ka. Priimta trys rezoliucijos, 
kurios tilps spaudoj. Svarbiau
sia, tai pasiųsta telegrama Lie
tuvos seimo pirmininkui ir dik
tatoriui Smetonai konstitucijos 
klausimu.

Iš veikiančio komiteto rapor
tų pasirodė, kad per pereitus 
metus mažai kas buvo kon
struktyvi© nuveikta ir visas 
veikiantis komitetas daug daly
kų pramiegojo. Per du atve
jus buvo rengta prakalbų marš
rutai bendro fronto klausimu, 
bet tik vieną kartą dviejose ko
lonijose Įvyko prakalbos. Ta
čiaus prakalbų neįvykimo kal
tė nėra iš komiteto pusės.

Komisija prakalbų rengimo 
bendrai Michelsonui, iš S. Bos
tono, ir Mizarai, iš Brooklyno, 
pranešė, kad Brooklyn© sky
riaus komitetas reikalauja iš 
New Jersey komiteto $40 lė
šų. Tačiaus paaiškėjo, kad ko
lonijos, kurios rengė prakalbas 
abiem kalbėtojam, svetaines, 
plakatus yra apmokėjusios. Ga
lutinam dalykų užbaigimui, pa
vesta naujam komitetui sueiti 
bendrai ir draugišku būdu da-
lyką baigti.

Iš kolonijų delegatų rapor
tų patirta, kad dar ne visos 
organizacijos yra prisidėję prie 
Am. Liet. Kongreso bendro | 
darbo. Nutarta dėti visas pa
stangas, kad pritraukus visas, 
neatsižvelgiant į jų politinį nu
sistatymą. Patirta taip pat, 
jog nemažai surinkta parašų 
ant peticijų, kad būtų paliuo- 
suoti Lietuvos politiniai kali
niai.

Užgirta šaukimas visuotino 
kongreso šią vasarą, Scranton, 
Pa.

Instruktuota veikiantis komi
tetas, kad suruoštų pikniką 
ankstyvam pavasaryj ir, jei pa
sisektų uždirbti pinigų, tai pa
gelbėti toms organizacijoms pa
siųsti delegatus, kurios silpnai 
finansiniai laikosi.

Komitetas išrinktas. Į jį įei-

mes juos sušelpsime moraliai. 
Lai pamato Lietuvos fašistai ir 
Amerikoj jų smetonuoti gize
liai, kad Amerikos lietuviai 
nusistatę prieš fašizmą, už Lie
tuvos demokratiją, už Lietuvos

darni politinius priešfašistinius nepriklausomybę nuo fašizmo, 
kalinius finansiniai, dąr labiau | J. Miliauskas.

Nadia Sipovich, Vera Popoff ir Vera Sipovich

Tai šokikai iš Philadelphijos artistų grupės, kuri susideda 
iš 20 asmenų, rusų ir lietuvių artistų. Jie vaidins čigonų 

gyvenimą formoje operetės, su dainom, šokiais 
ir stygų orkestros muzika.

IŠTISA BAZARO PROGRAMA:
Penktadienį, 11 d. vasario, bazaras prasidės 6-tą vai. 

vakare; šokiam grieš Mikalausko orkestrą; programą 
duos Brooklyno Aido Choras. Visiem atsilankiusiem 
bus duodama dovanų gražūs sieniniai kalendoriai. Ki
tais vakarais kalendoriai nebus duodami, vien tik penk
tadienio vakare. Tad norintieji gauti dovanų puikų 
kalendorių, ateikite į bazarą penktadienio vakare. 
Įžanga tik 20c asmeniui. Ateikite penktadienio vaka
re, naudokitės dovanų proga ir pigesne įžanga.

šeštadienį, 12 d. vasario, bazaras prasidės 5-tą vai. 
vakare, šokiams grieš Retikevičiaus orkestrą, progra
mą duos lietuvių ir rusų garsioji artistų grupė iš Phi
ladelphijos. Jie duos operetišką programą. Bus šokių, 
solų, duetų ir dainuos visa grupė. Tai bus nepaprastai 
graži programa. Tai ta pati grupė, kuri pernai “Lais
vės” bazare sukėlė daug ovacijų. Įžanga 25c asme
niui. Šiemet jie dainuos ir lietuviškų dainų, taipgi tu
rės ir stygų orkestrą.

Sekmadienį, 13 d. vasario, vaikų diena nuo. 1 vai. 
dieną iki penktai valandai. Įžanga vaikam veltui. Taip
gi bus vaikam duodama dovanos ir vaikai galės pirktis 
gerus daiktus nuo lc ir aukštyn. O suaugusiem tai 
paskutinis vakaras bazaro; šokiams grieš George Ka
zakevičiaus Orkestrą; programą duos Sietyno Choras 
iš Newark, N. J. ir Pirmyn Choras iš Great Neck, 
N. Y. Tai bus gražus būrys svečių iš kitų, miestų. Vi
siem atsilankiusiem bus duodama puiki dovana, kurią 
paskelbsime vėliau. Įžanga 25c. asmeniui.

Bazare bus daugybės gerų ir brangių daiktų. Jie visi 
bus išparduodami už nepaprastai žemas kainas. Naudo
kitės tąja nepaprastai didele proga. Visom trim dienom 
bilietas 50 centų; įsigykite iš anksto tą trijų dienų bilietą 
ir būkite bazare visas tris dienas.
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Paterson, N. J.
Sėkmingas Paminėjimas

Sausio 31 d. Komunistų Par
tijos Patersono sekcija suren
gė prakalbas paminėjimui d. 
Lenino 14 metų mirties sukak
tuvių. Atiduot pagarbą Sovie
tų Sąjungos 1917 metų revo
liucijos vadui, d. Leninui, su
sirinko daug žmonių.

