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AMNESTIJOS PETICIJOS JAU PAS LIETUVOS ATSTOVĄ
Vietinio fašistų šlamštelio re

daktorius, kaip už liežuvio 
riamas, rėkia ir rėkia prieš 
vietų Sąjungą. Jam visai 
rūpi nei tas, kad Sovietų 
junga yra geriausias ir
priausias Lietuvos nepriklauso-i' 
mybės apgynėjas tarptautinėje 
politikoje.

Kažin tik ar tam redaktoriui 
netenka “sandvičių” ir buizos! 
nuo Vokietijos ir Lenkijos p0- 
nų, kurie, kaip tos alkanos ka
tės, taikosi prie Lietuvos teri
torijos. Koks gi kitoks tiksiąs 
galėtų būti neperstojančiai pra
keiksmo maldas siųsti Sovietų 
žemės adresu?

čechoslovakijos socialdemo
kratas Dr. Emil Frenzel atsi
vertęs prie dvasios šventos ir 
padaręs sekamą pareiškimą.

“Aš pasitraukiu iš viešojo 
socialistų veikimo, nors dar so
cialistu ir pasilieku, nes aš nu
sivyliau. Socializmas moka tik 
apgaudinėti ir aš pats taip da
riau per laikraštį. Bet aš tie
są tematau tik katalikų tikėji
me, kuris žmogui nieko neža
da, ko negalima. Tikiu, kad ir 
aš pats greitai prisiglausiu prie 
Katalikų Bažnyčios. Ji tegali 
žmoniją išgelbėti.“

Chicagos “Draugas” šaukia: 
“Garbė tokiam žmogui!” Kiek 
čia džiaugsmo, kad laimėjo at
gal paklydusią burutę. Tuo tar
pu kasdien pasaulyje tūkstan
čiai tikinčių atsisveikina su ti
kėjimu ir bažnyčia, tačiau nie
kam iš mūsų nereikia taip gar
siai džiaugtis, nes mes tai lai
kome natūraliu žmonių švieti- 
mos procesu. Kai jau tokiai di
delei bažnyčiai reikia taip 
džiaugtis viena avele, tai labai 
prasti pyragai.

Kodėl negalėtų Lietuvos valš 
džia pastatyti didžiulį paminklą 
įamžinimui M. Petrausko at
minties? Galėtų ir turėtų. Vi
sai nepridera tam tikslui ran
kioti dolerius Amerikoje. Pe
trauskas pilnai užsitarnavo nuo 
Lietuvos tokios pagarbos.

Mes amerikiečiai pasirūpin
kime čionai Petrausko atmintį 
tinkamai pagerbti, šiuo tarpu, 
man atrodo, bus geriausias ir 
gražiausias jo atminčiai pamin
klas, jeigu suremsime pečiais ir 
išleisime jo kūrinius. Kiek ži
nau, tuomi pradeda rūpintis 
Lietuvių Meno Sąjunga. Tą 
darbą reikėtų nuoširdžiai pa
remti.

Jos. Petrelo iš Philadelphijos 
prisiuntė mano vardu 1 visus 
penkis dolerius dienraščiui 
“Laisvei” aukų. Labai ačiū, 
drauge. “Laisvės” intertype ma
šinos išmokėjimui aukos reika
lingos. Kurie draugai ištesi ir 
paremia, atlieka gražų revoliu
cinį darbą.

Chicagiškis mūsų nenuilstan
tis oponentas vėl perkūnais ap
šaudė Sovietų valdžią. Sako, 
būk ji sušaudžius du “senu so
cialdemokratu — Seid Davdari- 
anin ir Gerasin Maxhardze.” 
Bet gal per neapsižiūrėjimą jis 
ten pat priduria: “Per pasku
tinius kelius metus juodu buvo 
nutraukę oficialinius ryšius su 
socialdemokratų partija.“

Vadinasi, jie nebuvo sušau
dyti už priklausymą prie soci
aldemokratų partijos, nes jie 
jai nepriklausė. O tai reiškia, 
kad jei ištiesų jie yra sušau
dyti, tai buvo papildę krimina- 
liŠkus prasižengimus prieš So
vietų valdžią ir Sovietų liaudį.

Tai ko dabar tas Chicagos 
žmogus taip verkia ir taip ne
gražiai budeliuojasi?

280,000 Nazių Arini- 
jos Čechoslavų-Aus 

trijos Pasieniuose
Htlerininkai Grasina Nauju 

Teroru Austrijai

(Tada 
šeimi-

Viena, Austrija. — Hitle
ris pasikalbėjime su Austri
jos ministeriu pirmininku 
šušniggu, Berctesgadene, 
Bavarijoj, pareikalavo, kad 
Austrų valdžia paskirtų na
zį Seyss-Inquarhta savo vi
daus reikalų ministeriu. Šu- 
šniggas sutiktų tam hitleri
ninkui duot vietą kaip teis- 
darystės ministeriui. Bet 
Hitleris spiriasi, kad turi 
būt pervesta į Seyss-In- 
quarhto rankas Austrijos 
vidaus ministerija, 
naziai galėtų plačiai 
ninkaut Austrijoj.)

Jeigu Austrija 
jam vidaus reikalų ministe
rijos, tai Austrijos naziai 
su Hitlerio pagelba pradės 
naują kruviną terorą prieš 
dabartinę Austrų valdžią, 
kaip grasina hitlerininkai.

Paryžius. — Laikraštis 
“Soir” sužinojo, kad Vokie
tija paskutiniu laiku sutel
kė 20 divizijų savo armijos, 
apie 280,000 kareivių, į Če
choslovakijos ir Austrijos 
pasienius.

neduos

Tai yra nazių grasinimas I H
tom šalim, kad pasiduotų j kp,000 kudikiu^u^1-
Hitlerio užmačioms. L'1" ’ \

|nešė Kongresui Aptak 
suot Valdiškus Bonus
Washington. — Demokra

tas senatorius H. E. Hitch
cock įteikė kongresui suma
nymą pataisyt šalies konsti
tuciją taip, kad galima bū
tų imt taksus ir nuo valdiš
kų paskolų bonų ir aptak- 
suot algas šalies ir valstijų 
valdininkų ir tarnautojų.

Tą pačią dieną įnešta 
kongresui pakelt taksus 
kompanijoms, turinčioms 
virtines krautuvių (“čein- 
štorių”). Tokios didžiųjų 
kapitalistų kompani jos 
smaugia smulkiuosius ir vi
dutinius krautuvninkus.

Didelis Važiotės Streikas 
Minneapolyje, Minn.

Mineapolis, Minn. — Gat- 
vekarių konduktorių, mo- 
tormanų ir auto-busų veži
kų streikas suparalyžiavo 
judėjimą visame mieste.

Pirmutinė streiko prie
žastis buvo ta, kad kompa
nija užsimanė palikti tik po 
vieną darbininką gatveka- 
ryj vieton iki šiol buvusių 
dviejų.

O gal jis bando svietui įpirš
ti tokią filosofiją, kad buvęs 
socialdemokratas niekados ne
gali tapti kriminalistu, liaudies 
priešu? Bet juk ir Mussolinis 
savo laikais buvo socialistu ir 
dideliu socialistų vadu, o, pa
žiūrėkite, į kokią pabaisą tas 
sutvėrimas yra dabar išsigimęs.
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60,000 Kūdikiu Kasmet 
Gema su Sifiliu; po 
40,000 Miršta nuo Jo
Washington. — Senato

rius La Follette įnešė kon
gresui sumanymą paskirt iš 
šalies iždo 271 milioną do
lerių kovai prieš 
lyties ligą sifilį per

baisiąją
13 me-

Nuo tos ligos 
miršta po 40,000

kasmet 
žmonių

I filiu, kaip senatorius La Fo
llette įrodė skaitlinėmis dr. 
Th. Parran’o, valdiško gene- 
ralio chirurgo.

Chicagos sveikatos komi- 
sionierius dr. Ėundesen pa
rodė, kad jo mieste mažiau 
kaip vienas trečdalis visų si- 
filitikų bando gydytis.

Senatorius dr. R. S. Co
peland, be kitko, privedė pa
vyzdį, kaip nuo vienos 13- 
kos metų mergaitės sifiliu 
užsikrėtė trys vyrai ir še
šios moterys.

Philadelphiečiai Turės Mokėt 
Pirkiniu Taksus

Philadelphia, Pa.—Miesto 
majoras Wilson ir kelios 
krautuvės kreipėsi į teismą, 
kad uždraustų išrinkt 2 
procentus taksų nuo pirki
nių. Tokius taksus nuspren
dė uždėt pirkiniam 
taryba, nepaisant 
priešinimosi. ♦

Teismas atsisakė 
indžionkšiną-drausmę 
tų taksų išrinkimą.

miesto 
majoro

išduot 
prieš

NU-USA MARININKAI 
VARĖ ŠALIN JAPONUS

Shanghai, vas. 15.—Kelis 
kartus japonų kariai bandė 
įsibriauti į amerikiečių kon
troliuojamą dalį Tarptauti
nės Kolonijos Shanghajuj; 
bet Amerikos marininkai 
pastojo jiem kelią, ir japo
nai buvo priversti pasi
traukti atgal.

STALIN ATSAKO KLAUSIMA 
APIE SOCIALIZMO PER

GALĘ SOVIETUOSE
Maskva. Į laišką vieno 

Jaunųjų Komunistų Sąjun
gos nario, Ivano Ivanovo su 
klausimu, ar jau pilnai lai
mėta sociaizmo pergalė So
vietuose, atsakė “Pravdoj” 
J. Stalinas, generalis sekre
torius Sovietų Komunistų 
Partijos:

Pačioj Sovietų Sąjungoj 
“buržuazija jau išnaikinta 
ir socializmas apskritai 
įkurtas. Mes vadiname ta
tai pergale socializmo kūry
bos vienoj šalyj.”

Bet Sovietų Sąjunga yra 
apsupta kapitalistinių vals
tybių, daugelis kurių yra 
stačiai priešingos Sovie
tams; taigi yra pavojus, kad 
jos gali kariškai užpult So
vietus, idant atsteigt bur
žuazinę santvarką. Tad 
šiuo atžvilgiu “mes atvirai 
ir teisingai sakome, jog so
cializmo pergalė mūsų ša
lyj dar nėra galutinai lai
mėta,” perspėja Stalinas.

Šį uždavinį tegalima iš
spręst “tik rimtai sujun
giant pastangas tarptauti
nio, proletariato su dar rim
tesnėmis pastangomis visų 
mūsų Sovietų žmonių.

“Turi būt suorganizuota 
darbininkų klasės politinė 
pagelba buržuazinėse šaly
se talkon mūsų šalies darbi
ninkų klasės tokiam atsiti
kimui, jeigu kas kariškai 
užpultų mūsų šalį; ir lygiai 
turi būt suorganizuota mū
sų šalies darbininkų klases 
visokia pagelba darbininkų 
klasei buržuazinėse valsty
bėse. Turi būt visokeriopai 
sustiprinta ir sudrūtinta 
mūsų Raudonoji Armija, 
Raudonasis Laivynas, Rau
donasis Orlaivynas ir Visa- 
Sovietinė Draugija Chemi
nio ir Orinio Apsigynimo.

“Visi mūsų žmonės turi 
būt laikomi mobilizuotame 
prisirengime prieš kariško 
užpuolimo pavojų, idant 
mūsų išlaukiniai priešai ne
galėtų mus netikėtai už 
klupt jokiu /pripuolamu’ 
nuotikiu nei jokiomis gu
drybėmis.”

|sakė Valstijos Policijai 
Užgrobt Jersey City 

Balsavimo Rekordus
Trenton, N. J.-—Įstaty

miška New Jersey seimelio 
komisija įsakė pulkininkui 
M.. O. Kimberlingui, valsti- 
jinės policijos superinten
dentui, užgrobt rinkimų- 
balsavimų knygas, sąrašus 
ir kitus dokumentus Hud
son apskrityj, New Jersey.

Tuos rinkimų dokumen
tus laiko užrakinęs saugos 
spintose Jersey City majo
ras Frank Hague, akiplė
ša balsų klastuotojas.

Kada nesenai valstijos 
seimelio komisija atsiuntė 
šerifą su pagelbininkais pa
imt balsavimų popierius, tai 
išanksto prirengta Hague’o 
miestinė policija juos laukan 
išvijo.

Hague.—Holandijos val
džia taipgi faktinai pripaži
no Ethiopiją Italijai ir pa
siuntė savo ambasadorių 
pas Italijos karalių kaip pas 
“Ethiopijos imperatorių.”

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas Pittsburghe

Pittsburgh, Pa. — Lietu
vos „ nepriklausomybės ap- 
vaikščiojimas įvyko pasek
mingai. Žmonės net nesutil
po svetainėn. Aukų politi
niams kaliniams surinkta 
$63.90. Pittsburgho Univer
siteto liet, kambariui — 14 
dolerių su centais; Vilniaus 
liet, mokykloms 8 dol. su 
centais. E. Mikužiutė.

LIAUDIEČIAI ATRĖMĖ
FAŠISTUS

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis, vas. 15.—Liau- 
diečiai atrėmė smarkias fa
šistų atakas rytiniame ir 
vakariniame frontuose ir 
pataisė savo linijas.

New

Rochester, N. Y.—Jau at
slūgsta potviniai, kurie gra
sino šiaurinei v daliai 
Yorko valstijos.

Reikalavimą Išlaisvinti Politinius Kalinius 
Pasirašė 20,000 Lietuvių Amerikiečių 

ir Pasirašys 100 Tūkstančių
--------------- ---- -------------------------------------- Ii) _________

Amerikos Lietuviu Kongreso 
Telegrama Smetonai

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Delegacijos Telegrama 

Iš Washingtono
Washington, vas. 15.— 

Amerikos Lietuvių Kongre
so delegacija: Euphrosine 
Mikužiutė, Juozas Baltru
šaitis, John Orman ir Ed
ward Baltrušaitis įteikė 
Lietuvos atstovybei petici
jas su 20 tūkstančių parašų, 
reikalaujančias išlaisvinti 
politinius Lietuvos kalinius.

Lietuvos atstovas žadei- 
kis priėmė delegaciją ir pa
reiškė, kad amnestija yra 
svarstoma Lietuvos valdžios 
ir kad šios peticijos šiek 
tiek paveiks Smetonos val
džios sprendimą tąja kryp
tim.

Jis žadėjo pasiųst Lietu
vos valdžiai kablegramą, 
kad priėmė šią delegaciją. 
Jis taip pat ketino pasiųst 
peticijas su parašais.

Pirmesni bendros spaudos 
pranešimai apie suteikimą 
amnestijos politiniams kali
niams Lietuvoj, matyt, yra 
be pagrindo.

Amerikos Lietuvių Kon
greso Delegacija.

EXTRA!
SMETONOS “KONSTITU

CIJA” LIETUVAI

New Yorke gauta iš Kau
no kablegrama, kad Sme
tona jau paskelbęs Lietuvai 
naują konstituciją.

LEDLAUŽIS JAU TIK Už 
12 MYLIŲ NUO SOV. 

MOKSLININKŲ

Maskva, vas. 15.—Ledlau
žis “Murman” taip sparčiai 
skrodžia ledus, kad jam te
liko tik 12 mylių pasiekt ke
turis Sovietų mokslininkus 
ant ledo lyties netoli Green- 
landijos. “Murman” rengia
si jau siųst lėktuvą pas juos.

HITLERIS PRIVERTĖ 
AUSTRIJĄ PRIIMT

NAZI MINISTER!
Viena, Austrija, vas. 15.— 

Hitleris taip stipriai, grasi
nančiai reikalavo padaryti 
nazį Seyss-Inquarthą Aus
trijos vidaus reikalų minis- 
teriu, kad Austrų valdžia 
jau priversta paskirt jį to
kiu ministeriu.

Chengchow, Chinija. — 
Nors ant amerikiečių bap
tistų misijos stogo buvo iš- 
maliavota Jungtinių Valsti
jų vėliava 40 pėdų ilgio, bet 
Japonijos lėktuvai tris kar
tus bombardavo tą misiją ir 
sužeidė keturis chinus ligo
nius jos patalpoje.

Washington, D. C. 
Vas. 14, 1938 

Antanui Smetonai, 
Lietuvos Prezidentui, 
Kaunas, Lithuania

Mes, žemiau pasirašę lie
tuviai, šiaurinės Amerikos 
Jungtinių Valstijų gyvento
jai, reikalaujame, kad Lie
tuvos nepriklausomybės 20 
metų sukaktuvių proga bū
tų suteikta AMNESTIJA 
visiems kaliniams, kurie yra 
laikomi kalėjimuose už tai, 
kad jie kovojo dėl ekonomi
nės žmonių būklės pagerini
mo arba dėl demokratinių 
liaudies teisių, garantuotų 
Lietuvos konstitucijoj.

