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Iš gyvųjų tarpo mirtis iš
braukė teisėją George Weston I 
Anderson, sulaukusį 76 metų | — 
amžiaus. Jį ilgai atmins Ame
rikos revoliuciniai darbininkai.

Tai buvo 1920 metais, po tų 
garsiųjų Palmerio raidų, kai 
keli tūkstančiai komunistų ir 
jų simpatikų buvo kalėjime. 
Anderson tada buvo Naujosios 
Anglijos Federalio Teismo na
riu. Jis buvo pirmutinis, ku
ris pakėlė balsą prieš reakciją 
ir savo nutarimu išlaisvino ke
turiolika draugų. Teisėjo An
dersono patvarkymu turėjo va
duotis kiti teismai ir atidaryti 
duris politiniams kaliniams. Ir 
taip reakcijai buvo užduotas 
skaudus smūgis.

Teisėjas Anderson buvo bur
žuazinės klasės žmogus, bet jis 
karštai tikėjo į žmogaus lais
vę skelbti savo įsitikinimus. 
Jis pripažino teisę ir komunis
tams skelbti savo idealus.

Pabaigoje šios savaitės New 
Yorke susirinks Komunistų 
Partijos draugai, kurie perei
tam vajuje yra įrašę daugiausia 
narių. Jų bus keli šimtai. Tu
rėsime ir lietuvių. Turime pra
nešimą, kad iš Chicagos pribus 
draugas Jukelis, mūsų judėjimo 
veteranas.

Mums bus labai malonu dar 
sykį susitikti su d. Jukeliu, tuo 
senu newyork iečių. O vasario 
22 d. jam rengiamos masinės 
prakalbos. Nėra abejonės, kad 
brooklyniečiai skaitlingai susi
rinks jo pasiklausyti.

penktadienį, tai yra, 
Brooklyne, įvyksta 

Kongreso

O šį 
rytoje, 
Amerikos Lietuvių 
ruošiamas paminėjimas Lietu
vos nepriklausomybės. Kalbėto
jais bus dd. Jonas Gasiūnas ii* 
Keistutis Michelsonas. Be to, 
bus gražių dainų, šis paminė
jimas turėtų būti skaitlingas ir 
entuziastiškas.

Brooklyn© fašistų dienraštis 
vadina komedija korųunistų pa
stangas pasiekti katalikus dar
bininkus ir suvienytomis spėko
mis kovoti už socialinį teisin
gumą, už liaudies būklės page
rinimą ir prieš karo pavojų. 
Kodėl tai turėtų būti komedija, 
žinoma tik tam redaktoriui.

Tegul bus ir “komedija.” Bet 
kodėl Tysliava jos taip bijo?

Metai kiti atgal “New York 
Post” buvo pažangus, net radi- 
kališkas dienraštis. Jį greitai 
pamylėjo daug darbininkų ir 
pradėjo skaityti. Bet kaip tik 
laikraštis ‘ prasiplatino, 1laikraštis ‘ prasiplatino, taip,no Ugnį.
greitai jo leidėjui ponui Stern | Iš elektros stoties ugnis 
ragai užaugo. Dabar “Post” 
yra vienas iš purviniausių ka
pitalistinių didlapių.

New Yorko darbininkai turė
tų skaityti “Daily Worker.” Jo
kiu būdu nereikia pasitikėti 
kapitalistiniams laikraščiams, 
nors kartais jie nuduoda labai 
karštais darbininkų draugais.

So. Bostone būdamas aplan
kiau draugę Antanuk. Tai sep
tynių dešimtų metų amžiaus 
draugė, sena ir nuoširdi mūsų 
spaudos skaitytoja ir rėmėja. 
Ji dabar serga — dešinę ran
ką ir koją jai apiparalyžiavo. 
Bet eina geryn.

Nors ir sunkokai sirgdama 
ir jau tokio amžiaus sulaukus, 
draugė Antanuk nenori atsi
skirti su dienraščiu “Laisve.” 
Ji atsinaujino prenumeratą, už
simokėdama penkis dolerius ir 
pusę.

Koks tai puikus pavyzdys mū
sų jaunesniems draugams, ku
rie dažnai dėl mažiausios prie
žasties pameta savo laikraštį 
skaitę ir dejuoja “pasenimu”!
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Chinai Atkariavo nuo 
Japonų Du Miestus ir 

Daug Priešų Išžudė

Hitleris Privertė Au
striją Priimt Keturis 
Nazius į Ministerijas

Japoną Lakūnai Išteriojo 
1,000 Civilių Chinų

Hankow, Chinija, vas. 16. 
—Chinai kulkasvaidžiais iš 
cementinių būdų-fortų išžu
dė daugį japonų, besibriau- 
jančių linkon Chongchow ir 
Kaifeng, prie Lung-Hai ge
ležinkelio. Į chinų iškastas 
ir pridengtas duobes sukrito 
nemažai japonų tankų. Ja
ponų žygiavimas pirmyn ta
po sustabdytas Sinsiango 
apygardoj.