K. P. Sekcijos organizatorė 
d. M. Stone, atidarydama pa
minėjimą, trumpais bruožais 
priminė d. Lenino siekius ir 
mokinimus darbininkų klasei, 
kuriuo keliu eidami jie pasi- 
liuosuos iš kapitalistinės ver
gijos. — Ir pakvietė dd. žydų 
Chora d. Lenino atminčiai ke
letą dainelių sudainuot. Cho
ras pradėjo su “Internaciona
lu” ir užbaigė su kvietimu j 
bendrą frontą.

Daug sykių girdėjau šį cho
rą dainuojant, visuomet neblo
gai sudainavo, bet šį sykį tai 
tikrai netik mane, bet ir visą 
publiką nustebino sutartingu- 
mu dainavime. Pirmu sykiu aš 
girdėjau taip sklandžiai dai
nuojant. Vargiai begalėtų ly
gintis ir operų chorai savo iš
silavinimu. Tai tikra meno pa
žiba.
Kalbėjo d. Steven Nelson, Lin- 

kolno Batalijono, Ispanijoj,
Buvęs Komandierius.

Drg. Steven Nelson puikus 
oratorius. Jis savo sugabia 
kalba parodė susirinkusiems, 
kaip sunki yra Ispanijos liau
dies kova prieš pasaulinį fa
šizmą, ir kas tai kovai laimėt 
daugiausia kliudė, štai jo nu
rodytos priežastys.

1. Pirmučiausia Ispanijos 
liaudžiai nesisekė kovot, kad 
neturėjo lavintos ir discipli
nuotos kariuomenės ir reikia
mos amunicijos.

2. Buvusio premjero Largo 
Caballero ožiškas užsispyri
mas ir nesugebėjimas, (ar tai 
sužiniai ar nesu žiniai) vest ka
rą tinkamoj ąukštuYnoj, dėlei1 
ko ir buvo prašalintas iš pre
miere ir darbo konfederacijos 
vadovybės. Laikymas Caballe
ro premieru labai daug lėša- 
vo Ispanijos darbo liaudžiai 
gyvasčių ir turto.

Ir jei Caballero nebūtų bu
vęs prašalintas iš vadovybės, 
tai šiandien Ispanijos liaudis 
veikiausia jau būtų sukriušin- 
ta per fašizmą. Tarp dau
gelio pavyzdžių, dėlei kurįų 
vedė liaudiečius prie pralaimė
jimo, paduodu tik vieną iš d. 
S. N. nurodymų. Kuomet Fran
ko armija artinos prie Madri
do, komunistai reikalavo, kad 1 
būtų sutvirtintas apsigynimas ■ 
už 60 mylių nuo Madrido, kad 
neprileidus fašistų prie Madri
do, —tai Caballero pareiškė, 
kad “komunistam galvoj ne
gerai,” kad jie stato tokį rei
kalavimą. Girdi, fašistai nie
kada neprieis prie Madrido, 
o jei ir prieitų, tai daug leng- 
'viau bus Madridas apgint iš 
paties Madrido, ir jis užtikri
no suorganizuosiąs Madrido 
apgynimą pačiame Madride. 
Bet, kuomet fašistai įsibriovė 
į Madridą, komunistai vėl pa
reikalavo Caballero suorgani- 
zuot Madrido apgynimą, tai 
Caballero pareiškė, kad jau 
per vėlu. Tuomet komunistai 
griežtai pasipriešino Caballero 
taktikai ir metės į žūtbūtinę 
kovą organizuot apgynimą 
Madrido. Ir kuomet Madrido 
apgynimas perėjo į komunis
tų vadovybės rankas, tai tuo
met jau du trečdaliai Madri
do buvo fašistų rankose. Ir kuo
met Madride žiauriausia kova 
ėjo už kiekvieną žemės colį ir 
bile valandą gręsė lojalistams 
Madrido netekimas, tai komu
nistai pareikalavo, kad Barče- 
lonos kariuomenė pradėtų ata
kas, tai Barcelonoj trockistai 
iškėlė obalsį: Mes nenorim 
svetimos žemės nei pėdos, sa
vo neapleisime nei colio!”

Ir šitokiu apgaulingu obal- 
siu pavyko trockistams sulai
kyt Barcelonos kariuomenę

nuo atakų ant fašistų, kad pri
vertus fašistus gintis nuo Bar
celonos kariuomenės atakų. 
Kuomet Barcelonos frontas 
buvo tykus, tai fašistai su vi
som savo spėkom žudė Madri
do gyventojus ir naikino patį 
miestą. O kuomet komunistai 
pareikalavo Caballero, kad 
areštuotų Barcelonos trockis- 
tus už sulaikymą Barcelonos 
kariuomenės nuo atakų, tai 
Caballero pareiškė: “Aš tikiu 
demokratijai, ir trockistai kaip 
ir kiti turi turėt pilną laisvę 
savo minčių išreiškimui.”

Trockistai susidėjo su gen. 
Franko agentais; Valencijoj 
trockistai suorganizavo 14 agi
tatorių, kurie rengė demon
stracijas ir organizavo žemės 
kolektyvizaciją ir industrijos 
nacionalizaciją, su kuom 
drumstė vienybę Valencijos 
liaudies pasipriešinimui prieš 
fašistus.

Ir kuomet liaudies valdžia 
areštavo tuos nenaudėlius, tai 
pasirodė, kad iš tos grupės 
agitatorių buvo 8 gen. Franko 
prisiųsti fašistai.