šią peticiją jau pasirašė 
dvidešimtis tūkstančių lie
tuvių ir pasirašys nemažiau 
šimto tūkstančių, šiandien 
parašus įteikėme Lietuvos 
Pasiuntinybei Washingtone 
perdavimui Lietuvos vy
riausybei.

Euphrosine Mikužiutė, 
Vardu Amerikos Lietuvių

Kongreso.

Audra vėl Trukdo Sov. 
Mokslininkų Gelbėjimą

Maskva. — Ledi a u ž i s 
“Taimyr,” plaukdamas gel
bėt keturis Sovietų moksli
ninkus nuo ledo lyties netoli * 
Greenlandijos pakraščio, su
sidūrė su tokiais storais le
dynais, kad ir dinamitu 
juos ardydamas tegali pa
sivaryti priekin tik 150 jar-? 
du po kiekvieno didelio 
sproginio.

Audra pradėjo blokšt to
lyn didelę, gana lygią ledo 
lytį, ant kurios “Taimyr” 
buvo iškėlęs du savo lėktu
vus, kurie taikėsi skrist pas 
mokslininkus ant kitos ly
ties už 20 mylių. Tad lėktu
vai tapo vėl išskirstyti dali- ., 
mis ir sugabenti atgal į 
“Taimyrą.”

Atplaukia kitas, stipres
nis sovietinis ledlaužis 
“Murman,” kuris randasi 
tik už keleto mylių nuo 
“Taimyro.”

Šuny Gaudytojų Šokiai Nau
dai Šuny ir Vaikų

Council Bluffs, Iowa. — 
Miesto šunų gaudytojai su
rengė šokius naudai šunų ir 
patenkinimui vaikų, norin
čių turėt sau šunį. \

Šungaudžių šokių pelnas, 
skiriamas nupirkti leidimus- 
ženklelius su g a u n am iem 
palaidiem šunim ir taip juos 
padovanot vargingiem vai
kam, pageidaujantiem ke

turkojo draugo.
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Amerikiečių Balsas Lietuvos
Valdovams

Pereitą pirmadienį Amerikos Lietuvių 
Kongreso atstovybė įteikė Washingtone 
Lietuvos pasiuntinybei peticiją dėl am
nestijos Lietuvos politiniams kaliniams 
anti-fašistam. Po peticija surinkta dvide
šimt tūkstančių parašų. Tai kolektyvis 
amerikiečių balsas, atstovaująs veikliau
sias ir sveikiausias Amerikos lietuvių 
spėkas. Būtų buvę surinkta parašų daug 
daugiau, jeigu būtų buvęs tas darbas 
pradėtas daug anksčiau.

Ką amerikiečiams atsakys Lietuvos fa
šistinė valdžia su Antanu Smetona pry- 
šakyje, tai greita ateitis parodys. Bet 
šis dešimt tūkstančių lietuvių balsas gar
siai nuaidės Lietuvoje. Jį išgirs šimtai 
tūkstančių Lietuvos valstiečių ir darbi
ninkų. Tiesa, Lietuvos valdžia neleis Lie
tuvos spaudoje paskelbti Amerikos pe
ticijos įteikimą jos pasiuntinybei Wash
ingtone, bet kitais keliais ir būdais ši 
naujiena pasieks Lietuvos darbo visuo
menę. Ji džiaugsis, kad mes neužmirštam 
jos, skęstančios varguose ir jos geriau
sių sūnų ir dukterų, kurie laikomi už 
grotų Lietuvos bastilijose, kaipo politi
niai nusikaltėliai. Jų gi nusikaltimas bu
vo, tik tame, kad jie, laisvėje būdami, or
ganizavo darbo liaudį ir kvietė ją kovot 
už geresnę savo būklę, už žmoniškąsias 
savo teises, kurias iš jų atėmė tautinin
kų partija.

jau girdų yra, kad Smetonos valdžia 
esanti paruošus Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimo proga amnestiją kali
niams, bet sunku tikėti, kad ta jos am
nestija atidarytų kalėjimų duris šimtams 
antifašistų. Kaip paprastai, ir ši amnes
tija greičiausia suteiks laisvę tik krimi
nalistams ir žmogžudžiams, gal dar vie
nam kitam vokietininkui bei voldemari- 
ninkui, bet ji nepalies masės tų kalinių, 
kurie yra idėjiniai nusiteikę prieš fašiz
mą.

Dvidešimt Metų Lietuvos 
Nepriklausomybės

Šiandien sueina lygiai dvidešimts me
tų nuo paskelbimo Lietuvos nepriklau
somybės. Ji buvo paskelbta vasario 16 d., 
1918 metais. Tai, be abejonės, buvo svar
bus istorinis žygis lietuvių tautos gyveni
me. Ypatingai svarbu mums, revoliuci
niam proletariatui, kurie visados vedėm 
ir vedam kovą už pavergtųjų tautų iš
laisvinimą ir už visų tautų lygybę. Mes 
griežtai atmetam fašistinę tautų klausi
me filosofiją, kuri skelbia vienos tau
tos pirmenybę ant kitos, tvirtesnės, ge
riau ginkluotos tautos viešpatavimą ant 
silpnesnės. Prieš tokią filosofiją komu
nistai kovojo ir kovos.

Lietuvos nepriklausomybės išlaikymas 
ir apsaugojimas didžiausia rūpestis Lie
tuvos liaudies ir amerikiečių lietuvių. O 
kad tai nepriklausomybei visados šioje 
imperializmo gadynėje grūmoja pavo
jus, tai niekas negali užginčyti. Iš vienos 
pusės Lenkija’, iš kitos pusės Vokietija— 
štai Lietuvos kaimynai, kurie tik laukia 
progos savo pasikėsinimų pravedimui. 
Todėl Lietuvai ir lietuviams prisieina 
nuolatos budėti, nuolatos būti sargyboje 
ir laikytis tokios vidujinės ir išlaukinės 
politikos, kuri užtikrintų Lietuvos nepri
klausomybei saugumą.

Deja, dabartinė Lietuvos valdžia, da
bartinė tautininkų diktatūra1 elgiasi kaip

tik priešingai. Paimkime jos tarptautinę 
politiką. Jau tas vienas faktas, kad Lie
tuva šiandien Europoje priskaitoma prie 
fašistinių, o ne demokratinių šalių, jos 
orientacija svyra fašistinių agresorių pu
sėn. Ir kiek gali Lietuvos valdžia pa
gelbsti fašistams agresoriams. Pavyz
džiui, šiandien ne tik simpatijomis, ne 
tik žodžiais, bet ir ginklais Lietuvos val
džia pagelbsti Hitlerio ir Mussolinio ka
rui prieš Ispanijos liaudį. O kaip grei
tai Hitleris apsidirbs Ispanijoje, jis pra
dės suvesti sąskaitas su Lietuva dėl Klai
pėdos. Tą mato visi. To negali nematyti 
ir dabartiniai Lietuvos valdovai. Mato ir 
jie, bet jiems fašizmo laimėjimas stovi 
pirmoje vietoje, o Lietuvos interesai, nors 
jie save stato didžiausiais Lietuvos pat
riotais, antroje. Kiek laimi fašizmas Is
panijoje ir kitose šalyse, tiek pralaimi 
Lietuva. Lai to nepamiršta nei vienas lie-

Lietuvos tarptautinė politika turėtų 
aiškiai krypti ne Mussolinio, Hitlerio ir 
gen. Franco, ne fašistinio kariniai nusi
teikusio tautų bloko pusėn, bet pusėn de
mokratinių tautų-.-Sov. Sąjungos, Fran
ci jos, Amerikos, Belgijos, Ispanijos, Če- 
choslovakijos ir tt. Juo ilgiau dabartinė 
tautininkų diktatūra pasiliks Lietuvoje, 
tuo didesnis darysis Lietuvos nepriklau
somybei pavojus.

Bet nemažesnės svarbos yra ir viduji
niai Lietuvos reikalai. Tvirta tauta gali 
būti tiktai laisva ir pažangi tauta. Nei 
vieno, nei kito šiandien Lietuvoje nėra. 
Lietuvos liaudis prispausta ir pavergta. 
Ant jos viešpatauja nachališka politikie
rių, ponų ir kapitalistų grupė. Ji negali 
atsikvėpti, ji negali kultūrėti, ji negali 
tvirtai apsivienyti atsispyrimui prieš iš
laukinius priešus. Ji kenčia alkį ir šaltį. 
O kad tai šventa tiesa, kad tai nė nago 
juodymu neperdėta, tai užtenka tik vieno 
sekamo Kauno spaudos pranešimo, kurio 
antgalvyje skaitome: “Šimtas tūkstančių 
žmonių reikalingi pagalbos.” Ten skaito
me:

“Nereikia tik užmerkti akių ir tuo- 
jaus pamatysi, kad ne tik didesniuose 
Lietuvos miestuose, bet ir miesteliuose 
ir sodžiuose yra nemaža šeimų ir atski
rų asmenų, kuriuos vargina alkis, šal
tis, ligos, senatve ir kitos nelaimės. Yra 
didelių šeimų, kurių vienas, mažai už
dirbąs tėvas, nepajėgia išmaitinti, yra 
tūkstančiai bedarbių, yra nebedarbin- 
gų senelių ir mažamečių be globos vai
kų. žiema jiems — baisiausias siau
bas.”
Ar bereikia liūdesnio ir baisesnio vaiz

do! Ir tai po dvidešimties metų krašto 
nepriklausomybės! Ar šitokia Lietuvos 
liaudies baisi būklė gali padaryti Lietu
vą vidujiniai tvirta, galinga šalimi, pajė
giančia atsilaikyti prieš jos nepriklauso
mybei grūmojančius pavojus? Ne, negali.

O kas kaltas? Kodėl šiandien Lietuvoje 
tas šimtas tūkstančių žmonių badauja ir 
kenčia alkį? Juk ten jokios gamtinės ne
laimės neištiko. Juk ten nebuvo bandy
ta pravesti koks nors didelis krašto ūkio 
reikalų pertvarkymas, kuris laikinai bū
tų supurtęs ir pabloginęs žmonių būklę, 
bet už tai jai dabar šviestų skaisti at
eitis? To nebuvo. Viskas ėjo normališkai, 
fašistiniai. Vadinasi, už šitą Lietuvos 
liaudies pražūtį kalta santvarka. Jinai 
žudo Lietuvos liaudį ir pačią Lietuvą.

Štai kas reikia storai pabrėžti šios su
kakties proga. Ir kas myli Lietuvos liau
dį, kam rūpi apsaugojimas Lietuvos ne
priklausomybės, tas turi stoti į kovą už 
prašalinimą Lietuvoje tautininkų dikta
tūros.

Tai va kodėl visi laisvę mylį Amerikos 
lietuviai taip nuoširdžiai sutiko naujieną, 
kad pagaliau Lietuvoje susidarė Demo
kratinis Bendras Frontas. Mes manome, 
kad to apvienyto demokratinio judėjimo 
keturiolikos punktų programa pilnai at
sako Lietuvos vidujiniams ir tarptauti
niams reikalams. Ją visais būdais rems 
visa pažangioji Amerikos lietuvių visuo
menė.

Jie padės Lietuvos žmonėms atsteigti 
demokratinę santvarką.

Tegul gyvuoja Lietuvos Demokratinis 
Bendras Frontas!

Tegul gyvuoja laisva, pažangi mūsų 
gimtinė Lietuva!

Budavokime ALDLD
Ilgus metų^ viešpataująs 

ekonominis krizis ir darbo 
žmonijos vargas, fašizmo 
užpuolimai ant darbininki
jos ir mažesnių tautų, So
vietų Sąjungos pasekmingas 
maršavimas pirmyn prie 
laimingo, smagaus ir gero 
gyvenimo,—visa tai ir dau
gelis kitų labai svarbių įvy
kių suteikia aiškiausią su
pratimą, kad darbo žmonės 
turi burtis ir organizuotis į 
savo organizacijas.

Lietuvių tarpe pasireiškė 
stiprus bendro fronto judė
jimas Amerikoj ir Lietuvoj. 
Visi, kam tik brangi žmoni
jos laisvė, kas tik stoja prieš 
reakciją, už progresą,—jun
giasi kovai už demokratiją, 
prieš fašizmą, prieš agreso
rių karą Ispanijoj ir Chini- 
joj.

Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugi
jos kuopos ir nariai dabar 
turi geriausią progą auklėti 
šią oganizaciją. Juk mūsų 
Draugija jau gyvuoja 
23-čius metus. Mes apjungė
me tūkstanč ius lietuvių 
Jungtinėse Valstijose, Ka
nadoj ir turime kuopas 
Franci joj, Pietų Amerikoj. 
Juk mes išleidome 42 kny
gas istorijos, abelno mokslo, 
dailės, ekonomijos ir darbi
ninkų reikalais. Jokia kita 
sriovė neturi tokios galingos 
organizacijos. K i t a t ančiai 
pažangūs žmonės gėrėjasi 
lietuviais, kad mes turime 
tokią organizaciją, kuri rū
pinasi kultūros ir apšvie- 
tos reikalais, kuri taip sėk
mingai paskleidžia tikro 
mokslo knygas ir brošiūras, 
kuri reguliariai leidžia .žur
nalą “Šviesą.”

ALDLD organizacija tūk
stančiams lietuvių pasitar
navo pakėlimu jų apšvietos, 
kultūrinio prasi lavinimo. 
Kasmet mes pasiunčiamo 
tūkstančius knygų ir “Švie
sos” kopijų į Braziliją, Ar
gentiną, Uruguajų, Franci- 
ją, Kanadą, Luxemburgą ir 
net Afriką, kur tik randasi 
lietuvių. Mes gauname iš vi
sų pasaulio dalių laiškus, 
prašymus literatūros. Mes 
neatsisakome pagelbėti ten 
gyvenimo aplinkybių nu
blokštiems mūsų tautos bro
liams ir seserims. Mes su 
miela ukvata pasiųstume 
tūkstančius knygų ir į Lie
tuvą, jeigu tik ten būtų at
daros durys apšvietos ir 
kultūros raštams. Bet mūsų 
visų nelaimei, Smetonos fa
šistai nepraleidžia net moks
lo įstaigoms ir laikraščiams. 
Bet i$es prieš fašistus ne
nusilenkiame ir surandame 
būdus pasiekti ir Lietuvoj 
vargstančią darbininkiją ir 
studentiją.

ALDLD nuolatos rūpinasi 
teikti pagelbą kiekvienam 
pažangos darbui, kiekvienai 
darbo žmonių kovai. Mūsų 
kuopos kasmet surengia 
tūkstančius apšvietos vaka
rų, prakalbų, koncertų, pas
kaitų, vaidinimų, balių, pik
nikų ir kitokių parengimų! 
Mūsų kuopos ir nariai šelpia 
politinius kalinius, pakliu
vusius į nelaisvę kovoje už 
darbo žmonijos reikalus, už 
geresnį gyvenimą ir progre
są. Mes dirbame, kad pagel
bėjus Lietuvoje atsteigti de
mokratiją.

Mūsų organizacija daug 
didelių darbų nuveikė ir at
eityj nuveiks. Todėl ji užsi
tarnauja visų demokratiniai 
nusistačiusių lietuvių pagar
bos ir pagelbos.

Su vasario 1 dieną prasi
dėjo vajus už naujus narius 
į ALDLD. Jis tęsis iki Pir
mai Gegužės. Vajaus metu 
nėra jokią įstojimo.

ALDLD nario duoklė yra 
maža, būtent, tik-doleris ir 
penkiasdešimts centų 
($1.50) į metus. Jis už tas 
duokles gauna tų metų iš
leistą knygą bent $1.25 ver
tės ir žurnalą “Šviesą,” ku
rio prenumeratos kaina $1. 
Narys, kuris nori gauti tik 
žurnalą, moka $1.00 duoklių. 
Šeimynos nariai, kurie ne
ima literatūros, metinių 
duoklių moka tik po 10 cen
tų. Čia gimęs jaunimas, ku
riam yra lengviau skaityti 
anglų kalboj, gauna, anglų 
kalboj knygas.

Ar gi gali rastis dar kita 
tokia organizacija, kuri tu
ri taip prakilnius tikslus ir 
kurioj taip lengva priklau
syti? Ne, nėra! ALDLD 
yra tokia organizacija, ku
rioje gali rasti vietą kiek
vienas doras, pavyzdingas 
lietu vys. Ji dabar turi apie 
6,000 narių, bet ji turėtų dar 
kelis kartus padidėti!