Atakuodami japonus iš 
šono, chinai privertė prie
šus pasitraukti ir atgrie
bė Shangyao ir Sincenko 
miestus, į pietų vakarus nuo 
Pengpu.

Chinai atkariavo nuo ja
ponų ir Baltojo Arklio Kal
ną, į pietus nuo Wuhu.
Japonų Oro Bombos Išžudė 

1,000 Nekariškių
Japonijos lėktuvų būriai, 

pasikeisdami, per dvi valan
das nuolat bombardavo 
Chengchow miestą; sunaiki
no per 500 namų ir išžudė 
apie tūkstantį nekariškių 
gyventojų.

Japonų karininkai garsi
nasi, būk jie galėsią apsupt 
400,000 chinų, ginančių 
Lung-Hai geležinkelį. Jie 
skelbia, būk chinai priversti 
trauktis atgal Šiauriniame 
Honane, Sinsiango srityje.

Utenoj Gaisras Padarė 
100,000 Lity Nuostolių

Utena. — Naktį iš sausio 
22 į 23 d. užsidegė vietinė 
elektros stotis, ir gaisras tę
sėsi šešias valandas, kol ute
niškiai ir atkviesti iš Uk
mergės gaisrininkai užgesi-

buvo įsiveržus ir gretimo 
malūno trečian aukštan, svi
lindama jo mašinas, stogą, 
ramsčius, latakus ir kitką 
ir padarydama malūnui 40,- 
000 litų nuostolių.

Gaisras kilo iš to, kad 
elektros stotyje nuo tryni
mos! užsidegė diržai; o nuo 
jų ugnis persimetė į Dieselio 
mašiną, ‘iš bėdos” naudoja
mą elektrai gaminti. Tai 
šlubuojanti, atsarginė maši
na, užsilikus dar nuo vo
kiečių okupacijos laikų.

Gaisras elektros stotyje 
padarė 60,000 litų nuostolių.

Apdegusi ir šiek tiek pa
taisyta stotis dabar tegali 
aptarnauti tik ligonines, 
arešto namus ir gelžkelio 
kaimynystę. Šiaip j Utenos 
gatvės naktį skęsta tamsoj, 
per langus žybčioja žvakių 
ir žibalinių lempų žiburiu
kai ir tik kur-nekur mirksi 
elektros biednos liepsnelės, piliečiai.

30,000 Francijos Metalistų 
Grasina Streikuot

Paryžius, vas. 16.—Gra
sina sustreikuot 30,000 me
talo darbininkų, protestuo
dami, kad dabartinė Chau- 
temps’o valdžia nevykdo 
Liaudies Fronto programos.

Dvi Newarko Jaunuolės — 
Pirmo Laipsnio Žmogžudės
Newark, N. J.—Prisaikin- 

tųjų posėdininkų teismas 
pripažino pirmo laipsnio 
žmogžudėmis policininko 
dukterį Ethelę S. Sohl, 20 
metų, ir jos draugę Genevie- 
vę Owens, 18 metų. Jodvi, 
užpuldamos apiplėšt auto
busą, nušovė jo vežiką Wm. 
Barhorstą, dviejų vaikų tė
vą. Tąja piktadaryste jodvi 
telaimėjo tik $2.10.

• Prisaikintieji posėdinin- 
kai patarė teisėjui nemarint 
jųdviejų elektros kėdėj, bet 
pasiųsti į sunkių darbų ka
lėjimą iki gyvos galvos.

Daug Intelektualų Rei
kalauja, kad USA Pa
remtų Ispanijos Liaudį

bei in- 
prezi- 

laišką, 
dabar-

New York.—Buvęs Jung
tinių Valstijų užsieninis mL 
nisteris H. L. Stimson; pas
tarasis šios šalies ambasado
rius Vokietijai, Wm. E. 
Dodd ir šeši desėtkai pro
fesorių, dvasiškių, rašytojų 
ir kitų profesionalų 
telektualų pasiuntė 
dentui Rooseveltui 
prašydami pataisyti 
tinį Amerikos “bepusišku- 
mo” įstatymą, kad galėtų 
laisvai praleist karo reikme
nis Ispanijos respublikai 
prieš fašistus-sukilėlius.

Jie nurodo, kad Vokietija 
ir Italija atvirai, daugme- 
niškai remia generolą Fran
co prieš teisėtą demokratinę 
Ispanijos valdžią. Tie žymūs 
piliečiai primena Roosevel
tui, kad dabartinis Ameri
kos “bepusiškumas”, nepra- 
leidžiąs apsigynimo reikme
nų Ispanijos liaudžiai, tuo- 
mi tarnauja fašistams.

Profesionalų-intelektualų 
laiškas taipgi kreipia prezi
dento dėmesį į tai, jog tarp
tautiniai įstatymai niekur 
nesipriešina, kad viena ša
lis remtų kitos šalies teisėtą 
valdžią.