Kodėl šis žygis trockistų su 
fašistais buvo daromas, ir ko
dėl šis obalsis, nors ir kairiom 
plunksnom apkaišytas, buvo 
pragaištingas tuo laikotarpiu 
Ispanijoj ? Drg. S. Nelson atsa
ko : —

“Todėl, kad Ispanijos liau
dis reikalavo nusavint žemę 
nuo didžiųjų žemvaldžių ir iš
dalint bežemiam ir mažaže
miam.” •

“Ir žemės kolektyvizaciją 
Ispanijos liaudis suprato, kad 
jiems nebus skirtumo kur jie 
dirba: ar pas didžponius žem
valdžius, ar dirbs kolektyvėse 
ūkėse, — vistiek nuosavos že
mės neturės.”

“Tad dėlei to didelė dalis 
bežemių ir mažažemių pasili
ko ant tvoros ir nebenorėjo 
gint liaudies valdžios.”

“Bet kuomet liaudies val
džia areštavo tuos niekadėjus 
ir panaikino kolektyvizaciją, o 
išdalino žemę bežemiam ir 
mažažemiam, tai Ispanijos že
mės artojai pilnai aprūpino 
liaudiečių armiją duona ir dra
panomis.”

“Kolektyvės ūkės dabar Is
panijoj negalimos todėl, kad 
liaudies valdžia dabar negali 
kolektyvų aprūpint padar
gais.”

Trockistai iškėlė obalsį: Ko
dėl Sovietų Sąjunga neprisiun- 
čia Raudonosios Armijos Bil
bao apgynimui ? Ir kodėl So
vietai neteikia Ispanijai amu
nicijos? Ir su tokiu obalsiu no
rėjo diskredituot liaudiečių 
akyse Sov. Sąjungą. / Sovietai 
kariuomenės pasiųst negali ap
gynimui Ispanijos. Nes, pirma, 
turėtų sunaikinti Vok. laivyną. 
O pradėjus tą žygį daryt, rei
kštų pasaulinį karą. Gi Sovie
tai negali imt atsakomybės už 
sukūrimą pasaulinio karo, ir 
su tuom atstumt demokratines 
šalis iš bendro bloko kovai 
prieš fašizmą.
Ar Duoda Sovietai Amunicijos 

Ispanijai?
Taip, duoda. 180 laivų So

vietai prisiuntė su amunicija 
Ispanijai. Tarp amunicijos bu
vę ir 100 aeroplanų.

Perstatymas
Iš New Yorko teatro mėgė

jų grupė perstatė tragediją 
“Hitlerio Koncentracijos sto
vyklose”. šiame perstatyme 
parodoma, kaip žiauriai kan
kina ir apgavystės būdais no
ri išgaut iš politinių kalinių 
apie jų nelegališką veikimą 
prieš nacių valdžią.

Bet Hitlerio budeliams ne
pavykus išgaut iš politinių 
slaptybes, nušauna ant vietos, 
be jokio teismo.

Paskiau buvo renkamos au
kos “Daily .Workeriui.” Su
rinkta $37.

Šiame paminėjime buvo ge
rokas būrys ir lietuvių, tai la
bai gerai. Bet turėjo būt dau
giau.

“Mūsų” Strazdo-Stilsono su

vedžiotų žmonių nebuvo nei 
vieno. Ir kur čia jie eis pa- 
rengiman, kur žino, kad bus 
aiškinama jų kolegų pragaiš
tingi darbai. Bedarbis.

Rochester, N. Y.
Kun. Jonas Prieš Darbininką 

Laikraščius
Sausio 16 d. vietos kunigas 

Jonas savo “pamoksle” išbarė 
visus tuos katalikus darbinin
kus, kurie skaito “Laisvę.” Jis 
šaukė: “Saugokitės bedieviš
kų — blogų laikraščių. Ne
skaitykite jų daugiau. Geras 
katalikas privalo šalintis nuo 
pagedusios literatūros.”

Visi gerai žinome, kad ku
nigai visuomet priešingi pažan
gai. Atsimename, kaip Lietu
voj kunigai meldėsi už caro 
sveikatą. Meldėsi ne veltui, 
suprantama; jie nuo “batiuš- 
kos” gaudavo malonių. Ten ir 
dabar kunigai poteriautų už ca
rą, jeigu jis ten būtų. Dėl 
darbininkų gyvenimo pagerini
mo kunigai nenori dirbti. Jei
gu darbininkai turi progą pa
siskaityti apie savo gyvenimą, 
pradeda suprasti, kodėl jiems 
prisieina būt be darbo ir be 
duonos, tai Jonas rėkia ir smer
kia katalikus darbininkus, kam 
jie j ieško teisybės.

Broliai katalikai! Jūsų kuni
gas smerkia tas žinias, kurio
se yra parodomi jūsų išnaudo
tojai. Darbininkai dabar per
gyvena gan sunkius laikus. 
Apie tuos sunkius laikus, ir iš 
ko jie paeina, mes rašome lai- 
raščiuose. Kunigui Jonui tas 
nepatinka. Jis mūsų laikraš
čius šmeižia.

Darbininkai turėtų įsitėmyti 
savo Joną-republ ikoną, kuris 
vien tik savo pilvo reikalais te
sirūpina.

Apie jį “Laisvėj” teks kai- 
kada pakalbėti. Skaitykite 
laikraštį “Laisvę”!

Kriaušius.

PRANEŠIMA] IŠ KITUR
PITTSBURGH, PA.

Pittsburgh’o ir apielinkės lietuvių 
draugijos rengia, 20 metų Lietuvos 
n e p r i k 1 ausomybės apvaikščiojimą. 
Apvaikščiojimas atsibus nedėlioj va
sario 13 d., 1938 m., prasidės kaip 
7:30 vakare, L.M.D. name 142 Orr 
Street, Pittsburgh, Pa.