Vajaus metu skiriamos 
kuopoms dovanos. Jos yra 
sekamos:

(1) Keliaujantis organiza
torius—tai graži $65 vertės 
statula. Kuri kuopa gaus 
daugiausiai naujų narių, tos 
kuopos bus į tą statulą įra
šytas numeris ir metai ir 
kuopa laikys ją pas save per 
ištisus metus. Jeigu kuri 
kuopa pagrečiui išlaikys sta
tulą per 3 metus, tai yra, 
per tris metus daugiausiai 
gaus naujų narių, tai kuo
pai statula pasiliks ant vi
sados ir puoš jos susirinki
mų svetainę.

(2) Gražus ir didelis viso 
pasaulio žemlapių ir faktų 
atlasas anglų kalboje. Jo 
kaina $5.

(3) Gražus ir didelis dd. 
Stalino, Lenino arba Voro- 
šilovo paveikslas.

Taigi, sK i r i a m o s trys 
brangios dovanos. Mes kvie
čiame visas ALDLD kuopas 
ir narius stoti darban, kad 
šiemet gavus į ALDLD 1,000 
naujų narių! Tas galima pa
daryti. Dirbkime visi ir vi
sos! Budavokime kultūros ir 
apšvietos lietuvių masinę 
ALDLD organizaciją.

ALDLD Centro 
Komitetas.

ŠYPSENOS

LIETUVOS ŽINIOS
Gatvėje Susistato Vežimus
JURBARKAS.—Jurbarke tur

gų ir jomarkų dienomis Mėsi
nėje gatvėje daugelis atvažia
vusių į miestą pasistato veži
mus ir prekiauja. Pro gatvė
je sustatytus vežimus sunku bū
na su priešais atvažiuojančiu 
prasilenkti.

Kainos Jurbarko Turguje
Sausio 3 ; d. Jurbarke už 

centnerį (50 kg.) rugių mokė
jo 8-8.5 lt., kviečių 14-15 lt., 
miežių 8-9 lt., avižų7.5-8 lt., 
mišinio 7-7.5 lt., žirnių 10-10.5 
lt., avis 10-14 lt., veršis 12-16 
lt., sėmenys (linų) 14-15 lt., 
aliejaus valg. 1.10-1.20 lt. (už 
litrą), svogūnų gorčius 55-65 
et., sviesto kaim. .kg. 1.20-1.30 
lt., riešutų 65-70 et. litras. Šių 
žemes ūkio produktų kainos vi
są laiką buvo pastovios. Bet 
manoma, kad apie pavasarį jos 
truputį nukris.

Daug Skurstančių
LAZDIJAI. — Mieste gausu 

darbininkijos šeimų, kurios va
sarų dirba pas ūkininkus padie
niais darbininkais lauko darbus 
ir taip pragyvena, o žiemų ne
paprastai skursta, nes užsidirb
ti nėra kur.

Įsisteigęs žiemos pagalbos 
komitetas, surinktomis auko
mis, prieš Kalėdų šventes la
biau skurstančias šeimas šiek- 
tiek sušelpė, bet po to visai nu
tilo ir apie jį daugiau nieko 
negirdėti.

Nepritaria Bažnyčios 
Statymui

UŽVENTIS, Šiaulių apskrity. 
—Priešketvertų metų buvo pra
dėta statyti Užvenčio bažnyčia. 
Tačiau vos dalį pamatų padė
jus, bažnyčios statymas buvo 
nutrauktas ir iki šiol nebesta
toma, nors aukos'' iš tikinčiųjų 
renkamos kasdien.

Senų žmonių pasakojimu, 
Užvenčio bažnyčios statymui 
pinigai renkami, nuo pat jų at
minimo.

Vieni kunigai už surinktus 
pinigus pasistatę puikią klebo
niją, gi kiti surinktus pinigus 
išsikeldami išsinešę į kitas pa
rapijas ir tt.

Dėl to daugelis gyventojų 
priešinasi bažnyčios statybai, ir 
nieko nebeduoda. Nemaža yra 
ir tokių gyventojų, kurie ma
no, kad vietoje bažnyčios reik
tų pastatyti mokyklai, rūmus.

Ir iš Kapų Vogė Eglaites
Prieš Kalėdas Marijampolėje 

buvo nepaprastas eglaičių pa
reikalavimas. Pasirodo, kad 
šimtai eglaičių ne tik išvogta iš 
artimų valdiškų miškų, bet net 
ir iš kapų.

Tarpučių Gyventojams 
Trūksta Vandens

MARIJAMPOLĖ.—Jau keli 
mėnesiai, kai Tarpučių gyven
tojai skundžiasi, kad išsekę be
veik visi šuliniai ir jie neturį 
kur gauti vandens. Geriamąjį 
vandenį neša ir vartoja .iš Še
šupės, kas labai nehigieniška, 
nes tik pusantro kilometro nuo 
Tarpučių į Šešupę sueina karei
vinių kanalizacijos vamzdžiai ir 
nešvarumai nuplaukia pavande
niui toli už Vilkaviškio tilto.

Miesto savivaldybės turėtų 
parūpinti Tarpučiams bent po
rą artezinių šulinių.

Ti-Atsiranda Maižiešiaus 
kybos Lietuvių...

KAUNAS.—Pagal žydų spau
dą, šiomis dienomis pirmą kart 
į Kauno žydų metrikacijos 
punktą atėjo kai kurios žydų 
jaunavedžių porelės, kurios, įre- 
gistruodamos savo vedybas, pa
sisakė esą lietuviai, bet Maižie
šiaus tikybos. Viename atsitiki
me reikalas eina net apie tūlos 
sionistinės studentų korporaci
jos narį, kuris vedė studentę 
žydę.

Numeriai Susimaišė
Tūlas užmaršus žmogelis 

įmetė pinigą į telefoną.
“Operator,” pasigirdo bal

sas.
Imdamas telefono ragelį, 

vyriški tarė:
“Aš noriu kalbėt su savo 

pačia, jūs loska.”
“Numeris?” klausė bal

sas.
“Atsiprašau,” tarė jis, “ji 

mano penktoji!”...
Paaiškėjo

Vienas jaunas vyrukas il
goką laiką kalbėjo aistrius, 
saldžius žodelius gelton
plaukei. :

Mergina nuleidus galvą 
tarė:

“Ar tu mane myli tiek, 
kad apsivestum su mane?”

Nustebęs vyrukas pašoko:
“Tai,” tarė jis šaltai, 

“Linksma man tai dažinoti. 
Esi tokia pat, kaip ir kitos 
merginos!”

Modernumas
Mokytoja paklausė mažo

6 metų Petrelio:
“Petruk, kas atrado Ame

riką?”
Vaikas trūkčiojo pečiais.
“Koks skirtumas, kas at

rado,” atkirto vaikas, “bile 
tik ji atrasta.”

Surinko A. B.

SOVIETŲ SĄJUNGOJ
Iš JŪRŲ IŠKILO PUSSALIS 

Kerčio pussalyj staigiai įkri- 
to į žemę Volčaja kalnas. To. 
pasekmėj Azovo ■ jūroj iškilo 
naujas pussalis. Pussalis yra 
apie hektaro dydžio ir išsikišo 
iki 12 pėdų virš jūros. Jūros 
žemė iškildama išsinešė į pa- 
viršį ir daug žuvų, kurias žmo
nės rankomis surinko.

Akademikas J. M. Gubkinas 
aiškina, kad šis įvykis atsitiko 
pasekmėj to, kad toje apylinkė
je yra vulkaniškų išsiveržimų. . 
Jo mokymu, vulkaniški išsiver
žimai sudarė po žemės pluta 
tuštumą. Volčaja kalnas įkri
to, bet tuo patim laiku pakėlė 
jūros dugną ir sutvėrė naują 
pussalį.

Usurio .krašte, šmąkovskame 
kurorte, vietos darbininkė K. 
A. Filimanova kasdama žemėj 
atrado indą. Atidarius jį jame 
surasta 25,000 rublių auksi- . 
niais caro laikų pinigais ir 1,- 
000 rublių sidabriniais. Ji pini
gus perdavė valdžiai. Matyt, pi
liečių karo metu .koki balta
gvardiečiai juos užkasė.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:’ X

Štai kas man labai neaiš
ku. So. Bostone ponas Min- 
kus užlaiko lietuvišką radio- 
valandą. Progresyviai žmo
nės jam labai gelbsti. Bet 
štai Amerikos Lietuvių^ 
Kongreso Bostono Skyrius 
norėjo, kad vasario 13 d. oro 
bangomis pakalbėtų drg. A. 
Bimba apie Lietuvos nepri
klausomybę. Dabar pas mus 
žmonės kalba, kad ponas 
Minkus pareikalavęs net .de
vynių dolerių už vieną mi
nutę, arba aštuoniolikos do
lerių už dvi minutes! Ar tas 
tiesa? Tai vienas klausimas, 
o kitas, tai ar jūs žinote, 
kiek jam moka visokie tau
tiški politikieriai, kurie daž
nai pasinaudoja Minkius

radio valanda? Kadangi 
“Laisvė” visada garsina 
Minkaus radio programą, • 
tai gal paaiškinsite, kaip 
ten dalykai yra.

Bostonietis.
Atsakymas:

Mums žinoma tik tiek, 
kad p. Minkus ištiesų norėjo 
gauti už dvi minutes laiko 
aštuoniolika dolerių, kai 
kongreso komitetas prašė 
leisti d. Bimbai kalbėti. Be 
to, komitetas buvęs sutikęs 
tiek mokėti, bet A. B. nepri
ėmė to pasiūlymo, manyda
mas, kad į dvi minutes nie
ko gero negalima pasakyti •• 
tokiuo svarbiu reikalu.

Kiek ponas Minkus ima 
nuo kitų sriovių kalbėtojų, 
tai mes nežinome. *
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Darbininke ir Seimininke Ar Žinot?

Binghamton, N. Y Tie Margi, Margiausi 
Rašteliai So. Boston, Mass. Farmy Gyventojai Apie “L” 

Bazarą Ir Radio Programą
Zš ALDLD 20-tos K-p o s Moterų 

S ky riū u s Sus irinki m o
Susirinkimas atsibuvo pas 

draugę O. Mikalojūnienę vasa
rio 4 d. Narių atsilankė nema
žai ir visos svarstė-diskusavo 
šių dienų svarbius reikalus. Iš
duoti raportai iš įvairių komisi
jų. Bendro Fronto delegatės 
kvietė visas dalyvauti paminė
jime Lietuvos nepriklausomy
bės 12 vasario, Lietuvių Svetai
nėj.

Kalbėta kas link tarptautinės 
moterų darbininkių dienos ap- 
vaikščiojimo, kuris įvyks 4-tą 
kovo (March), Lietuvių Svetai
nėj. Bus judžiai, kuriuos rodys 
d. A. Klimas. Taipgi bus kal
bėtojai ir daugiau programos 
pildytojų. šios iškilmės yra ren
giamos sykiu su Komunistų 
Partija.

Nutarta dalyvauti vajuje už 
naujų narių gavimą į Amerikos! 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugiją. Kuri prirašys 
daugiau nartų per šį vajų į mi
nėtą organizaciją, ta draugė 
gaus laikraštį, kaipo dovaną už 
gerą pasidarbavimą. Gavus ne 
mažiau 5 narių su pilna mokes- 
timi, galės gaut metam savaiti
nę “Vilnį” su -Moterų Skyrium 
arba “Liaudies Balsą,” kurį iš
leidžia draugai kanadiečiai. Dvi 
draugės liuosnoriai apsiėmė 
darbuotis gavimui naujų narių, 
o sykiu ir dovaną laimėti, o ki
tos draugės pasižadėjo gelbėti 
joms. Draugės, stengkimės pri
žadus išpildyti ir parodykime, 
ką galime. Draugė A. Maldai- 
kienė pereitais metais, būdama 
nauja narė, gavo 6 naujas na
res į Moterų Skyrių, ir šiais 
metais pasižadėjo mums pagel
bėti. Didelis kreditas d. Mal- 
daikienei.

Didysis “Laisvės” bazaras 
praėjo, tačiau visi tebesigėri: 
“Ot, tai buvo gražių daiktų!” 
Gi už vis viliojanti savo spal
vomis, mirganti įvairumu buvo 
moterų rankdarbiai. Tai savo 
rūšies paroda, kuri kiekvieną 
įtikino, kad pažangiosios mote
rys savo su gabumu ir rankdar
bių srityje, kaip kad ir visuo
meniškoje veikloje užima aukš
tą vietą. Ir gražiai parėmė 
dienraštį “Laisvę.”

ALDLD Centro Moterų Ko
mitetas ir 81-ma kuopa labai 
dėkingos, kaip brooklynietėm, 
taip ir kitų miestų draugėm už 
gražią kooperaciją.

ALDLD 2-ros kuopos mote
rų susirinkimas įvyks trečia
dienį, vasario (Feb.) 16 d., 
7:30 vakaro, 376 Broadway. 
Šiame susirinkime turime ap
tarti daug svarbių dalykų.

Artinantis ALDLD 7-to Ap
skričio Moterų Suvažiavimui, 
turime išsirinkti delegates į su
važiavimą. Taipgi turėsime pa
sidalinti įvairiais kitais dar
bais, kad galėjus tinkamai pa
sitikti šį moterų suvažiavimą.

Po susirinkimo turėsime 
svarbią paskaitą sveikatos 
klausimais, todėl būkite visos. 
Atsiveskite ir naujų narių.

Org. H. T.

giliai 
šlapio

šešių 
spėkas

Reikia Visos Naujosios Anglijos 
Lietuvių Moterų Suvažiavimo

tos 
do- 
ap- 
ga-

Nutarta paaukoti iš iždo $5 
“Laisvės” bazarui.

Nutarta mūsų skyriaus ser
gančias nares ne tik atlankyti, 
bet ir kokią dovanėlę nupirkus 
nunešti. Nutarta iš iždo paskir
ti $1 sergančioms ne trumpiau 
2 savaičių, laiko, o kurios 
tik kelias dienas sirgs, 
draugės negalės gauti tų 
vanų, vien tik lankytojos 
lankys jas. Dabartiniu laiku
na ilgai sergančios draugės yra 
K. Juozapaitienė ir M. Kulbie- 
ne, tai draugės ligonių lankyto
jos yra įgaliotos nupirkti ir nu
nešti joms po dovanėlę, kaipo 
užuojautą-simpatiją nuo mūsų 
organizacijos. Taipgi tame su
sirinkime dalyvavusios narės 
suaukavo $1.30 tam tikslui.

Nutarta mirus narėms pirk
ti vainikas už $5 iš skyriaus iž
do. Mūsų draugės gerai darbuo
jasi savo organizacijai, tai or- 

i yanizacija nepamiršta ir nelai
mės ištiktas drauges. Taigi, 
draugės darbininkės, prašome 
rašytis į ALDLD 20-tą kuopą 
per Moterų Skyriaus nares. Per 
sj _vajų yra nupiginta kaina, 
tik $1.55 metams, o gausite 
knygą ir žurnalą “Šviesą”. Mū
sų visų pareiga būti šios orga
nizacijos nariais ir skaityti 
mūsų gabiausių proletarinių ra- 
šėjų parašytas knygas, žurna
lus ir brošiūras.

Dar kartą kviečiame visus- 
visas prisirašyti į virš minėtą 
organizaciją — pagelbėti mums 
laimėti dovanas, o patys tapti 
šios didelės šeimynos nariais- 
narėmis.

Nutarta sekantį susirinkimą 
laikyti pas draugę Amiliją Že
maitienę, 14 Hazel St., kovo 4.

Po susirinkimo d. O. Mikalo- 
jūnienė mus vaišino saldžiu vy
nu ir sausainiais. Ačiū jai už 
tai.

Draugė O. Noreikienė, Mote
rų Skyriaus pirmininkė, neda
lyvavo virš minėtame susirin
kime. Vėliau teko sužinoti, kad 
buvo apsirgusi, per tai negalėjo

Hartford, Conn. — Sekdama 
Moterų Skyrių už vasario 2-rą 
mačiau plačiau aprašytą kas 
link ALDLD 7-to Apskričio mo
terų šaukiamo suvažiavimo.

Mano nuomone, suvažiavi
mas yra labai reikalingas da
bartiniu laiku ir kad būtų ne 
tik vienos Massachusetts Vals
tijos, bet kad būtų visos Nau
josios Anglijos moterų suva
žiavimas, kad mūsų moterys tu
rėtų progą dalyvauti ir iš toli
mesnių miestų ir miestelių. To
kių suvažiavimų mes, moterys, 
labai mažai turime, šis suva
žiavimas turėtų mūsų visas 
darbininkes labai sudominti. 
Juk tai mūsų visų vienodas rei
kalas. Mass, valstijos moterys 
yra gana sugabios ir yra daug 
didelių darbų nuveikusios. Aš 
pianau, kad šiame suvažiavime 
jos padės ką nors svarbaus ant 
dienotvarkio.

Aš esu tikra, kad jos nesu
važiuos pamatyti viena kitą, jos 
suvažiuos aptarti savo klasės 
svarbesnius reikalus. Svarbiau
siu klausimu šiandien 
mus stovi, tai karas ir fašiz
mas. Draugės moterys, mes 
šiandien dar gyvenam demo
kratiškoj šalyj. Kol kas mes ga
lim kalbėti, rašyti, organizuotis 
ir dirbti. Bet jeigu vieną gra
žią dieną užima fašizmas, arba 
paskelbia karą, tai mes visos 
labai gerai žinom, kas tada at
sitiktų — mes tik 
mis viena kitai 
“Draugės, perilgai

Todėl aš stoviu 
Anglijos Moterų Suvažiavimą.

O. Visotskienė.

Moterys — Jūsų Vieta 
Virtuvėje

pinasi 
mintyse

Koki svajai ir viltys 
Lietuvos mergaičių 
laukiant Lietuvos nepriklauso
mybės 20 metų sukakties minė
jimo, kuris įvyksta 16-tą vasa
rio, labai gražiai parodo pačių 
Lietuvos mergaičių raštas slap
tame Lietuvos Komunistų Jau
nimo Sąjungos Centro Komite
to organe už sausio mėnesį, šių 
metų. Jame rašo:

“19 gruodžio įvyko “Jaun. 
Lietuvos” sąjungos rajonų mer
gaičių vadovių suvažiavimas. 
Suvažiavimas buvo iškilmingas. 
Daug kalbų pasakyta, be abejo, 
nemažai šampano išgerta prie 
šeimyniškos arbatėlės.

“Bet ką gero davė tas suva
žiavimas Lietuvos mergaitėms? 
Ar buvo svarstyta, kaip jauna- 
lietuves priruošti gyvenimui? 
Kaip pakelti jų kultūrinį lygį, 
kaip įtraukti jas į visuomeninį

“Phunolo- 
piknikinių 
“Kelias į

Lincolno

prieš;; gyvenimą? Gaila, to nebuvo.

pašnibždo- 
sakytume: 

miegojom.” 
už Naujos

Senatoriai Tyrinės Skebiniy 
Fabrikantų Sąjungą

Washington. — Senatinė 
piliečių laisvių komisija su 
senatorium R. M. La Folle
tte priekyje pradės vas 23 
d. tyrinėt Nacionalį Fabri
kantų Susivienijimą, kaipo 
mindžioto ją darbininkų tei
sių, kurias suteikia Darbo 
Santikių Įstatymas.

Ypač bus tyrinėjama tų 
fabrikantų ryšiai su fašis
tiniais “vigilantėmis,” ku
riuos bosai naudoja kaip 
mušeikas ir teroristus prieš 
unijistus ir unijos norinčius 
darbininkus.

Detroit, Mich. — Kilo po- 
tviniai pietinėje dalyje Mi
chigan valstijos.

dalyvauti. Mes su d. O. Girnie- 
ne aplankėme ją. Sakėsi turė
jusi ausies gėlimą, bet dabar 
eina sveikyn. Linksma matyt 
mūsų pirmininkę sveika.

Mot. Skyriaus Korespondentė, 
J. K. Nuvcdinskienė.

Nors “Jaunosios Lietuvos” va
dai ir skaito savo organizaci
ją kultūros nešėja ir kūrėja, 
bet mergaitėms ji skirta tik 
vieną vietą — virtuvę. Tai ir 
nenuostabu, kad pirmas prane
šimas buvo apie madas. Be abe
jo, tai labai svarbu nusidažiu
sioms miesto poniutėms. Antras 
pranešimas buvo apie idealoginį 
veikimą, bet prieita išvados, 
k^d.... sąjunga turi turėti na- 

!mų ruošos instruktorę — spe
cialistę. Tuom suvažiavimas ir 
pasibaigė.

“Štai ką fašizmas duoda 
mums, mergaitėms. Prižadėjo 
jis mums duoti mokslą, išvesti 
į platų gyvenimo kelią, vieton 
to spraudžia mus į virtuves ir 
ruošia iš mūsų tiktai virėjas. 
Nori mums įkalbėti, kad vie
nintelis moterų uždavinys yra 
ištekėti ir vaikus gimdyti.

“Būti gera motina yra labai 
kilnu. Bet norint būti gera mo
tina—reikia būti geru žmogum. 
Geru žmogum virtuvėj užsida
ręs netapsi. Fašistai mums no
ri uždaryti .kelią į mokslą, į 
šviesą ir kultūringą gyvenimą. 
Vienintelė išeitis kovot už savo 
teises su antifašistiniu liaudies 
frontu.”

Pasakyta trumpai, pasakyta 
daug—kol bus Lietuvoj fašiz
mas, tol moterys neturės lais
vės ir galimybės tapti nieku 
daugiau, kaip vergėmis virtu
vėse, ponams tarnaitėmis. Pa- 
dėkim Lietuvos mergaitėms nu
sikratyt fašizmo vergijos pan
čius uoliai remdamos Amerikos 
Lietuvių Kongreso darbus.

M.

Trečia vasario diena šaltu, 
įkyriu lietum surūgusi, kaip 
ispaniškas Frankas netekęs 
Teruel.

Nors mano draugei žalmar- 
gutei truko tik dešimts minutų 
nueit į upelį atsigert ir vėl su
grįžt, vienok ji jau žliūgo ir 
drebėjo po nemaloniu 
į plaukus įsiskverbusiu 
sniego apsiautalu.

žalmargės dukrelė, 
mėnesių teliukė, visas
suorganizavus iškišo savo ilgą 
burną pro tvorą ir iš burnos 
dar ilgesnį liežuvį ir taip mal
davo iš manęs obuolio, kurį aš 
jai kas dieną atnešu į tvartą 
ateidama. Užmečiau jom šie
no, neslydimo apsaugas ant 
batų užsidėjus nuėjau pas 
vištas: Ar važiuosi į “Laisvės” 
bazarą? užklausiau vieną drą
suolę, kuri pasikėsino ant ma
no balto guziko gyvybės. Ji 
tik krestelė'galvutę ir puolėsi 
gert vandenio, turbūt nusigan
do tokios ilgos kelionės.

Per sniegus pliauškėdama, 
it. bėris sunkų vežimą vilkda
mas, parkūprinau į stubą.

Aš turtinga, turiu net du 
stalu. Ant vieno džiovintų 
ožekšnių uogų ir ąžuolo lapų 
bukietas, o ant kito šios die
nos “Laisvė”, “Daily Worker- 
is”, “New Masses”, 
gija” (žaismių ir 
parengimų knyga), 
Naują Gyvenimą”,
Brigados zvanytis ir da tas 
Lalio žodynas—jau jis turbūt 
ir į grabą su manim eis.

Gerai yra tingėt, nekurt pe
čių, kai nešąla, bet, va, ran
kos pamęlynavo. Tai ką aš 
paisau, aš nepaisau, kad jos 
ir dreba. Dreba- akių vokai, 
dreba, traukinėjasi muskulai. 
Tik tos smarkiai, tarytum iš
sigandus širdis, kakle plakan
čios gyslos, tai nekenčiu. Bet 
ką padarysi, kokią dovaną tu
ri, tai ir džiaukis, žmonės ją 
vadina nervų pažeidimu.

Laikrodis tik-tak, tik-tak, 
jau dvidešimts penkios po de
vynių. Apsisiaučiau kaldra, 
užgesinau žiburį, atsiguliau 
ant sofos, atsukau radio ir 
taip apytamsėj, tik prie radio 
šviesos, romantišku žvilgsniu 
žiūrėjau į ant pilkos sienos iš
didų gražios begonijos lapų 
šešėlį, kuris labai tiko tarpe 
Lenino ir Fosterio paveikslų.

WJZ, N. Y. na ir prasidėjo 
diskusijos, “kas yra demokra
tija”. Daktarė čikagietė la
bai iškalbi ir aiški, tarytum 
ant sprendžinų. Tik visa bė
da, kad ji niekaip negali su
prasti, įtodėl Rusijos darbinin
kai neturį fabrikų, o valstie
čiai žemės. '

čia jau skaniai nusijuokiau 
nes humoristiškas klausimas 
man atėjo, būtent: nejaugi 
daktarė nori, kad Rusijos dar
bininkai kas vakaras parsineš
tų dirbtuves, o valstiečiai že
mes.

O jau kaip užpuolė tą mūsų 
Hathaway su klausimais, tai 
lyginai bitės medų. Nekurtos 
mėgino gilt, bet paragavę, kad 
“saldu”, nusiramino.

Draugas Hathaway gra
žiausiai ir aiškiausiai į klausi
mus atsakinėjo. Net ir sma
gaus juoko buvo.

Farmerka.

Kad penkiolika tūkstančių 
moterų miršta kas metai Jung
tinėse Valstijose nuo priežas
čių, kurios surištos su gimdymu 
ir nėštumu?

Daktaras F. Taussig apro
buoja, kad 681,000 aborcijų pa
daroma kas metai Jungtinėse 
Valstijose. Apie aštuonios iki 
dešimt tūkstančių jaunų mote
rų praranda savo gyvastis nuo 
šios priežasties kožnais metais.

New Yorko Mieste 1930 me
tais mirtingumas nuo aborcijų 
buvo .7 nuoš. ant kožno tūkstan
čio gyvų gimimų, 1932 m. mir
tingumas pakilo iki 1.3 nuoš.

Rūkymas yra pavojingas nėš
čiai moteriai, nikotinas pasiekia 
kūdikį kol dar yra yščiuje, per 
gemalinę cirkuliaciją.

1937 metais keturiolika tūks
tančių motinų mirė nuo gimdy
mo. Du trečdaliu jų buvo gali
ma išgelbėti, jeigu tos motinos 
būtų turėjusios gerą priežiūrą.

Du milionu kūdikių gimė 
1937 metais. Vienas milionas 
gimė iš šeimų, kurtos buvo ant 
pašalpos ir kurių uždarbis buvo 
tik septyni šimtai dolerių į me
tus.

Nuo 14,000 motinų mirčių 
paliko trisdešimt penki tūkstan
čiai našlaičiu.

Pereitais metais 75,000 kū
dikių gimė negyvi (still born), 
69,000 kūdikių mirė nepasiekę 
vienų metų amžiaus.

Per 22 metus labai menkai 
tenumažėjęs motinų mirtingu
mas prie gimdymo. Daugiau
siai miršta nuo: 1) Toxemia- 
apsinuodijimo, 2) Sepsis-nešva- 
rumo, 3) Hemorrage-krauja- 
plūdžio.

Perankstybas gimimas esąs 
priežasčia pusės kūdikių mir
čių. ,

Amerikos motinų mirtingu
mas esąs trečias aukščiausias 
pasaulyje; 58 iš kožnų 10,000 
miršta laike gimdymo. Dar dvi 
šalys, kur randasi aukštas mir
tingumas yra Chili, Pietų Am
erikoj, 86 mirtys iš kožnų 10,- 
000 gimimų, ir Lietuvoj su 71 
iš kožnų 10,000.

1936 metais Jungtinėse Vals
tijose 237,000 moterų gimdė su 
•pagelba akušerių, kurios beveik 
visos yra nemokintos. Visoje 
šalyje esama apie 30,000 aku
šerių. Jos daugiausia randasi 
mažuose miesteliuose ir ant 
farmų. Per jų nežinystę daug 
moterų atiduoda savo gyvastį.

Sifilis irgi atsiima savo au
kas. Apie vienas kūdikis iš 60 
Jungtinėse Valstijose gimsta su 
sifilio bakterijomis savo kūne. 
To irgi galima būtų 
po gera priežiūra.

Nėščia motina 
pradžios nėštumo 
priežiūra.

Nėščia motina
pradžios nėštumo būti po ge
ra priežiūra — turėti medikalę 
egzaminaciją. Su pagelba dak-^ 
taro arba ligonbutyj arba kli
nikoj, kuri mokina motiną,-kaip 
užsilaikyti, motina turėtų būti 
prirengta prie gimdymo savo 
kūdikio, kad išvengtų baimės ir 
komplikacijų, kurios kartais 
randasi laike gimdymo.

S. Kazokytė.

Lietuvos Moterų Valstiečių 
Gyvenimo Sąlygos

_____ a—- --------------------

Kokią Naudą Aš Turiu 
Iš Knygos “Virėja”

išvengti

turi 
būti

turi

nuo pat 
po gera

nuo pat

Tarptautinės Motery 
Dienos Minėjimai

dienomis prasidėjo ir 
visą kovo mėnesį mi- 
Tarptautinės Moterų

remtis, 
išvadas.
paėmęs

Tula K. Kenstavičiūtė, norė
dama parašyti mokslišką raši
nį iš Lietuvos kaimiečių gyve
nimo, apklausinėje Žemaitijoj 
150 moterų kaimiečių (tame 
skaičiuj ir buožių), k&d to ap
klausinėjimo daviniais 
darant savo rašinyj 
Daktaras K. Grinius,
davinius- iš K. Kenstavičiūtės 
rašinio, paduoda juos “Lietuvos 
žinių” 219 ir 220 numeriuose. 
Pasirodo,, kad iš tų apklausinė
tų šeimynų—22% šeimynų gy
vena vieno kambario bute. To
kiuose vieno kambario butuose 
vidutiniai gyvena po 4.5 asme
nų. 34 nuoš. šeimynų gyvena 
dviejų kambarių bute arba vie
nam tokių butų kambaryj—2.4 
asmenų.

Visai nevėdinamų kambarių 
Kenstavičiūtė surado 16 nuoš., 
o žiemą tas skaičius pakyla iki 
84 nuoš.

Valstiečių butų apšvietimas 
langais menkas; dirbtinas ap
švietimas žibalinėmis lempomis 
— nepakankamas. Apie 12 
nuoš. valstiečių vartojamų lem
pų be stiklų, o 1 nuoš. butų ži
bina balanas vietoj lempos.

58 nuoš. valstiečių butų tu
ri medines grindis; molinės as
los rasta 29 nuoš. butų, mišrios 
grindys—13 nuoš. butų. Parazi
tų pastebėta 95 nuoš. valstiečių 
butų.

Kasdien veidą, rankas prau
siasi 71 nuoš. moterų valstie
čių. Maudosi kas 1-2 savaitės 
—47 nuoš., visai nesimaudo— 
9 nuoš. Apie 19 nuoš.- moterų 
valstiečių visai nevartoja mui
lo. Rankšluosčiai bendri visai 
šeimynai—90 nuoš. šeimynų.

Vasarą valstiečių moterų dar
bo diena per parą siekia 16 
valandų, o žiemą ta darbo die
na sutrumpėja iki 12 valandų 
per parą.

Pagal tuos pačius K. Kens
tavičiūtės davinius, tik 2 nuoš. 
valstiečių moterų valgo mėsą 
kasdien, o 22 nuoš. gauna mė
sos 4 kartus per savaitę, 83 
nuoš. moterų valstiečių nėštumo 
motu neturi jokių lengvatų dar
be. Iš 9 gimdančių moterų vie
na gimdo kūdikį prieš laiką. 
Tik 1.9 nuoš. gimdančių motinų 
naudojasi akušerės pagelba. 
Penktadalis vaikų išmiršta ne
sulaukę vienų metų amžiaus.
žinoma, šie daviniai, paimti 

iš vieno Lietuvos kampelio, ne
gali būti charakteringi visos 
Lietuvos moterų valstiečių ir 
aplamai visų valstiečių gyveni
mui. Kas žino Lietuvos vals
tiečių gyvenimą neturtingesnė
se srityse, kaip Zarasų, Utenos, 
Ukmergės apskrityse arba Dzū
kijoj, tas pasakys, kad aukš
čiau minėti duomenys yra per
daug optimistiški, ypač dėl vals
tiečių butų stovio. Be to, į 
Kenstavičiūtės apklausinėtų 
moterų skaičių įeina ir buožie- 
nės, kurių gyvenimo sąlygos ge
resnės. Vadinas, tikrumoje 
Lietuvos moterų valstiečių gy
venimo statistika yra dar liūd
nesnė.

Naujos Anglijos Motery 
Suvažiavimas

Ecuadoro respublikėlės 
laikraštis “La Carcajada” 
šaukia iššluot laukan visus 
Jungtinių Valstijų piliečius.

Berlin. — Nazių spauda 
pranašauja, kad ir Ameri
kos valdžia turėsianti pra
dėt kovą prieš krikščionių 
bažnyčias.

Cumbers, Colorado. — 
Sniego pusnys jau 24 valan
dos kaip laiko nelaisvėje 
traukinį su keleiviais Cum
bers tarpkalnėje.