Bus didelė ir labai graži muzikalė 
programa ir geri kalbėtojai. Kalbė
tojų rasis ir iš kitų miestų.

Bus renkamos aukos, Pittsburgh’o 
universitete išpuošti lietuvių aukomis 
kambarį; Lietuvos politiniame} kali
niams, ir Vilniaus mokykloms. Ko- 
lekta bus renkama atskirai kiekvie
nam tikslui. Įžanga veltui.

J. Miliauskas.
Rengimo Kom. narys. 
(34-35)

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. vasario, 2-rą vai. po pietų, 256 
Walker St. Visi nariai kviečiami at
silankyti, gausit knygą “Kelias Į 
Naują Gyvenimą”, taipgi turime 
daug svarbiu dalykų aptarti.
(34-35) ‘ Org. G. S.

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį,’ 13 d. vasario, Easton 
Baking Co. Svet. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Visi nariai būkite ir naujų 
narių atsiveskite. Sekr.

(34-35)

NEW BRITAIN, CONN.
Kalbės Svečias Is Canados_

Ne tankiai susilaukiame svečių kal
bėtojų iš kitų šalių, bet šiuo sykiu 
netikėtai pasitaiko. Drg. M. Guoba
yra atvykęs į šią šalį “Liaudies Bal
so” reikalais ir jis aplankydamas 
daug kolonijų neapleis mug neatsi
lankęs. Jis čia pribus sekmadienį 
vasario 13 d. ir kalbės susirinkime 
Darbininkų svetainėj, 53 Church St. 
iš ryto, kai 10 vai.

Kviečiami pribūti ant šio susirinki
mo visi be skirtumo ir išgirsti drau
go kalbos kuris pasakys, kaip Cana
dos lietuviai gyvena, kaip Lietuvoj 
žmones kovoja už įvedimą demokra
tijos ir ten toliau. Komisija.

(34-35)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks sek

madienį, vasario 13 d., 12:30 vai. po 
pietų. Easton Baking Co. Svet. Visi 
nariai prašomi dalyvauti ir nesivėluo- 
ti, nes bus nemažai reikalų svarsty
mui. Ypatingai buvę APLA nariai 
būkite—yra iš Centro atėję visi do
kumentai ir tt. Sekr. V. J. S.

(S4-35)

LAWRENCE, MASS.
Bendro Fronto Prakalbos įvyks 

sekmadienį, vasario 13 d. L. U. K. 
Svet., 41 Berkeley St. Pradžia 7:30 
vai. vak. Kalbės “Laisves” redakto
rius drg. A. Bimba ir vietinis J. 
Urbonas. Įžanga veltui. Kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti. (34-35)

NORWOOD IR APIELINKEI

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. vasario, sekmadienio po pietį, 
1:30 vai. Puskunigio Svet., 132 W.
Market St. Susirinkime nariai gaus 
knygų ir po susirinkimo prasidės 
“pare” (kozyrių) kurią rengia ben
drai visokios draugijos sukėlimui fi-
nansų dėl paminėjimo Lietuvos Ne
priklausomybės Vakaro. Org. F. L 

(34-35)

VARPO KEPTUVE

Kompozitoriaus Miko Petrausko 
atminčiai programa, kurią pildys Vy
rų, Merginų ir Mišrūs Chorai. Taipgi 
duetai ir solistai. Bus suvaidintas 
vaizdelis, parodantis kokią laisvę 
Lietuvos žmonės turi prie fašistinės 
dabartinės valdžios; kokiose sąlygose 
ir kaip Lietuvos jaunimas susirinkęs 
j mišką praleidžia sekmadienių pava
karius. Tai bus tikras paveikslas da
bartinės Lietuvos. Verta pamatyti 
netik suaugusiems, bet ir čiagimiam 
jaunimui. Tai puikiausia proga jau
nimui susipažinti su dabartinės Lie
tuvos “laisve”.

Taipgi šiame programe, bus dai
nuojamos tik Miko Petrausko kompo
zicijos,—revoliucinės ir liaudies dai
nos. Visas Choras bus pasipuošęs 
lietuviškais kostiumais. Tai bus vie
nas iš seniai laukiami] programų. Bū
kit visi Lietuvių Svetainėje, Vasario- 
February 13 d., 3-čią valandą po piet.

Tikietas tik 25c. Komisija.
(34-35)

E. ST. LOUIS, ILL.
Sekmadienį, 13 d. vasario bus ro- 

-domi judžiai iš Sovietų Sąjungos 
“Return of Maxim”. DeLuxe Teatre, 
1504 Walnut Ave., (vienas blokas į 
pietus nuo Broadway) prasidės 11 
vai. ryte. Vaizdins darbininkų kovą 
su carizmu Rusijoj. Nepraleiskite 
šio judžio nepamatę. Įžanga dėl su
augusiu 25c. Vaikams 10c. J. J. D.

(34-35)

PHILADELPHIA, PA.
Labai svarbi prelekcija ir juokinga 

Komedija “Knarkia Paliepiant”, įvyks 
13 d. vasario. Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. Pradžia 3 vai. po j 
pietų. Prelekciją duos Dr. J. Kaš
kiaučius iš Newark, N. J. apie žmo
gaus sveikatą, stovį ir kitais svar
biais klausimais. Komediją suvaidins 
Lyros Choro jaunuoliai. Todėl kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti.