Šiomis 
tęsis per 
nėjimai 
Dienos, Kovo 8-tos. Vyriausiais 
moterų žygiais šiais metais są
ryšyje su tais iškilmingais mi
nėjimais yra įtemptas darbas 
už būdavo j imą taikos ir demo
kratijos spėkų — lietuvių dir
voje Amerikos^ Lietuvių Kon
greso,—reikalavimai p i g e snių 
maisto kainų, parama Ispanijos 
liaudiečiams.

Lietuvėms moterims, apart 
kitko, vienu iš svarbiausių 
darbų yra gavimas narių į^m. 
Lietuvių Darb. Litera tūros 
Draugiją, vienintelę Am. lietu
vių apšvietos organizaciją, kuri 
uoliausiai veda moterų organi
zavimo ir švietimo darbą.

dažniausia 
būnant ga- 
ir galvok, 
laikas tik 

Virėja” ant

Reikia pri-

Kadangi ši knyga yra su
rengta ir išleista ALDLD Mo
terų Skyriaus, už vis didžiau
sias ačiū tenka draugėms mo
terims ; tikiu, kad kiek nors 
prie to darbo prisidėjo ir 
draugai vyrai, neužmirštu aš ir 
ją.

Naudą man ši knyga teikia 
didelę. Kaipgi su draugėmis, 
kaip šios: B. E. Senkevičienė, 
O. Stankienė, K. Stanislovaitie- 
nė, Henrijeta, sueisi, pasikalbė
si, o dar apie virtuvės reika
lus, tai nei pamislyt nėra ka
da. Bet kada prisieina gamin
ti vakarienę (kurią 
darbininkės alkanos 
miname), ot, tada 
Bet dabar jau tas 
praeities atmintis. “
stalo, ir maišyk košę, šaltano- 
sius bei buljoną virk sriubai. 
Daug parankumų, mažai laiko 
ir nedaug išlaidų.
si pažinti, paėmusi knygą į ran
kas pati iš pat pradžių galvo
jau. Nagi, kas čia išeis? Ne
paragavusi tiek daug produktų 
sudėk, gal bus negardu, ar šiaip 
ar taip. Išbandymas teko da
ryti ant pirrrio perskyrimo— 
sriubos. Tas davė daug drąsos, 
kad jau esu išbandžiusi ne ma
žiau kaip dvidešimts įvairiais ' 
būdais sudarytų valgių. Pakol 
kas nuo stalo nevalgiusiai atsi
traukti nereikėjo. Bandysiu ir 
daugiau.

Ne tik jums, draugės, širdin
gai dėkavoju už triūsą, bet ma
no noru yra, kad pas kurią dar 
nesiranda namuose ši geroji 
šeimininkės sankeleivė “Virė
ja,” neatidėliojant įsigykite. O 
kurios dabar turite, išbandykite 
kas kart naują būdą, pasekmes 
turėsite puikias. Iš savo pusės, 
draugutės, reikia atsargos pri
dėti, kad supratus, padarius 
kas ten pažymėta. Mat, jei bu
ljoną verdant morkų neįdėjai 
— tai jau ne leidėjų kaltė. 
Jei prisipažintumėte, tikiu, pa
darote ir kitos tą patį.

Taip, dar kArtą mūsų ALD
LD prirode, jog pilnai supran
ta mūsų bendrus reikalus, pra
dedant nuo mokslinių knygų 
teikimo savo nariams, kaipo 
protinio lavinimosi dėlei, bai- * 
giant pagelba »draugei šeimi
ninkei, ant kurios rankų glūdi 
virtuvės našta. O ji yra -sunki 
ir atsakominga.

Vinco Duktė.

šaukiamas 
dieną ko- 
būti visos

Lietuvių 
Mes sa- 

ypatingai

Draugė O. Visotskienė teisin
gai pastebi, kad ALDLD 7-to 
Apskričio moterų 
suvažiavimas 20-tą 
vo, Bostone, turėtų 
Naujosios Anglijos 
Moterų Suvažiavimu, 
kome — ir Kanados,
Montrealo moterų. Connecticut 
draugės be klausimo turėtų 
rengtis. Jei teisingai suprato
me ALDLD Centro Moterų Ko
mitete svarstant Mass, moterų 
atsišaukimą, tai šaukėjos ir pa
geidauja tokio plataus suvažia
vimo. Visų artimesnių Bostonui 
apylinkių draugių ir draugų 
kooperacija reikalinga šaukėjų 
troškimą įvykdyt.

Binghamton, N. Y.
Pamatykime Judį apie Pary

žiaus Komuną 1

Komunistų Partijos vietinis 
skyrius rengia vakarienę, ju
damus paveikslus ir šokius. Ju
dami paveikslai bus rodomi 
apie Paryžiaus Komuną. Par- 
tijiečiai širdingiausiai kviečia 
skaitlingai dalyvauti šioje 
pramogoje ir savo atsilanky
mu paremti mūs rengėjus. 
Apart judamų paveikslų, bus 
ir skaniai pagaminta vakarie
nė; o po vakarienės — šokiai 
prie geros muzikos. Tad ne
praleiskite šios progos ir daly
vaukite visi.

ši pramoga įvyks penktadie
nį, vasario 18-tą dieną Lietu
vių Svetainėje (skiepe). Pra
džia 6 :30 vai. vakare. Įžanga 
tiktai 35c asmeniui. O prie 
įžangos tikieto laimėsite dova
ną.

Širdingiausiai visus užkvie 
čia atsilankyti,

Kompartijos Vietinis Skyr

ž

GARSINKITE SAVO
DIENRAŠTY J “LAISVĖJE” /



Minekini Lietuvos Nepriklausomybę!PROTOKOLAS

PRAKALBOS
Rengia Amerikos Lietuvių Kongresas

Paraše R. Mizara

(4)

(5)

aps-

Siųskit užsakymus tuojau.

(2)
(3)

savo
del

drau- 
pral. 
svet.

nebu-

Apvaikščiojimas atsi-
20 dieną vasario, šių metų. 

Scrantonietis.

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

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

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

Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę dabar?

Jie plačiai nušvies Lietuvos Nepriklausomybės 20-ties 
metų sukaktį ir kas buvo nuveikta Lietuvoje per 20 me
tų labui Lietuvos liaudies.

Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti ir išgirsti šias 
svarbias prakalbas.

Mcti- 
įvyko 
Pa.

aps- 
metams;

Kalbės visiems gerai žinomi kalbėtojai ir literatai 
S. MICHELSONAS 

“Keleivio” redaktorius ir

R. MIZARA
“Laisvės” redaktorius

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

VALANDOSE—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

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

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

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

nerokuosim persiuntimo kastų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta: 
) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę

BUS GRAŽI PROGRAMA. įžANGA VELTUI.

Dainuos Jaunų Vyrų Grupė ir Visas 
Lietuvių “Daina” Choras

Kviečia Amerikos Lietuviu Kongresas.

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

Trečiad., Vasario 16, 1938

PETRELIS-KUPRELIS
SENAS VINCAS

Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo
(Tąsa)

Ramiu laikotarpiu žmogui, pamačius 
negyvą, ypatingai užmuštą žmogų, šir
dis sudreba, sieloj subruzda liūdėsis, per 
jo veidą nušliaužia apgailestavimo šešėlis 
ir. iš akių ištryška ašaros. Bet kaip tik 
išsiveržia susikirtimas, vienokios ar ki
tokios kovos fronte, ypatingai iškilus ka
rui—visi tie mokslo, pažangos bei civili
zacijos įskiepyti ūgiai susyk nudžiūsta, 
o jų vietoj išdygsta žmogaus prabočių 
žiaurumas. (Ta filosofija, kad žmogus 
yra iš prigimties žiaurus, nevidoniškas ir 
tt., yra perdėm klaidinga.—Red.)

Kuomet tas pats žmogus maišosi kovų 
verpete, kuomet diena iš dienos jis mato 
tik lavonus ir sriuvenantį žmogaus krau
ją; girdi vaitojimus mirštančiųjų—tuoj 
jis prie to visko pripranta ir jam atrodo, 
kad kitaip ir būti negali. Jis žiūri į žmo
gaus lavoną taip šaltai, kaip į nukirsto 
medžio kamieną... Žmogaus kraują jis 
nei kiek daugiau neįkainuoja, kaip iš 
beržo tekančią sulą. Tai ve, kuom virsta 
žmogus ir kaip greitai pas jį dingsta tie 
visi, mokslo ir civilizacijos idealai.

Kad taip yra, mes turime gana tvirtą 
pastatą, ant kurios ‘stovėdami galime 
drąsiai kalbėti. Juk kaip čia senai Musso- 
linis, kaip tikras plėšikas, įsilaužė į sve
timus namus—Ethiopiją, žudė niekam 
nieko blogo nedarančius, visai nekaltus, 
ramius žmones—senelius, moteris ir vai
kus. Griovė ir degino, kas anų buvo su- 
budavota, ir didžiuojasi prieš civilizuotą 
pasaulį užkariavęs tą šalį!

Šiandien tas pats Mussolinis, Hitleris 
ir galvariezas Franco griauna ir degi
na Ispanijos miestus, maišo su griuvė
siais žmonių lavonus ir didžiuojasi prieš 
civilizuotą pasaulį, kad jiems sekasi žmo
nių kraujas lieti ir sėkmingai naikinti vi
są tai, kas per šimtmečius buvo subuda- 
vota, visą tai, ką civilizacija bei mokslas 
žmonijai parūpino.

O kaip su milžinu Chinija? Ten įsilau
žęs Japonas daro tą patį, ką Mussolinis 
darė Ethiopijoj if kas dabartiniu laiku 
dedasi Ispanijoj. Griūva ir dega Chinijos 
miestai, žūva tūkstančiai žmonių, lieja- 
gPkraujas ir tam civilizuotam mokslo bei 
žmoniškumo jausmas apkaišytam žmo
gui nuo nuožmių scenų nesidaro nei šil
ta, nei šalta.

Ar daug atsirado mąkslininkų, pasau
linių literatų, kunigų ir šiaip nusveriantį 
"balsą turinčių vyrų pasaulyje, kurie iš
drįso pakelti prieš šitas neteisybes, prieš 
tuos barbarus, savo galingą protesto 
balsą?

Ar daug atsirado profesorių, kurie bū
tų išvedę savo mokinius iš kolegijų, uni
versitetų ir šiaip aukštų mokslo įstaigų, 
kad demonstruoti gatvėmis su milžiniš
komis žmonių miniomis ir galingu balsu 
užprotestuoti prieš nekaltų žmonių žu
dymus, prieš gėdą civilizacijai darantį 
barbarizmą?

Į tuos klausimus lai atsako pats 
skaitytojas, o man jau laikas grįžti vėl 
į streiko frontą, nuo kurio ant valandėlęs 
buvau nutolęs ir patį skaitytoją nusive
dęs į anapus didžiųjų vandenynų, kad 
bent pro mažutį plyšelį žvalgterėti, kas 
ten dedasi ir kaip ironiškai tyčiojamasi 
iš to žodžio, kurį mes vadiname civili
zacija.

Streikierių frontas pradėjo svyruoti. 
Jį laužė moterų begėdiškas įžeidinėjimas, 
mušeikų įnagiai, policijos buožės, kapi
talistiniai laikraščiai ir bažnyčiose kuni
gai. Bet štai, pirmose streikierių eilėse 
pasirodo naujas kovos vadas, tai jaunos, 
stebėtinai gražios ir drąsios merginos 
ypatoje.

Ji ant tiek buvo graži ir jos akys taip 
žavėjančios, kad mušeikos iškelta “blak- 
džiakė” vietoj nukristi jai ant galvos su- 
stodavo ore ir bejėgiai nudribdavo su 
visa ranka žemyn (?—Red.). O kada ji, 
streikierių mitinge, išėję prakalbą sakyti, 
jos tik vienas pilnas pasiryžimo kovą 
laimėti žvilgsnis, mestas Į streikierių vei
dus, uždegė nesulaužopios kovos dvasia 
ne tik pačius streikierius, bet ir simpa
tizuojančią streikui publiką.

Jos švelnus, augštas balsas, puikiai su
derinti sakiniai, kovos pergale užgrūdinti 
žodžiai—kėlė streikierių ūpą, artavojo 

pasiryžimą, kūrė pergalės drąsą, ir skėlė
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į streikierių sąmonę streiko laimėjimo ki
birkštis. Jos akys, iš po tankių, tamsių 
blakstienų, žybčiojo kovos laimėjimo pro
švaistėmis, kuomet ji sakė, kad streikas 
turi būt laimėtas ir žaibavo rūstingo 
griaustinio žaibais, kuomet ji suminėjo 
priešų frontą ir tas nuožmias pastangas 
streiką sulaužyti. Ji baigė savo kalbą 
šiais žodžiais:

“Užsigrūdinkime savo sąmones kovos 
pergale! Parodykime tokią drąsą, kad 
nesitrauksime nei žingsnio atgal, kad žūt 
ar kovą laimėt!”

Tuos paskutinius jos žodžius palydėjo 
tokie griausmingi aplodismentai, tary
tum griaustinis drebintų svetainės lan
gus. Bet priešas irgi nesnaudė. Šnipai 
pranešė bosams, kad jauna vadovė ne 
juokais stoja į kovos frontą, kad streikie
rių nupuolusi dvasia vėl pakilo, kad pi- 
kieto grandinis darosi nesutraukomas, o 
pati vadovė nepaperkama—reikėjo keisti 
gaires, mainyti strategiją.

Mergaitė įam streikui buvo paauka
vus savo sielą, protą, širdį, visus suga- 
bumus ir net paskutinį brangiausią tur
tą—gyvybę, kad “tik streikas būtų lai
mėtas !

Visų užstreįkuotų dirbtuvių didieji bo
sai savo mitinge nutarė “tą mergšę pa
mokinti,” kuomet vienas iš jų apipylė sa
vo bičiulius klausimais:

“Ar galimą deleisti, kad tie galvijai, 
laimėtų streiką? Ar galima įsivaizdinti 
tą pragaištį, Įkad jie, laimėję streiką ir 
unijos pripažipimą, pradės jodinėti mums 
ant sprandų?’ Ar galima dasileisti, kad 
tokia mergše, kaip pasiutus katė, su
leistų nagus mums į akis ir išlupinėtų 
jas?

“Ne ir dūr kartą—ne! Ją reikia pamo
kinti taip, kad ji ir savo benkartui pasa
kytų — streiko saugokis, kaip ugnies! 
Reikia priminti gyvatei galvą pirma, ne
gu ji tau įkąs!” Pakeldamas balsą ir už
akcentuodamas žodžius, baigė jis.
Gėdingos Dramos Kurtinai Atsiskleidus

Petrelį, kai]) mes jį palikome, taip ir 
randame su nupuolusia dvasia, sielvartoj 
paskendusį ir sieloj vaitojantį Aldonos 
pasiilgimu. Dabar jam niekas nebuvo 
miela, negi interesinga. Jam gyvenimas 
buvo tuščias ir ateities padangė apsiniau
kus. Jis vėl dirbo ant vieno žvejų laivo, 
bet dirbo kaip “robotas”, tarsi neturėda
mas nei sielos, nei širdies, ir nei proto. 
Jis paliko tik krutanti būtybė: be šypse
nos lūpose, be išraiškos veide ir be ža- 
vėjančių žvilgsnių akyse.

Jis, rytą atsikėlęs, laukdavo vakaro, o 
vakare atsigulęs—laukdavo ryto ir kaip 
apglušęs laukė, pats nežinodamas ko lau
kia. Jo sieloj šiulenosi Aldonos siela, o 
šalia jo širdies krutėjo Aldonos širdis.

Vieną sekmadienio rytą, automobilium 
atlėkęs Džiakis, o radęs jį be ūpo, ap- 
stumdęs ir iškeikęs, paklausė: “Ar tu, 
po velniais, negalėtum pabūt mums už

“Ar toli reikės važiuot?” paklausė šis. 
“Apie du širntai mylių į ten ir atgal.” 
“O* kokiu reikalu?”
“Tai ne tavo prakeiktas biznis! Pasi- 

važinėsi, nusiblaivysi ir gausi dešimts 
dolerių užmokėt.”

“Gal užpuolimo tikslu?”
“O ne! Mažiukę komedijukę sulosime, 

tai ir viskas.”
“Bet ar joks pavojus negręs iš polici

jos pusės?”
“Duoda garbes žodį, kad ne. Apsiimi?” 
“Taip. Bet atmink, Džiaki, kad tik su 

išlyga tavo garbės žodžio.”
“Būk be baimės ir rengkis.”