(34-35)

so. bostonTmass.
So. Boston Laisvės Choras kviečia 

visus atsilankyti į “Kaimiečių Vaka-i 
rą”, šeštadienį, vasario 12 d. Liet. Į 
Piliečių Kliube, 376 Broadway. Prad-I 
žią 6 v. v. Bus visokių valgių apa
tinėje svetainėje, o viršutinėje tai 
galėsite pasišokti prie Morkelio or- 
kestros. Už geriausią kaimietišką 
apsirengimą bus dovanos. Įžanga tik 
50c už viską. Paremkite savo choro 
parengimą o jis jums už tai atsily
gins su dainom. Kom.

(34-35)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras važiuoja į “Lais

vės” bazarą, sekmadienį, .13 d. vasa
rio. Yra užsakytas didelis busas. 
Greatncckiečiai norinti važiuoti į 
“L.” bazarą tai užsisakykite buse vie
tą. 75c. asmeniui. Busas išeis nuo 
Kasmočių Svet., kaip 4:30 v. p. p. 
Galite užsisakyti per Pirmyn Choro 
Komitetą o, ant greitųjų pašaukite te
lefonu: Great Neck 2139. F. Klastom 

(34-35)

MONTELLO, MASS.
Paminėjimas Lietuvos Neprigulmy- 

bės 20 m. Sukaktuvių įvyks sekma
dienį, vasario 13 d. Liet. Taut. Namo 
Svet. Pradžia 7 v. v. Rengia Ben
dras Montellos Draugijos Komitetas. 
Kalbės “Keleivio” redaktorius S. Mi- 
chelsonas iš So. Boston. Koncerto 
dalį pildys Ig. Kubiliūnas ir drg. Rai- 
nardienė. Kviečiame visus skaitlin
gai atsilankyti. Kom.

(34-35)

WATERBURY, CONN.
Nors jau “Laisvėje” buvo praneši

mas apie drg. Mato Guobos prakal
bas, bet kad draugai nebūtų pamiršę, 
ir vėl priminama. Prakalbos įvyks 
vasario 11 d., penktadienio vakare, 
774 Bank St. Drg. Guoba papasakos 
apie lietuvių darb. gyvenimą kanadoj 
ir apie jo kelionę Lietuvoje ir ką jis 
ten matė. Kviečiame visus skaitlin
gai atsįlankyti. J. ž.

(34-35)<

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURĄL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą prisųsime NATU
RAL-LAX-HERB TEA.

Rašykte šiaip:
JOHN W. THOMSON

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)
LAISNIUOTAS

GRABORIUS
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan ikve. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 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

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

gr LIGOS 
S CHRONIŠKOS

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

Pasėkos
KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MEšLAŽARNĖS 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
Jsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 3 P. M.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVĖ. ■ DETROIT, MICH.
uui'.i>i..iw^i«l ' T 1 IKR.; ' II ,'l., —. i II...!. ■ ui ui..... I— ■m'iii.Np.Įi—

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

Rūgšti ruginė, saldi paginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta/ duona, Caleh ir rasiu 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.

Siunčian\c duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA
•

Įdedame Master-Kraft Oi! Burners į Jūsų Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
I ------------ ---
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LAISVĘ

Telefonas FOxcroft 9-6901 ’■ ■ •

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydfes

J Ęetyirtad., Vasario 10, 1938 
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Kviečiame į Didįjį "Laisvės” Bazarą Rytoj, 
Šeštadienį ir Sekmadienį, Ideal Ballroom!
r. 1 ■' ---------------------------------Gi ______________________ Gt—a—---------------------------- 1—.

Susieit Su Draugais, Pasilinksmint, Įsigyt Vertingų DaiktuŠiandien Protestas 
Prieš Fašizmą

Kelrodis Į “Laisves

!

i.

žvėriški fašistai, gavę 
Ispanijos liaudies smūgį 
Terųel, keršija mėtymu bombų 
ant motinų ir kūdikių Barcelo- 
noj. Tūkstančiai nekaltų kūdi
kių jau išžudyta iš Amerikos 
importuotomis bombomis.

Tuo tarpu iš Amerikos prie
plaukų kas dieną išeidinėja lai
vai, vežini karo reikmenis Mus- 
soliniui ir Hitleriui naudot 
prieš Ispanijos liaudį. Mes turi
me pakeist savo netikusiai už- 
vadintą Neutralumo Aktą. Mes 
neturime ilgiau remti fašizmą 
prieš demokratiją. Mes’ turime 
priimti O’Connell’io Taikos Ak
tą “apribojimui užpuolikų.”

New Yorko ispanų draugijos 
šaukia masinį protesto mitingą 
prie Italijos Konsulato ket
virtadienį, 10 vasario, 5 vai. po 
piet, tuojau po darbui. Tūks
tančiai taikos mylėtojų privalo 
dalyvauti su ispanais šioje de
monstracijoj ir pareikšti savo 
protestą prieš Italijos fašistų 
barbarus.

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

I

nuo 
prie

“Laisvės” didysis bazaras 
prasidės jau rytoj, penktadienį, 
11 šio mėnesio, puošniame Ideal 
Ballroom, Knickerbocker ir 
Flushing Avenues, Brooklyne. 
Jis bus per tris dienas — ILtą, 
12-tą ir 13-tą vasario.