• Iš karto pats Džiakis valdė automobilį 
ir važiavo tik jiedu. Privažiavus viešbu
tį, Džiakis paėmė dar vieną sportą, pada
vė Petreliui automobilio ratą ir, pasodi
nęs sportą šalia jo, kaipo kelvedį, susigū- 
žino ant užpakalinės sėdynės ir tuoj pra
dėjo knarkti. Kaip tik Petrelis įsuko į 
valstijos vieškelį, kelvedys paliepė nepa
mesti to kelio numerio iki šimto dvide
šimt penkių mylių tarpo, palinkėjo lai
mingos kelionės, susitraukė į apykaklę ir 
užmigo taipgi.

(Bus daugiau)

Puslapis Ketvirtas

Scranton, Pa Arrisonas, F. M. Indrulis, V. 
Saudargas. Buvo priimtos dvi 
rezoliucijos—Ispanijos kovoto
jams prieš fašistus ir užuojau
ta Lietuvos politiniams kali
niams. Rezoliucijų komisijoj 
buvo dd. P. J. Pabalis, K. Arri- 
son ir F. M. Indrulis.

12. Konferencija baigėsi 
valandą vakare.

12-to Apskričio Rast.,
J. T. Visockis.

Kode! Mokslininkai Perma
nai Gerbiami Amerikoj

Junior High School Auditori
joj, o bendras visų draugijų at
sibus Jermyn Hotel Svetainėj 
2 vai. po pietų.

Bendram draugijų susirinki
mui kalbėti yra apsiėmęs adv. 
F. Bagočius iš Bostono ir Lie
tuvos konsulas Budrys iš New 
York. Taip jau yra ruošiama 
ir šauni koncertinė programa. 
Tikiu, jog pats rengimo komi
tetas plačiau apie tai parašys j 
spaudą, 
bus

Apvaikščiojimas Lietuvos 
N epyiklausomy b ės

Vietinis lietuvių politikos 
kliubas sumanė 
Lietuvos 20 metinę neprigulmy
bės sukaktį. Sumanyta—pada
ryta. Vienok nutarė sukviesti 
visokias lietuvių x organizacijas 
ir draugijas ir parapijas iš viso 
Lackawanna pav. ir bendrai 
sykiu atžymėti tą lietuvių tau
tai svarbiį dieną. Bet kadangi 
politikos kliubo vadovybėj stovi 
geri pral. Mieliausko klapčiu
kai, tai pirmiausia jie ir pasi
skubino pas pral. su užkvie- 
timu; pirmiau, negu kvietė ki
tas draugijas. Pral. Mieliaus- 
kas tokį užkvietimą priėmė, bet 
ir panorėjo patapti vadovu to 
parengimo. Ir atrodė, kad vis
kas bus gėrai. Bet nėr to gero, 
kad nebūt' ir blogo. Taip ir čio- 
nais. Tūli biznieriai, Monsigno- 
ro Mieliausko geri pakalikai, 
tūomi manė pakelti praloto “se
rą”. Nes serantoniečiai dar ne
užmiršo, kaip tas dvasios va
das, pereitą metą insilaūžė į 
kleboniją, su pagelba valstijos 
policijos. Tuomi, tie jo klap
čiukai, manė padaryti Mieliaus- 
ką dideliu žmogum, kuris į to
kį trumpą laiką apjungė visus 
lietuvius Lackawanna paviete, 
nepaisant, kad prieš jį ir pikie- 
tavo ir aliarmą kėlė šv. Juozapo 
parapijonys. Bet kadangi politi
kos kliubo tarimas pasiliko ne 
ant popieros, tai ir šis tų biz
nierių skymas nuėjo paskui 
hiargį.

Gruodžio 28 d. 1937 m. įvy
ko, jau būk, bendras visų 
gijų susirinkimas pas 
Mieliauską bažnytinėj 
Tačiaus, tas susirinkimas 
vo bendras pilnoj to žodžio pra
smėj : nes pažangiosios draugi
jos buvo aplenktos su užkvieti- 
mu. Ir kada buvo šaukiama 
draugijos, kurios buvo kviestos 
prisidėti prię minėto apvaikš-1 
čiojimo, tai nesigirdėjo Lietu
vos Dukterų Draugijos, ALD 
LD ir tt. Tada vienas iš dele
gatų paklausė, ar yra užkvies
ta ir A.L.D.L.D. vietinė kuopa? 
Tada pirm. p. A. Yanoshot-Ja- 
nušaitis, atstovas į valstijos sei
melį, kuris buvo kvietimo ko
misijoj, ėmė neva aiškintis, ant 
galo ir pasisakė, kad nekvietė, 
nes “ALDLD nusistačius prieš 
Lietuvą.”

Čia reikia pasakyti, kad po
nas Janušaitis labai negražiai 
pasielgė taip sakydamas. 
Kad ji ir kur A.L.D.L.D. ką vei
kė prieš Lietuvą bei lietuvybę? 
Vienok daugelis delegatų rei
kalavo, kad ir ALDLD vietinė 
kuopa būtų pakviesta, šis susi
rinkimas taip ir baigėsi nieko 
konkrečio nenuveikęs.

Sekantis susirinkimas jau 
neįvyko, nes pral. Mieliauskas, 
atsilankiusiems delegatams pa
sakė, jog pas jį tokiam susirin
kimui nėra vietos. O sekančią 
dieną, po neleidimo laikyt susi
rinkimą pobažnytinėj svetai
nėj, pral. Mieliauskas pasiskel
bė vietinėj spaudoj, jog Penu, 
guber. George II. Earle ir vie
tinis airių vyskupas W. J. Ha- 
fey kalbės lietuvių susirinkime, 
minėjimui 20 metų Lietuvos 
neprigulmybės ir pral. Mieliaus
kas pirmininkaus. Ir nors pral. 
Mieliauskas ir aiškinosi, kad 
būk jam uždraudė dėtis prie to
kio draugijų bendro apvaikš- 
čiojimo, bet čia perdaug aišku, 
ką pral. Mieliauskas su savo pa
kalikais iš politikos kliubo no
rėjo atsiekti! Vienok neišdegė...

Po tokio pral. Mieliausko pa
sielgimo, pažangesni žmonės 
pasipiktino ir ėmėsi už darbo 
išnaujo. P. Pėstininkas, vienas 
iš to komiteto, sušaukė susirin
kimą, tik jau, žinoma, lie pas 
Mieliauską, į kurį net 14 drau
gi j U' atsiuntė savo atstovus ir 
nusprendė, nepaisant Mieliaus
ko ir jo klapčiukų, rengti ap- 
vaikščiojimą 20 metų Lietuvos 
neprigulmybės. Dabar įvyks net 
du panašūs ap vaikščiojimai: 
Pral. Mieliauskas turės savo 
apvaikščiojhną North Scranton! Alternatais išrinkti šie: K.

apvaikščioti
5-tą

Boston, Mass. — Daugu
ma amerikiečių permenkai 
apšviesti ir perprastai iš
auklėti, kad labiau gerbia 
kumštininkus ir kitus spor
tininkus, negu mokslinin
kus, sako profesorius W. F. 
Vaughan.

ALDLD 12-čo Apskričio 
nes Konferencijos, kuri

sausio 16 d., Wyoming,
1. Konferenciją atidarė aps

kričio organizatorė O. Krutulie- 
nė kaip 11:30 ryte.

2. Pirmininku šiai konferen
cijai išrinktas V. Saudargas.

3. Mandatų komisija raporta
vo, kad randasi 19 delegatų, 
kurie dalyvavo nuo šių kuopų: 
97 kuopos, Plymouth, Pa.; 43 
kuopos, Wilkes Barre, Pa.; 170 
kuopos, Plains, Pa.; 203 kuo
pos, Inkerman, Pa.; 12 kuopos, 
Pittston, Pa. ir 39 kuopos, 
Scranton, Pa. Nuo 20-tos kuo
pos, Binghamton, N. Y., buvo 
raštiškas raportas ir 219 kuo
pos, iš Forest City, Pa., rapor
tas buvo prisiųstas. O iš 135 
kuopos, Nanticoke, Pa. ir 128 
kuopos, Edwardsville, Pa., — 
nebuvo nei delegatų, nei rapor-

5. Protokolas iš pusmetinės 
konferencijos buvo skaitytas ir 
priimtas; taipgi ir iš buvusių 
diskusijų ALDLD reikalais ra
portas likosi priimtas.

6. Apskričio valdybos rapor
tai buvo išduoti ir, delegatams 
gerai apie viską apkalbėjus, li
kosi priimti. Su sausio 16 diena 
apskričio ižde buvo $47.19.

7. Išklausius delegatų rapor
tus iš veikimo kuopose, taipgi 
ir tų, kurie prisiuntė raportus, 
likosi priimti.

8. Nebaigtų reikalų nebuvo.
NAUJI SUMANYMAI

1. Buvo plačiai apkalbėta or
ganizacijos reikalai ir daryta 
planai, kaip įtraukt jaunimą ir 
daugiau augusių žmonių į šią 
apšvietos organizaciją. Ant šio 
klausimo buvo pakviestas ir d. 
M. Guoba, kanadietis, pakalbėti 
šios organizacijos reikalais.

2. Nutarta rengt diskusijos 
ALDLD reikalais šio apskričio 
kuopose; šiuom reikalu rūpintis 
palikta apskričio komitetui.

3. Buvo nutarta pirm pavasa
rio surengt kokį parengimą 
spaudos ir agitacijos fondo rei
kalams.

4. Būvi? nutarta surengt du 
piknikus vasaros laiku: vieną 
del apskričio naudos, kitą dėl 
dienraščio “Laisvės.”

5. Buvo nutarta darbuotis 
kiek galint rėmime lietuvių 
bendro fronto už atsteigimą de
mokratinės tvarkos Lietuvoje.

6. Apvaikščiojimas Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvių 
buvo palikta kuopoms, — ku
rios norės, galės dalyvaut, kur 
tas bus rengiama.

7. Buvo užgirta ALDLD Cen
tro Komiteto darbuotė dėl šios 
organizacijos naudos.

8. Buvo nutarta paaukaut iš 
apskričio iždo $5 Ispanijos ko
votojams prieš fašizmą ir $5 
dėl “Liaudies Balso.”

9. ALDLD 12-tas Apskritys 
laike 1937 metų sukėlė finansi
nės paramos svarbiems reika
lams, kaip tai “Laisvei” ir ki
tiems dalykams $180.42.

10. Buvo įnešta išmokėt iš- 
kaščius apskričio valdybai, ko
kie susidarė darbuojantis 
kričio reikalais.

Draugė O. Miliauskienė 
iškaščius ($2) paaukavo 
apskričio reikalų.

11. Buvo rinkta nauja 
kričio valdyba 1938
išrinkti šie nariai: V. Botyrie- 
nė, M. Bernotienė, M. Pacen- 
kienė, O. Radzevičienė, M. Ba- 
gužinskas, J. Bernotas ir J. 
Visockis.

Šeštadienį, 19 Vasario-Feb
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

243 Front St. New Haven, Conn.
Pradžia 7 Valandą Vakaro

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

20-ties Mėty Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktu
vėms Minėti Proga dienraštis “Laisvė” išleido spe

cialist masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI ir PRIEŠAI

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Newark, N. J
Parengimai, Konferencijos 

Veikimas
Sausio 23 d. čia įvyko ALD- 

LD II Apskričio metinė konfe
rencija ir vakarienė.

Pasižadėjo parašyt apie va
karienę d. K., bet jau dvi sa
vaitės praslinko ir nieko nesi
mato.

sunkiai, 
Kazakevičie- 
Kučinskienė, 
Kasparienė. 

gerą

širdingai ačiū draugams au-, 
kauto jams.
Smagi Sietyniečių Vakarienė
Vasario 6 d. Sietyno Choras 

turėjo savo metinę vakarienę. 
Kadangi gaspadinės buvo, 
apart d. Rodgers, visos naujos 
(Jesmantienė, Kačinskienė iš 
Kearny ir vietinė Skučienė), 
tai daug kas manė, kad ši va
karienė nebus tokia skani, kaip 
kad “senos” gaspadinės paga
mindavo. Tačiaus visi vaka- 
rieniautojai smarkiai apsiriko. 
Vakarienė tokia buvo skani, 
tokia įvairi savo sudėtinumu, 
kad visi tik valgė ir gėrėjosi 
jos skanumu. Baigiant vakarie
nę, ant estrados pasirodė jau
nuolis Stasiulis, pirmininkas to 
vakaro, ir perstatė padainuot d. 
Bičkauskienę,
kušiai sudainavo 
daineles. Publika 
dama dar iššaukė 
nuot. Ant galo,
vadovaujant mokytojai šalinai- 
tei, davė 4 daineles ir progra
ma užsibaigė smagiai ir links
mai.

Protokolas
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Demokratinei Tvarkai Atsteigti 
Lietuvoje, New Jersey Valstijos 
Apskričio Konferencijos, Įvy
kusios Liet. Svetainėj, 180 New 
York Avenue, Newark, N. J.

Easton, Pa

Puslapis PanEtss

VARPO KEPTUVE
ko-
su

• Apie konferenciją nieko ne
rašysiu, nes jau turėjo būt ap
rašyta. Pažymėsiu kelis žodžius 
vakarienės reikalu.

Visų pirma, kada vakarienė 
įvyksta, tai visas darbas gula 
ant draugių gaspadinių. Taip 
ir čia dirbo draugės 
tai: Stelmokienė, 
nė, želionienė, 
Palgalskienė ir
Šios draugės pagamino 
vakarienę, tik deja, nebuvo ga
na vakarieniautojų. Kaip ki
tados rašiau, kad yra savo ko
lonijų praktikuotojų, taip pasi
rodė ir čia. Nors buvo dele
gatai ant konferencijos apie 
60, bet kaip greit užsibaigė po
sėdis, taip greit mūsų draugai 
kepures ant galvų, aiškindamie
si visokių negalumų turinti.

Ir tik Patersono ir pora kitų 
kolonijų draugų atliko po 1-2. 
O kiti—“jūs gi sau žinokitės.” 

Sėkmėje to, veikiausia, bus 
nedatekliaus Apskričiui.

Visgi gera programa buvo, 
kur dainavo Tęsė Bičkauskienė 
(vietinė, sietynietė), L. Kava
liauskaitė, P. Pakalniškis ir vie
tinis jaunuolis, gabus smuiki
ninkas, Vito Dvareckas. Jiems 
pianu akompanavo Albina Dep- 
siūtė ir Mildred Jamison. Pro
gramos pildytojams, gaspadi- 
nėms ir publikai, varde apskri
čio, širdingai ačiū!

Tom Mooney Mitingas
Vasario 2 Tarptautinio Dar

bininkų Apsigynimo vietinės 
org. turėjo prakalbas, tikslu 
sukelti kiek kapitalo paliuosa- 
vimui Tamo Mooney, kuris jau 
virš 21 metai kankinamas ne
kaltai Kalifornijos kalėjime, ir 
kitų politinių kalinių. Kalbėjo 
keturi kalbėtojai ir visi gerai 
akėjo reakcinę Kalifornijos ir 
kitų valstijų biurokratiją už 
kankinimą nekaltų liaudies ko
votojų. žmonių buvo neper- 
daug — apie 300-400. Aukų 
surinkta $127. Newarkiečių 
draugų tebuvo tik vienas ir iš 
apielinkės po keletą.

Kanadiečio Svečio Prakalbos

Ji linksmai, vy- 
dvi liaudies 
jai atsidėko- 
daugiau dai- 
pats choras,

gražiai žaidė, 
vėlumos. Tan- 
mus paremia

Publikos buvo mažiau negu 
kitados, bet ji buvo visu kuo 
patenkinta ir 
linksminosi iki 
kiai ir gražiai
draugai bayonniečiai savo ap
silankymu ant mūsų parengi
mų. Bet newarkieciai turėtų 
nors kartą jiems atsilyginti — 
nuvykti ant jų vakarienės, kuri 
įvyks vasario 20 d., 24 East 
27th St., Bayonne, 6 vai. vaka
re.

Draugiška padėka gaspadi- 
nėms ir publikai.

G. Albinas.

Rumford ir Mexico, Me
Lietuvos

valdyba

Sausio 16 d. buvo
Dukterų Draugystės metinis 
susirinkimas. Sekanti 
išrinkta: pirmininkė, Margare-
ta Manson; vice-pirm., Mary 
Stasiulienč; fin. rašt., Mary 
Lukošius; ižd., Morta Gružins- 

(kienė; prot. rašt., Josey Zadie- 
kaitė; kasos globėjos: Marijo
na Wiskontiene ir Stanislava 
Šopienė; maršalka, Jogasa Lo- 
žienė; ligonių rašt., Elena Ki- 
lienė. ‘

Sekančios naujos nares pri
sirašė : Sophie Meičaitė, Sylvia 
Kutkaičiukė ir Lille Lobikutė.