Apie puikią meniškąją pro
gramą rasite plačiai aprašyta 
kitoj vietoj telpančiam© skel
bime, tačiau negalima iškęsti 
nepriminus, kad ją pildys net iš 
trijų skirtingų miestų meninin
kai, nekalbant jau apie paskil- 
busįjį vietinį Aido Chorą, kurį 
sudaro daugelio Brooklyno mie
sto dalių Jaunimas, taipgi apie 
Ateities žiedą, kuris susideda 
iš to pat vardo mokyklėlės mo
kinių.

vakarą šokiai prie ge- 
lietuvių orkestų.
daugį brangių dovanų 

ir smulkesnių visiem reikalingų 
daiktelių, kuriuos bus galima 
įsigyti visiem prieinamomis 
kainomis, jau buvo ne kartą 
minėta, tačiau nuolat ateina 
naujos dovanos, apie kurias 
visiems “Laisvės” draugams la
bai malonu išgirsti, štai jos:

PINIGAIS

riaušių

Vasario 3 įvyko Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 1 kp. 
susirinkimas “Laisvės” Svetai
nėj.

Gauta keli svarbūs laiškai, 
kuriuos gabiai skaitė jaunuo
lis sekretorius Kazimieras Rai
nys.

Laiškas nuo Lietuvių Meno 
Sąjungos prašė užsimokėt me
tines duokles. Mūsų kuopa mo
ka $5 į metus. Taipgi laiškas 
nuo LMS III Apskričio kvie
tė išrinkti delegatus į konfe
renciją, įvyksiančią 27 d. va
sario, 101 Grand St. Išrinkti 6 
delegatai.

Laiškas nuo Draugijų Sąry
šio reikalavo išrinkti delegatus 
į konferenciją, kuri įvyks 20 
vasario, 419 Lorimer St.

Laiškas nuo lietuvių jaunuo
lių žurnalo “Voice” (Balso) 
leidėjų praneša, kad žurnalo 
pirmas numeris jau ruošiamas 
spaudai. Taipgi, tame laiške 
prašė paremt finansiniai. Pir
mininkas A. Velička paprašė 
d. Vilkaitę ant vietos pereiti ir 
iš narių paprašyti aukų, su
rinkta $4. Nariai raportavo 
darbuojąsi gavimui skaitytojų. 
Mūsų kuopa gavo 10 metinių 
prenumeratų liet, jaunuolių 
žurnalui “Balsui.”

Nuo dd. Bliekos Brolūį, iš 
Bronx, N. Y. $2. Nuo dd. Liepų 
šeimos, Brooklyn, N. Y., $5.

DAIKTAIS
Nuo Brooklyno Palociavs sal

dainių krautuvės, sav. ./ Gin
kaus, 5 svarų gražų baksą sal
dainių,

M. Baltuįioniiltė, Cliffside, 
N. J., Apotninka.

Anna Driggs, Bronx, N. Y., 
3 gabalų setą užtiesalų kedėms.

Mrs. S. Meyejs, Bronx, N. 
Y., 1 žiurstą ir 1 galvai raištu- 
ką.

E. Katinienė, Easton, Pa., 2 
gabalu “Dresser Doilies.”

P. Blieka, Bronx, N. Y., “Ra. 
zor Blades.”

O. K. Jewelry Shop, K W. 
Petrow, laikrodį.

Nuo dd. Liepų šeimynos do
vanų gavome sekamai: “Mili
tary sėt,” žalvarinę tacą, plau
kam taisyt elektrikinį setą, 
naują lietsargį, saldainiam ir 
riešutam indelius, rūkoriam 
standą. Drg. Liepai taipgi au
kojo $2 Ispanijos reikalam, $2 
Intertype išmokėjimui ir $1 
žurnalui “Voice.”

J. Cibirka, gražų elektrikinį 
laikrodį ir elektrikinę lempą.

Helen Kanaporienė, Brook
lyn, prisiuntė setą sidabrinių 
šakučių ir peilių, z naujutėlių, 
tiesiog iš Macy’s krautuvės.
ALDLD Moterys iš San Fran

cisco ir Oakland, Calif., gražią 
staltiesę, rankų darbo. Prisiųs- 
damos, jos rašo sekamai:

“Laisvės Administracija:
“čia prisiunčia dovanėlę 

‘Laisvės’ bazaro moterų stalui 
nuo ALDLD moterų iš San 
Francisco ir Oakland©. Gajla, 
kad mes tiek mažai tesuspėjo- 
me.” V. Sutkienė”

Nuo d-gės K. Sinko iš Ulster 
Park štai tikrai “riebus” pra
nešimas bazarui:

“šiandien pasiunčiau ‘L.’ ba
zarui 30 svarų svilintos ir lietu
viškai prirengtos kiaulės laši
nių. Tik tiek man gaila, kad 
nespėjau ilgiau išrūkyt, šiltus 
iš rūkinyčios išlupau ir išsiun
čiau. Parmerka.”

A. Navikas, Brooklyn, 
veiksluotą skaitymo knygą 
kams.

Šiuos žodžius 
to ir ekspreso 
pundai, tačiau 
sekamo j laidoj,
sako turi “Laisvę 
ku.

Taigi, iš visko matyt, kad 
“Laisvės” bazare visi, nuo ma
žiausio iki seniausio, visokio iš
tekliaus ir skonio žmonės ras 
sau gerą pasirinkimą reikalin
gų daiktų ir sykiu pasilinks
mins, taipgi parems lietuvių 
liaudies dienraštį “Laisvę.”

Bazaro Komisija.

13Bazaras įvyks 11, 12 ir 
dd. šio mėnesio, Ideal Ballroom, 
Knickerbocker ir Flushing 
Avės.

Važiuojantieji iš New Yorko 
traukiniais, važiuokite ant 
Union Square ir čia imkite 
Canarsie traukinį ir išlipkite 
ant Jefferson St. stoties. Va
žiuojantieji automobiliais iš 
New Yorko, važiuokite Wil- 
liamsburgh tiltu ir pervažiavę 
tiltą važiuokite Broadway apie 
15 blokų iki Flushing Avenue, 
sukite po kairei į Flushing 
Avenue ir važiuokite iki Kni
ckerbocker. čia po kairei bus 
bazaro salė.