Konferenciją atidarė pirm. 
J. Burkė, 11 vai. dieną ir pas
kyrė mandatų sutvarkymo ko
misiją iš šių dd.: Maziliausko, 
Jamison ir Kasparo.

Dienotvarkis perskaitytas ir 
užgirtas.

Skaitytas protokolas praeitos 
konferencijos ir priimtas su pa
taisymu.

Tvarkos vedimui išrinktas 
pirm. d. J. Bimba.

Rezoliucijų kom. šie dd.: Dr. 
J. J. Kaškiaučius, Ig Bėčis ir A. 
Skairius.

Vasario 4 d. vietiniai lietuviai 
komunist. ir aldiečių 5 kuopa 
surengė draugui Guobai iš Ka
nados prakalbas, kuriose, apart 
paties d. Guobos, kalbėjo ir d. 
Šolomskas.

Drg. Guoba pasakė įdomią 
prakalbą apie kanadiečių lietu
vių gyvenimą: kaip jie orga
nizuoti, kkip dirba pasišventu
siai už darbo liaudį jos švie
time, organizavime ir kaip sun
ku palaikyt tokioj nedidelėj lie- 
tuvių skaitlinėj laikraštį “Liau
dies Balsą.” Aukų padengimui 
lėšų ir “Liaudies Balsui” su
rinkta 19 dolerių ir gauta 5 
prenumeratos.

Gražiai sudainavo keletą dai
nelių vietinis Sietynas, vadovy
bėj draugės Šalinaitės.

Draugui Guobai priduota $15. 
Likusias lėšas padengs vieti
niai, rengėjai.

Aukautojai po $1: Dr. Kaš
kiaučius, Kaškiaučienė, J. Lep- 
ševičia, P. Dannes; po 50c: K. 
Stelmokienė, J. Paukštaitis, D. 
Severas, K. Anuškis, W. Tyliū- 
nas, O. Jesmantienė, J. Žilins
kas, V.žilinskas, M. Paukštai- 
tienė ir W. Žilinskas; po 25c: 
J. Augutis, G. Miškeliūnas, A. 

.Kidžius, Chas. Baranauskas, S. 
Baranauskienė, S. Mylevas, S. 
Augutienė, P. Maršon, P. Ta
mašauskas, F. Kaškevich, Fr. 
Savickas, J. Pūtis, J. Stenionis, 
Kučinskienė, Skučienė, 
lienė, Bajoras, Kušlys, 
tow, Dulskis, Ičiodis,
kas, Stanionienė, Lebašauskie- 
nė, Jesmanta, P. Jesmanta; Joe 
Mikšis 50c.

Gerge-
Klas-

Kunic-

Sausio 30 d., L. D. 
gė didelį ir gražų 
Koncerto komisija buvo: Mar
gareta Manson, Mary Stasiu- 
lienė, Morta Gruginskienė ir 
Stanislava Valuntienė.

Programa buvo gausi, 25 
numeriai. Ann Degutaitė buvo 
koncerto pianistė ir akompa
navo dėl 10 numerių. Bertha 
Klemunskaitė, mokytoja viso
kių šokių, pati šoko ir išlavino 
4 šokimo skyrius dėl koncerto. 
Kiti skyriai, kuriuose lietuviai 
dalyvavo, buvo: “Tap” šokis- 
Dolores Mitskutė; burninės ar
monikos solo — Stanley Jasu- 
dukas; smuikos solo — Mar
gareta Stasiulaitė; “Ispanijos! 
Karas,” eilės,—Marijona Wis
kontiene; “Web” šokis — Ber
tha Klemunskaitė ir Winona 
Austin; “Išdykęs Vaikas” (di
alogas) — Josey Zadiekaitė ir 
Sophie Meičaitė; smuikos solo 
— Frances Jurgelaitis; piano 
duetas—Ann Degutaitė ir Jo
sey Zadiekaitė; “tap” šokis — 
Helen Sabalausįutė; lietuviš
kų dainų solo
te; koncertino solo — Anta
nas Majauskas; dainų solo — 
Lille Lobikaitė; armonikos so
lo — Izidorius Norušas; Sa- 
xaphone ir trumpet solo, due
tas — Frances Jurgelaitis ir 
Leo. Maršanskaitis.

D. suren- 
koncertą.

Ann Degutai-

Raportai Pild. Komiteto
Raportus davė pirm. Burkė, 

sekr. Ramoška ir ižd. Dr. Kaš
kiaučius. Išklausius ir apkalbė
jus raportus, priimti, nors ir 
gavo vėjo už silpną veikimą. 
Mandatų kom. raportavo, kad 
dalyvauja sekančios draugijos:

Newark'. Palangos Juzės Dr- 
ja — 4 atstovai (2 nepribuvo) ; 
LDS 8 kp. — 3 atstovai; ALDL 
D 5 kp. — 3; Sietyno Choras
— 3\ Tarpt. Darb. Aps. — 1.

Bayonne'. Amerikos Liet. 
Ūkėsų Kliubas—2; LDS 26 kp.
— 2; ALDLD 212 kp. — 1.

Elizabeth-. Aušros Draugijos
— 2; LDS 23 kp.—2; ALDLD 
54 kp. — 2; Bangos Choro — 
2, ir Tarpt. Darb. Aps. — 1.

Harrison: ALDLD 136 kp.
— 2.

Paterson: ALDLD 84 kp. — 
2; LDS 123 kp.—2.

Hillside: LDS 101 kp. — 1; 
ALDLD 200 kp. — 1.

Jersey City: Laisvės Draugi
ja—2; Šv. Jurgio Draugija—1.

Cliffside: ALDLD 77 kp.—1.
Viso 21 organizacija, 42 dele

gatai, atstovauja 1416 narius.
KOLONIJŲ RAPORTAI

Raportus davė po vieną at
stovą iš kolonijos, trumpai ir 
aiškiai atžymėdami, kad daug 
ką nenuveikė iš priežasties pra
sto kooperavimo su Apskričio 
Komitetu, o komitetas — su 
centru.

Išrinkus naują komitetą, ma
noma smarkiau darbuotis. Pra
kalbų maršruto raportą davė d. 
Bėčis. Prakalbos įvyko: New- 
arke, Patersone ir Elizabethe. 
Kalbėjo “Keleivio” redaktorius 
Michelsonas ir “Laisvės” red. 
Mizara. Maršrutas pavyko ge
rai ir nuo kolektų liko $15.00. 
Taipgi raporte pažymėjo d. Be
eis, kad Brooklyno komitetas 
reikalavo iš mūs 40 dol., kaipo 
kalbėtojaus Michelsono kelionės 
apmokėt.

Konferencija nutarė, kad 
jam apmokėt tik į vieną pusę, 
t. y., iš Bostono į Brooklyną.

NUTARIMAI
,1. Nutarta, kad šios draugi

jos rengtųsi prie Lietuvos Ne- 
prigulmybės paminėjimo.

2. Pasiųsta protesto telegra
ma Smetonai už siaurinimą 
Lietuvos liaudies teisių.

3. Išnešta papeikimas vieti
niam komitetui už prastą ko- 
operavimą su centru.

4. Nutarta, kad šios konfe
rencijos tarimai būt pasiųstą į 
spaudą bėgyj 30 dienų.

5. Konferencija užgyrė cen
trales valdybos šaukimą antro 
kongreso.

6. Nutarta dėl platesnės agi
tacijos surengti vieną didelį pi-

kniką bendrai, ir kad kolonijos 
rengtų pagal išgalę apskričio 
naudai.

7. Nutarta, kad į šį apskričio 
komitetą įeitų, visų kolonijų at
stovai.

8. Konferencija patarė 
mitetui, kad jis susisiektų
Trentono ir Freeholdo draugi
jomis.

9. Nutarta, kad metinės mo
kes tys į šią organizaciją būtų 
liuosnorės.

10. Išnešta pasveikinimas Is
panijos liaudžiai, kovojančiai 
už demokratinę tvarką.

11. Nutarta, kad sekančią 
konferenciją sušauks komitetas, 
vaduojantis reikalu.

12. Skaitomos per dd. Dr. 
Kaškiaučių ir Bečį rezoliucijos 
ir priimtos trys, kurios turi būt 
pasiųsta į spaudą.

13. Surinkta aukų telegramai 
pasiųst $7.41. Telegramą pa
siųs Dr. Kaškiaučius.

14. Išrinkta sekantys į komi
tetą. Newarko: Dobinis, Jami-

|son, Paukštasis; Jersey City 
Matulis; Patersono: J. Bimba 
ir Šimėnas; Hillside — Žalienė; 
Harrisono —J Yesmantienė; 
Cliffside — Stasiukaitis; Eliza- 
betho — Krūtis ir Pociūnas; 
Lindeno — Vertelienė.

Veikiantis komitet. išsirinko 
M. Dobinį — pirmininku, G. A. 
Jamison — sekr., J. Pau.kštaitį 
— kasierium. Visi newarkie- 
čiai.

Konferenciją užsidarė 3 vai. 
pietų.

Pirm. J. Bimba.
Sekr. G. A. Jamison.

MIRĖ J. MIKOLAITIS
Vasario 8 d. mirė Juozas Mi- 

kolaitis, 28 metų amžiaus. Jis 
dirbo pas Taylor Wharton Iron 
& Steel Co., High Bridge, N. J. 
Pereitų metų spalio 26 d. bė
giojantis eleveiteris (traveling 
crane) sutrynė ranką ir petį. 
Ant vietos pagelba nebuvo su
teikta, tai iki atvežė į Easto- 
no ligoninę, jam nubėgo beveik 
visas kraujas. Nors giminės 
ir ligoninė kraujo suteikė, bet 
gyvybė neišgelbėta.

Velionis buvo visiem geras ir 
draugiškas žmogus. Amerikoj 
išgyveno 12 metų. Paliko jau
ną žmoną ir 2 metų dukrelę. 
Vasario 11 d. buvo palaidotas 
su bažnytinėm ceremonijom lie
tuvių parapijos kapinėse.

Reikia primint, kad tas pats 
bėgiojantis eleveiteris jau ne 
pirmą mirtinai sutriuškino. 
Darbininkai tyli; kompanija 
nieko netaiso, bile tik jai pelno 
daugiau. Vargo Matęs.

po

Būsią Paleista 250 USA Ka
rininką* dėl Nesveikatos 
Washington. — Karo mi

nisterijos įsakymu, tiriama 
ligoninėse sveikata Ameri
kos pulkininkų ir generolų. 
Sakoma, teks paleisti iš tar
nybos 250 aukštų karinin
kų dėl įvairių nesveikumų.

PRANEŠIMAI K KITUR
WORCESTER, MASS.

Lietuvių Komunistų Frakcijos su
sirinkimas įvyks trečiadienį, 23 d. va
sario. Toj pačioj vietoj. Visi nariai 
būkite 8 vai. vakare.—Frak. Sekr.

WILKES-BARRE, PA.
Bus ruošiamas bankietas su pro

gramų pagerbimui Motinos Bloor. 
Kovo (March) 6, pradžia 5:30 vai. 
vak. Po num. 69 S. Hancock St. Įžan
ga 50c. Po vakarienei, prie durų įžan
ga 15c. (39-40)

NASHUA, N?H.
ALDLD 42 kp. rengia svarbias 

prakalbas ketvirtadienį, vasario 17 
d. O’Donnell Svet., 20 High St. Pra
džia 7:30 vai. vak. Kalbės M. Guoba, 
“Liaudies Balso” redaktorius iš Ka
nados. Įžanga visiems veltui. Kvie
čiame skaitlingai dalyvauti. (39-40)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

25 d. vasario, 7:30 vai. vak., Liet. 
Svetainėj, 180 New York Avė. Drau
gai, ateikite į šį susirinkimą, ir at- 
siimkite naują knygą “Kelias į Nau
ją Gyvenimą.” Kurie nesate užsimo
kėję 
kite.

už 1937 m., būtinai užsimokė-
— Sekr. (39-40)

ROCHESTER, N. Y.
L. K. Gedemino Draugystės da

bartinis Komitetas yra sekantis: Pir
mininkas, F. Manelis, 82 Klean St., 
Vice-Pirm., N. Giedraitis, 318 Carter 
St., Fin. Rast., V. Guzauskas, 12 Lo
ser St., Prot. Rast., J. Evans, 640 
Ridgeway Ave., Kasierius, Geo. šve
das, 133 Thomas St., Prof. Raštinin
kas, M. Duseika, 89 S. Union St.

Direktoriai: V. Lastauskas, 1214
E. Main St., P. Andrusunas, 290 Wil
kins St., A. Baleisis, 4 St. Jacob St.,
F. Mateikis, 100 Curtis Rd., Ironde
quoit, N. Y. Maršalka, A. Bartašius, 
243 Berlin St.

D.

kestra griežė ir visi praleido 
gražiai ir linksmai vakarą.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

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 sutvarkysi 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacien
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kaa 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
dauginus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą 
RAL-LAX-HERB

Raišykte šiaip:
JOHN W.

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

prisųsime NATU- 
TEA.

THOMSON

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 Į0 iki 12 vai. iš ryto 

. ____
FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J 
Kampas E. 23rd St.

LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS

CLEVELAND, OHIO
A. L. Kongreso Ohio Komitetas 

rengia 20 m. sukakties Lietuvos Ne
priklausomybės paminė/irhą. Trečia
dienį, vasario 16 d. Liet. Darb. Svet., 
920 E. 79th St. Pradžia 8 vai. vak. 
Įžanga veltui. Užkviečiame visus da
lyvauti. — Kom. (38-39)

Jaunų lietuvaičių grupe la
bai gražiai sudainavo keturias 
lietuviškas ir angliškas dainas.

LDD moterų choras sudai
navo tris gražias dainas; pub
likai labai patiko jų dainavi
mas ir jų dainos. Kitus nume-. 
rius išpildė svetimtaučiai.

Žmonių buvo pilna svetainė.
Po koncertui, lietuviuką or-

Pirmininkė Piliečių Kliubo, 
Margareta Manson, užkviečia 
visus lietuvius, Rumfrodo ir 
Mexico, kurie nori išsipildyti 
pirmas pilietybės popięras, 
ateiti į. mitingą sekmadienio 
vakarą, 7 vai., vasario 20 d., 
1938. Taipgi ir visi piliečiai 
ateikite, nes bus svarstomą 
miesto kooperacijos rinkimai.

M. VV. M.

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 20 d. vasario, 2-rą vai. 
po pietų, Draugijų Svet., 4097 Por
ter St. Draugai, būkite šiame susi
rinkime, nes turime sekančius daly
kus apkalbėti: ALDLD 10-tas Apskr. 
rengia J. Bondžinskaitei prakalbų 
maršrutą. Prakalbos įvyks 19-20 dd. 
kovo. Taipgi ALDLD vajus prasidėjo 
su 1 d. vasario. Nariai, kurie nesate 
užsimokėję už 1937 m., malonėkite 
ateiti ir užsimokėkite, galėsite pasi
imti naują knygą “Kelias j Naują 
Gyvenimą.” — Fin. rašt. J. Bub- 
liauskas. (38-39)

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

110 East 16th St, N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Place 

>9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį
8 A. M. iki 3 P. M.

I)

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

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Didysis Lietuvos Nepriklausomybei Minėti 
Vakaras Šį Penktadienį, Grand Paradise

nimo Lietuvių 17-tos kuopos? susirin- j 
kimas įvyks ketvirtadienį, vasario I 
17, 7:30 vakaro, “Laisvės” Svetainėj. 
Draugai ir draugės skaitlingai daly
vaukite. Turime daug naujų dalykų 
aptarti ir pervesti darbą naujai val
dybai. — Valdyba. (38-39)

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

PADĖKOS ŽODIS
Lietuvių Meno Sąjungos po

sėdyje buvo padaryta praneši
mas iš ruoštų paskaitų pami
nėjimui V. Kudirkos 80 metų 
sukakties. Paskaitą davė Dr. 
A. Petriką, žmonių suėjo pilna 
svetainė. Tad komisija prane
šė, jog paskaitos gerai pavyko.

Buvo rinkta ir aukos. Auka
vo sekamai: G. Stanley 50c, 
Laurinaitis, Valiuiionis, Gužas, 
V. Matusevičius, Mingila, Ful
ton, Dainius ir Sasna — po 
25c. Kitų aukavusių vardai 
neužrašyta, o kiti reikalavo 
nerašyti. Dr. A. Petriką auka
vo Meno Sąjungos kultūriniam 
darbui $5.00. Komisija ir visas 
L. M. S. Komitetas taria ačiū 
už aukas, o ypatingai Dr. A. 
Petrikai už paskaitą ir auką.