Iš Brooklyno ir kitų dalių 
Brooklyn© apylinkės galima nu
važiuoti šiais gatvekariais: 
Union Ave., Wilson Ave., ir 
Flushing Ave. Iš East New 
Yorko geriausias privažiavimas 
Canarsie line traukiniu ir išlip

ant Jefferson St. stoties.ti

Užbaigė Mokyklą Su 
Atsižymėjimu

pa- 
vai-

rašant, 
vėl atnešama 

apie tai rasite
nes spaudėjai 

užbaigt lai-

pas-

Minėkime Lietuvos Nepriklausomybę!
________  p)-------------------------------------------------------------

Svari)tos Prakalbos

Anna Janulavičiūtė, Ateities 
žiedo Vaikų Mokyklėlės pa
vyzdinga mokinė ir sekretorė, 
25 sausia baigė Liaudies Mo
kyklą No. 72 su geromis žymė
mis visame kame ir su medaliu 
už gerą žinojimą istorijos. 
Baigtuvių iškilmėse Anna pa
sakė atidarymo prakalbėlę.

Dabar Anna lanko Grover 
Cleveland High School. Ka
dangi jai dar tik trylikti me
tai, tai turi galimybės aukštai 
prasisiekti moksle iki užaugs. 
Geros kloties!

Anna su savo mamyte ir ke
turiais suaugusiais broliai gy
vena Maspethe, tačiau ji. nesi
skundžia tolumu Ateities Žie
do Mokyklos, kur būna kas 
šeštadienio popietį, “Laisvės” 
Salėj. Jinai sako, kad mokėti 
daugiau kalbų yra naudinga ir 
kad pažinimas savo tėvų kal
bos yra garbe jaunuoliams ir 
džiaugsmu tėvams. Rep.
l I - ...

8 vai. vakaro, “Laisvės’? Svetainėj, 
419 Lorimer St. Draugai prašomi 
visi atsilankyti ir kurie dar nepa$i- 
mokėjote už 1937 m., ateikite pasi- 
mokėt it atsiimti naują knygą “Ke
lias į Naują Gyvenimą,” parašytą 
dig. A. Bimbęs. Prašomi if ne na
tini ateiti prisirašyti prie šios lie
tuvių kul^ufrįnės draugijos. ■ Mokestis 
maža, ik $1.50 j metus, o khygų gau
sit kelis sykius įmokėtų pinigų ver
tės. Kp. org. G. W.

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

DABAR RODOMA
Sovietų Puikiausias Judis
REVOLUTIONISTS

(Revoliucionieriai)
Prieinamos Kainos—Rodoma be pertraukos

New Broadway Theatre 
246 Broadway, Brooklyn 

Near Marcy Ave. Station

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.

K. Degutis, Savininkas
Gerai Patyrę Barberiai 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Taisome namus ir maliavoj ame 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

FRANK DOMIKAITIS

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

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

GARSINKITE^ “LAISVĖJE

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Vestuvių vakarienės rengi
mo komisija raportavo, kad 
vakarienė įvyks 19 vasario, 
Liet. Am. Piliečių Kliube, 280 
Union Avė. šokiams grieš Geo. 
Kazakevičiaus orkestrą. P. 
Grabauskas ir A. Velička 
dainuos duetą, taipgi dainuos 
L. Kavaliauskaitė, P. Pakal
niškis ir A. Klimaitė. Bus ir 
vestuvių ceremonijos -— jau
noji ir jaunikis. Vakarienei 
duos “turkieną” ir “kilbasų,” 
taipgi bus gėrimo.

Vestuvių vakarienę gaminti 
pasižadėjo gaspadinės M. Ma- 
želienė, O. Malinauskienė, M. 
Banaitienė ir F. Kazakevičie
nė. Patarnautojos ir patarnau
tojai bus iš LDS 200 kuopos 
jaunuoliai ir jaunuolės.

Tikietai vakarienei ir šokiams 
$1.25, vien šokiams — 25c. Ko
misija prašo narius pasidar- 
buot pardavinėjime tikietų per 
tas dvi paskutines savaites.

Mūsų LDS 1 kp. auga na
riais, šiame susirinkime įstojo 
du nauji ir du persikėlė iš ki
tų kuopų. Dabar turi su virš 
du šimtus narių. Mirė P. Ar
lauskas. Ligonių dabar nesi
randa. Paakstinimui pasimo- 
kSjimo laiku, nutarta atspaus- 

k dinti nariams atviručių, ant

J

Vasario 18-tą dieną, tai yra, 
penktadienį, įvyks svarbios pra
kalbos, kurias rengia Am. Lie
tuvių Kongreso Brooklyn© Sky
rius. Prakalbos bus Grand Pa
radise Svetainėje, 318 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Kalbėtojai bus plačiai žino-( 
mi: K. Mihelsonukas, J. Gašlū
nas ir dainuos Aido Choras. 
Pradžia 7 :3() vai. vakaro. Įžan
ga veltui. Kviečiame visus 
brooklyniečius atsilankyti ir iš
girsti, ką mums pasakys kalbė
tojai apie Lietuvos Nepriklau
somybės 20-ties metų sukaktį. 
Prie to, Aido Choras dainuos 
lietuvių liaudies dainas. Pra
kalbos svarbios ir būkime visi.

Kviečia Liet. Kongresas.