Viso aukų surinkta $14.81. 
Meno Sąjunga ir vėl greitoj 
ateityj ruoš paskaitų meno ir 
literatūros klausimais.

L. M. S. Švietimo Komisija.

Iš Kun. A. Miluko 
Paskaitos

Kun. A. Milukas — kruop
štus tyrinėtojas Amerikos lie
tuvių praeities. Jis knisasi, jie- 
škinėja senuose laikraščiuose 
medžiagos apie Amerikos lie
tuvius. Išgyvenęs Amerikoj 
virš 40 metų, jis daug dalykų 
atsimena. Prie atsiminimų 
d a įvairias ištraukas iš tų 
kų spaudos, lietuviškos ir 
gliškos.

Pereitą penktadienį Apreiš
kimo parapijos salėje kun. Mi
lukas patiekė paskaitą apie 
t. v. “Lattimero Skerdynę,” 
kurioj Pennsylvanijos kietosios 
anglies magnatai per savo 
agentus (šerifo Martino ko
mandoj) nužudė daug mainie
rių, jų skaičiuje lietuvius — 
Ant.. Grikį, iš Simno parapi
jos; Joną Tarnavičių, iš Laz
dijų par.; Praną Keidelį, iš 
Veisiejų parapijos; Jokymą 
Tamošiūną ir Rapolą Rakevi- 
Čių, iš Vilniaus gubernijos. 
Daug mainierių buvo sužeista.

Tai atsitiko 1897 m., rugsė
jo mėn. 10 d. Vadinasi, nese
nai tam įvykiui sukako 40 me
tų.

Kun. Milukas savo paskaitoj 
plačiai įrodė nežmoniškus ka
pitalistų klasės žiaurumus link 
angliakasių, kovojančių už ge
resnę buitį, dėl steigimo da
bartinės United Mine Workers 
of America unijos. Jis prirodė 
nepaprastą ta skerdyne susi
domėjimą Amerikos visuome
nėj bei darbininkų pasipiktini
mą ja. Be to, parodė ir tai, 
kaip kapitalistams, turintiems 
pinigų, pavyko žmogžudžius 
išteisinti. (

Savo paskaitoj kun. Milu
kas įrodė ir tai, kad lietuviai 
angliakasiai buvo pirmutiniai 
toąe kovose, pirmutiniai stoję 
į mainierių uniją ir dėl jos pa
sišventusiai kovoję. Deja, ka
dangi tais laikais žodis “lietu
vis” amerikonams buvo neži
nomas, nes jie atvyko kaipo 
lenkai, tai ir angliškoj spaudoj 
lietuvių vardo nesimato, o tik 
lenkų ir slavų bei vengrų.

Tais laikais pats kun. Milu
kas vikaravo šenadoryj ir jis 
savo akimis matė samdytojų 
nuožmybes, o darbininkų — 
mainierių — nepaprastą kar- 
žygiškumą ir pasiryžimą.

Si paskaita bus atspausdin
ta jo paskaitų rinkinyj, pava
dintam “Amerikos Lietuviai 
XIX šimtmetyj (1868-1900),” 
kurį išleidžia “žvaigždė,” 
Philadelphia, Pa. Knyga išei
sianti iš spaudos neužilgo.

Klausytojų buvo nedidelis 
skaičius, tik laikraštininkai bei 
šiaip Visuomenininkų būrelis. '

de- 
lai- 
an-

Minėjimas Lietuvos Nepriklausomybės—Draugijų Uždavinys
Amerikos Lietuvių Kongre

so Brooklyno Skyrius rengia 
masinį reitingą minėjimui Žū
ties metų Lietuvos nepriklau
somybės.

Šis mitingas atsibus šį penk
tadienį, vasario 18 d., Grand 
Paradise svetainėje.

Kadangi Kongreso Skyrius 
susideda iš pažangių 
ir politinių partijų, 
draugijos ir partijų 
privalo pasidarbuoti,
nėjimas Lietuvos neprigulmy-

bės būtų pasekmingas. Pri
klausančių prie Kongreso 
draugijų ir partijų vienetų 
kiekvieno nario pareiga gar
sinti mitingą visokiais būdais. 
Taipgi turi pasiimt plakatų 
(plakatų gali gaut “Laisvėje”) 
ir padalinti, kur tik randasi

DOVANOS BAZARUI
PINIGAIS

D. V. Žemaitienė, N. Y. C.,
$1.00.

DAIKTAIS
D. V. Žemaitienė, N. Y. C.,

“slip” ir abrūsą rankų darbo.
A. Raila, iš Montello, Mass.,

R K
PAI N-EXPELLER

■ Tr.u Mvk U. S. r.L OI

Trys gentkartės išbandė ir 
už gyre š| seną linimentą kaipo 

patikimą vaistą.

Skaudėjimas muskulų Ijcnt kurioj 
dalyje kūno greitai paleng

vinama*

(A

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

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

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

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

draugijų 
tai tos 
vienetai 
kad mi-

Masiniam mitinge kalbės 
Jonas Gasiunas ir Keistutis 
Michelsonas. Taipgi dainuos 
Aido Choras. Pradžia 7:30 v. 
vak. Visas ir visus kviečia —

Amer. Lietuvių Kongresas.

M. Simonavičius, 
“Laisvės” rėmėjas, 
Bar & Grill 426 S. 
Brooklyne, paaukojo 
vės” bazarui.

didelį pluoštą raineoatų.
nuolatinis 
laikantis 
5th St., 

$5 “Lais-

■ V o? V‘P f‘a rt ė it t
Lt N Į M E NT

iafau

Bazaro Įspūdžiai
tukų. Laimėjus paltį, tuoj la
šinius pjausto. Varpo bei Scho
les kepyklų juoda duona, už- 
bonas alaus, ir skamba prisi
minus jaunų dienų dainelę.

Muzikantai

PRANEŠKITE
Daugelis svečių ateidami į 

bazarą atnešė ir dovanas tiesiai 
prie stalų. Galimas daiktas, 
kad, per skubotumą, viena ki
ta tokių dovanų likosi neužra
šytos. žinantieji atnešusius do
vanas, o neatžymėtus, prašomi 
apie

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)
LAISNIUOTAS

GRABORIUS
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan hve.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-^335

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

GARSINKITES “LAISVĖJE

pa-
bn-

kur

Neteko dalyvauti bazare ati
darymo dieną, bet paskutinės 
dvi dienos darė tikrai gerą įs
pūdį. Subatos vakare, svetainė 
pilnutėlė svečių : norint surasti 
seniai matytą draugą, tai teko 
po kelias eiles apeiti visomis 
pusėmis ir tai ne visuomet 
simatymas vyko. Tai bent 
vo pažmonys.

Įėjus į svetainę, žiūriu,
bus moterų stalas. Mano nuos
tabai, tai visi stalai buvo — 
moterų stalai. Ak tie meno kū
riniai! Ne vienos širdis alpo į 
juos bežiūrint. Ant Minersvil- 
lės draugių šilkinės, gražiai iš
siuvinėtos kaldros nei viena 
moteris neatsisakė bandyt savo 
laimę. Drg. Čepulienės siuvi
niai neturėjo progos žavėti vi
sų akis; mat, vos tik pasirodė 
ir dingo. Pirkėjos net susivar
žė. Buvo daugybė kitų puikių 
meno kūrinių ir sunku visus 
suminėti. Per daugelį metų 
lankausi įvairiuose bazaruose, 
bet paskutinis viršijo

Lašiniai

juk tai 
malonu

uždary-

visus.

jeigu 
šunis

įė-
ir

Lietuyoje sąkoma: 
jus į kiemą pamatai 
kiaules liesus, tai žinok, kad 
šeimininkė rieboka. Draugė 
Sinkevičiūtė kaipo ūkininkė 
prisiuntė keturias paltis išrū
kytų lašinių. Lašiniai gražūs— 
riebūs; permatomi it gintaro 
spalva. Lašiniai sukabinti virš 
stalo ant karties, gi ant stalo 
sudėta širdį glostanti pyragai. 
Jaunieji atėję perka laimės bi
lietėlius dėl pyragų, gi senes
nieji, prisiminę tėvynę, tuoj 
klausia, po kiek parsiduoda 
lašiniai. Visa paltis dabarti
niais laikais yra perbrauki, na, 
tai susidėję po kelis perka; ki
ti bando savo laimę ant tikie-

Nušovė Žmoną už Atsisaky
mą Su Juo Gyvent

Pirmadienio rytą, savo apart- 
mente, 1432 — 64th St., nušau
ta Mrs. Sadie Montelbano, 24 
metų, 3 kūdikių motina. Jos 
kaiminka, Rose Sclosani, gir
dėjus barnį ir šūvius, išbėgo iš 
savo apartmento ir tuo tarpu 
pamačius prabėgant Louis 
Montelbano, kuris, užklaustas, 
pasakęs: “Aš ką tik nušoviau 
savo žmoną.”

Sakoma, Montelbano įtūžęs 
ant savo žmonos, kam jinai nuo 
jo atsiskyrė. Jos giminės sako, 
kad Montelbano sergąs nepagy
doma liga ir žmona negyvenus 
su juo, kad apsaugoti kūdikius.

Kritus bažnyčios tinkui lai
ke pamaldų pereitų sekmadie
nį New Yorke sužeista 5 mal
dininkai.

Savo laiku mes paduosime 
“Laisvės” skaitytojams kai ku
rias žingeidesnes iš tos paskai
tos ištraukas. Jos įdomios ir iš 
jų gali daug pasimokinti šių 
dienų darbininkai, kovoją už 
unijizmą, už CIO.

Reporteris.

tai pranešt.
Bazaro Komisija.

Minės Sparnuotąjį 
Amerikoną

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

Ateinančio sekmadienio vaka
rą, 20 vasario, sueina lygiai 
metai, kaip pirmasis ameriko
nas lakūnas Ben Leider padėjo 
gyvybę už demokratiją Ispani
joj ir visu i- pasaulyje. Jį pa
gerbt ruošiama įspūdingas mi
nėjimo mitingas New School 
for Social Research kambariuo
se.

Tel. W'Adsworth 3-2006

B. SHLAVES

K. Degutis, Savininkas
Gerai Patyrę Barberiai 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

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

p

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Daugelis jaunimo lankėsi vi
sus tris vakarus. Ne vienas sa
ko: “The music is fine.” šalę 
sėdinti mergina sako: “ ‘Laisvė’ 
never disapoints anyone.” Jau
nieji šoko, kiek kas norėjo; 
vieta didelė, graži; nuotaika 
taipgi labai svetinga. Jau ge
rokai po dvylikos, rodosi, lai
kas būt pailsėti, bet kur tau, 
jauni ir seni, pamiršę savo 
k as d i e n i n i u s rūpesčiu s-varg u s, 
nssiskubina namon; 
“Laisvės” pramoga, 
paviešėti.

Gaspadinės
Nuo atidarymo iki

mui, gaspadinės stovėjo savo 
vietoje. Ar visi suprantame, 
kokis yra sunkus gaspadinių 
darbas? Pradėjus penktadie
nio vakare, šeštadienį ir sek
madienį nuo dviejų po pietų ir. 
veik iki trijų nakties, be per-l 
traukos draugės gamino val
gius, plovė indus, patarnavo 
svečiams. Kokis tai pasišvenr 
timas savo idėjos laikraščiui. 
Kitos ištisus vakarus pardavi
nėjo įvairius daiktus. Draugai 
vyrai už baro, kaip gaspadinės 
virtuvėje, visi sušilę, 
skuba, juda, kaip tos 
nepailstančios bitelės, 
kiek išgali. Nei vienas
bančiųjų negauna jokio mate- 
rialio atlyginimo, dirba dėl 
laikraščio naudos, dėl savos 
idėjos. Pažvelgus į tą dirban
čiųjų būrį, manau sau, tik ko
munistai taip moka darbuotis.

Žmona.

Skutam Grindis Mašina
Taip pat šeliakuojam grin
dis ant bile pareikalavimo.

Prieinamos kainos
Rytais nuo 6 vai. iki 11
Vakarais nuo 7 iki 12

506 West 177th Street
Apt. 2

New York City, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą 

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

k Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

T J »pnų padarau nau
jus paveikslu* ir kra- J 
javu* sudarau *u ame
rikoniškai*. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju {vairiom 
spalvom.

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

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

pailsę, 
niekad 

. dirba 
iš dir-

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai su vė

liausiais įtaisymais. Garu šildomi. 
Savininkas pageidauja, kad šeimyna, 
būtų be vaikų ir kad galėtų jam va
karienes pagaminti.

Galima matyt kiekvieną vakarą 
nuo 5-tos valandos, šeštadieniais visą 
dieną. Del daugiau informacijų kreip
kitės: Alex Sabutis, 258 Reid Avė., 
Brooklyn, N. Y. (39-41)

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

FRANK DOMIKAITIS
REST AURACIJ A

Bedarbis Prašė Siųst Jį 
Kalėjimai!

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau darbininko prie ūkės ar

ba partnerio. Turi būt pavienis, ne
vedęs. Atsišaukite: Mary Bubinci- 
kienė, R. D. 5, Richfield Springs, N.Y.

(36-41)

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.

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

, ŠV.
stovėjo Yorkvillės knikai

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

Alex Jennings, 32 metų, pa-,1 
tyręs restaurane maisto pada
vėjas ir šoferis, taipgi šiaip} 
pamokytas,
Teisme pereitą pirmadienį ir 
prašė pas teisėją:

“Siųsk mane kalėjiman taip 
ilgam, kaip nori; ilgiau, geriau. 
Jeigu mane nepasiųsi, aš 
rėšiu papildyt saužudystę 
nužudyt kitą.”

Tai prieš tokią bedarbių
dėtį šaukiama didžiulė demons
tracija šį šeštadienį, 19 vasa
rio, ant Wall St., iš kur mar
šuos prie City Hali.

tu-
ar

pa-

Dūmai Sulaikė Operacijas
Užsidegus Grossman-Ozer 

matrasų sandėliui, skersai gat
vę nuo Gouverneur Hospital, 
daktarai buvo priversti sulaikyt 
operacijas ir sugrąžint ligonius 
lovon. Kada debesis dūmų už- 
temdino ligonbutį, 50 slaugių ir 
prižiūrėtojai vaikščiojo po kam
barius ramindami išsigandusius 
ligonius. Sandėlis sudegė, še
ši darbininkai išsigelbėjo.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.
Jurgio Draugystės metiniai pi- 
įvyks šiomis dienomis. Pirmas,

birželio 18 d., Dexter Parke. Antras, 
rugpjūčio 28 d., Clinton Parke. Pra
šom vietinių organizacijų virš minė- 
tom dienom nedaryti jokių parengi
mų, kad neįvyktų vieniems ir kitiems 
nuostolių. (38-39)

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

Trečiadienį, vasario 16 d. 7 v. v., 
79 Hudson Avenue, įvyks LDS 46 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Visi nariai 
pribūkite laiku. — Valdyba.

(38-39)

BROOKLYN, N. Y.
Vestuvių Vakarienes Komisijos 

Susirinkimas
Vestuvių vakarienes komisijos ir 

gaspadinių susirinkimas įvyks antra
dienį, 15 dieną vasario, kaip 7:30 v. 
vak. “Laisves” patalpoj. Kviečiami 
Jaunuolių kuopos, LDS pirmos kp., 
APLA 42 ir 22 kuopos. Visi nepa
mirškite dalyvauti. — Sus. Sekr.

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD Moterų 81-mos kuopos su

sirinkimas šį ketvirtadienį, vasario 
17 d., lygiai 8 vai. vakaro, “Laisves” 
Salėj. Narės ir ne nares kviečiamos 
dalyvaut. — Valdyba. (38-39)

BROOKLYN, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy-

INVENTED
C&U+lt/Uj!

COOK and HEAT Without Coa..
In Your Present Or.WOOCl 4
Stove or Furnace— 
HOTTER-CHEAP.
BR—No Aahca or Dirt 
— Twice the Heat Quick 
•t ONE HALF THE COST.
COOKSAMKAL 4

FOR LESS J 
Beat* any oil burner ever rotten jrf 
out for low cost, perfect per- JI 
form Mice. Eurns cheap oil a new 
way. without pre-generating Anysiovi 
or clogging up. Quick intense RANG* or 
heat by Simple Turn of Valve, furhaci 
It ends drudgery and dirt of Quick HE AT at 
coal or wood; cuts fuel bills In Turn of Valval 
half, pays for itself Quickly by what IT SAVES. 

DU AM E phone for free 
rnvIlC DEMONSTRATION

No Obligation
AT/.0,!1* interested in getting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this amazing “HEAT 
KING” Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS 

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779

* EVergreen 7-7550
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE 
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

53-82 72nd PLACE

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., Thurs., Fri., 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.