Sugrįžo Iš Floridos
šiomis dienomis sugrįžo 

atostogų Floridoj J. Makūnas, 
M. Bushon ir čirikienė. Jie ten 
išbuvo apie mėnesį laiko. Ap- 
važinėję skersai ir išilgai vals
tiją ir matę daug įdomių daly
kų, taipgi gerokai pasinaudoję 
saulutės spinduliais ir šiltomis 
Floridos maudynėmis. '

Rep.

iš

Bellevue Logininėj užsidegė 
oksigeno būdele ir joj buvęs li
gonis Paul Greene, 32 m., pa
vojingai apdegė.

kurių bus paragrafas iš kon
stitucijos, aiškinantis, nuo ka
da narys būna suspenduoja
mas. Koresp. G. Kuraitis.

Iš Kom. Partijos Lietuvių 
Kuopos Susirinkimo

Sausio 7 d. įvyko antras 
Kom. Part, lietuvių kuopos su
sirinkimas. Narių dalyvavo 
virš 30.

Šiame susirinkim.e naujai iš
rinkta valdyba užėmė savo: 
vietas. Susirinkimas išrodė ga
na gyvas: daugelis narių ėmė 
dalyvumą įvairiais bėgamais 
reikalais.

Tarp kitų tarimų, nutarta 
rengt pirmą šios kuopos .. pa- 
rengimą-vakarą su pamargini- 
mais, kuris, rodos, bus balan
džio 10 d.

Platokai buvo diskusuojama 
apie rengiamą leist liet, jau
nuolių žurnalą “Voice.” Kuo
pos nariai pasižadėjo remt šį 
darbą, kad tik greičiau minė
tas žurnalas pasirodytų.

Šiame susirinkime prisirašė 
į kuopą 6 nauji nariai, neku- 
rie iš jų seniau buvę partijoj.

Sekantis šios kp. susirinki
mas bus lavinimosi susirinki
mas. Apšvietos Komisija pasi
žadėjo pagamint paskaitą ir 
tt. Jis įvyks pirmad., vasario 
21 d., “Laisvės” Svet.

Rep.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

šeštadienį, vasario 12, Lincoln’s 
dienoje Adomas Yezavitas ir Orkes
trą rengia “Valentine” šokius, šo
kiai atsibus, Liet. Am. Piliečių Kliu- 
bo Svet., 280 Union Avė. Pradžia 
7:30 v. y. ir tęsis iki vėlumos nak
ties. Programoj dalyvaus daininkas 
Viktoras . Bekeris ir armonistas Jur
gis Dirigenčius ir visiems žinomas 
Adomas Yezavitas ir jo Radio Or
kestrą. įžanga 35c. Kom.

(34-35)

SUSIRINKIMAI
Amerikos Labor Partijos Broo

klyno Lietuvių Skyriaus 
Susirinkimas

Gerbiamiejai!
Vasario.il, 1938 kaip 7:30 vakare 

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo 
name bug Amerikos Labor Partijos 
Lietuvių Skyriaus susirinkimas. Visi 
A. L. Partijos nariai ir nenariai pra
šomi ateiti į susirinkimą, nes turėsi
me labai svarbių reikalų aptarti. 
(34-35) Sekr. J. Buivydas.

MASPETH, N. Y.
šį ketvirtadienį, vasario (Februar 

ry) 10, 8 vai. vak., Zabelskio Svetai
nėj, įvyks ALDLD 138-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Visi nariai 
širdingai kviečiami dalyvaut. — Kuo
pos Sekr. (33-34)

BROOKLYN, N Y.
Am.’ Liet. Darb. Literatūros Drau- 

i gijos 1-mos kuopos susirinkimas 
1 jVyks šį ketvirtadienį, 10 d. vasario,

BELMONT
125 W. 48th Street 
East of 7th Avenue .

CHARLES FRANCIS DRAKE 
' Ruošia

Didį Paveikslą 
Pirmu Kartu Judžiose Perstatoma

RUSIJĄ MARŠUOJA PIRMYN
Ūžia kaipo gyviausias ir teisingiausias gyvenimo ir veiklumo 

pavyzdis Sovietą Sąjungoje

RODOMA 
DABAR

~r—u BimiiMiiim mrwnwnir******""’"

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Telephone Stagg 2-4409 |
A. Radzevičius I

GRABORIUS į 
(Undertaker) I

Vedu šermenis ir palaidoji: tin- | 
karnai ir už prieinamą kainą | 

Parsamdau automobilius vestu- > 
vėm, parėm, krikštynom ir į 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. * 

(Arti Marcy Avenue) k 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Slialins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

Ii senų padarau Dari
jui paveikilui Ir kra- 
javui sudarau iu »m»- 
rikoniškaii. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju {vairiom 
spalvom.

Mm
INVENTED

COOK and HEAT Without ,CoaŲ
In Your Preaont 
Stove of Furnace— 
HOTTER —CHEAP. 
ER— No Aahee or Dirt 
— Twice the Heat Quick 
■t ONE HALF THE COST.

COOKS A MEAL
FOR LESS

Benti any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect P«r- ,
formmce. Burns cheap oil a new “n,o 
way, without pre-gonerating Any srovi 
or clogging lip. Quick Intense HANOI or 
heat by Simple Turn of Valve, iurnaci 
It ends drudgery and dirt of Qufcfc HfdTaf 
coal or wood; cuts fuel bills In Turn of Valvat 
half, pays for Itself quickly by what IT SAVES.

DU AME phone for free rnUlMt DEMONSTRATION
No Obligation

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

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PILFER LISAUSKAS 

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550 
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE 
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

58-82 72nd PLACE

or.wood T'

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

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

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

Sleeping Accomodations.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thu ra., FriM Sat. and
Sun. all day and night.

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

Vasario.il