Tarp pasirašiusių laišką 
yra: Colorados Universiteto 
profesorius W. L. Abbott, 
Connecticut episkopalų baž
nyčios vyskupas C. B. Brew
ster, Harvardo Universiteto 
profesorius Crane Brinton; 
Jungtinės Audėjų Unijos vi- 
ce-prezidentas F. J. Gor
man; Baltimorės rabinas 
Ed. L. Israel ir kiti žymūs

Civilis gyventojas, sunkiai sužeistas ir nešamas j ligon- 
vežimj. J jo namą Barcelonoj pataikė fašistų bomba, 
mesta iš orlaivio.

JAU SKRAIDĖ LEDLAUŽIO LĖKTUVAS, JIESKO- 
DAMAS SSRS MOKSLININKU ANT LEDO

Maskva. — Lėktuvas, vai
ruojamas G. Vlasovo, paki
lo nuo ledo lyties, esančios 
greta Sovietų ledlaužio 
“Taimyro”, ir dvi valandas 
skrajojo, j ieškodamas ketu
rių sovietinių mokslininkų, 
kurie randasi ant kitos ly
ties už 14 mylių nuo “Tai
myro”. Bet oras buvo taip 
tirštai ūkanotas, kad lakū
nas negalėjo įžiūrėti moksli
ninkų stovyklos su jų patal
pa, sulipdyta iš sniego. Ta
da “Taimyro” lėktuvas ir 
nusileido ant ledo šalia kito 
ledlaužio “Murmano,” už 12

Minia Padegė. Kalėjimą, Kur 
Buvo Žmogžudis Žagintojas

Tijuana, Mexico. — Vie
nas meksikietis kareivis iš
žagino ir nužudė 8-nių metų 
mergaitę Gigą Comacho. Ir 
kaip tik jis buvo suimtas ir 
kalėjiman įmestas, tuoj su
spito 800 žmonių kerštinga 
minia ir užpuolė kalėjimą, 
šaukdama atiduot nenaudėlį 
miniai su juom apsidirbt.

Kariuomenė ir policija 
pradėjo šaudyt į suspitusius 
lynčininkus, bet jie vis tiek 
laužė kalėjimo duris, pylė 
gazoliną, mėtė liepsnojan
čius švyturius ir sudegino 
kalėjimą, apart vieno jo 
sparno. Ten ir išliko gyvas 
žmogžudis-žagintojas su 70 
kitų kalinių. Įtužūsi minia 
padegė ir vieną valdžios na
mą.

Susikirtimuose su karei
viais ir policija liko sužeis
ta keliolika asmenų ir už
mušta trys.

Maskva. — Sovietų sau
gumo policija areštavo Na- 
deždą Radunskają, vertėją 
International News Service, 
fašisto W. R. Hearsto žinių 
agentūros.

ORAS
Šiandien snigsią, sako N. 

Y., Oro Biuras.
Vakar temperatūra nuo 

19 iki 25. Saulėtekis 6:50; 
saulėleidis 5:31.

mylių nuo mokslininkų. O 
nuo vieno ledlaužio iki kito 
yra 10 mylių.

Abiejų ledlaužių lėktuvai 
nuo sau gretimų ledų vėl 
skris įieško t mokslininkų 
stovyklos ant plaukiančios 
ledo lyties, netoli Greenlan- 
dijos.

Mokslininkai pranešė per 
radio, kad jie mato ledlau
žius; o iš ledlaužių matyt 
mokslininkų ugnys.

Jau pasirodo saulė po ke
letą valandų per dieną, po 
ilgos nuolatinės tolimųjų 
šiaurių nakties.

CIO Reikalauja $600,000,- 
000 Pašaliniams Darbams

Washington. — Jeigu Ro- 
sevelto valdžia nori išpildy
ti prižadą “neleisti niekam 
badant” Amerikoj, tai turi 
būt paskirta dar 600 milio- 
nų dolerių viešiem pašalpi- 
niam darbam iki šių metų 
liepos 1 d., sako CIO direk
torius John Brophy savo te
legramoj demokratui kong- 
resmanui E. T. Taylor’iui, 
pirmininkui kongreso lėšų 
komisijos.

Ta komisija dabar svars
to prezidento Roosevelto 
reikalavimą, kad kongresas 
paskirtų dar 250 milionų do
lerių šalpos darbam iki vi
durvasario priedan prie $1,- 
500,000,000, kurie pernai bu
vo paskirti bedarbiam šelpt 
iki 1938 m. liepos.

EXTRA!
PALEIS NAZIUS Iš AUS

TRIJOS KALĖJIMŲ
Vienna, Austr., vas. 16.— 

Pagal Hitlerio reikalavimą, 
Austrijos ministerių kabi
netas nutarė paleist iš ka
lėjimų ir koncentracijos sto
vyklų 1,228 nazius, kurių 
daugūma buvo įkalinta už 
kruviną sukilimą prieš Au
strijos valdžią 1934 m.

1,932 naziai valdininkai, 
pavaryti iš tarnybų nuo 
1934 metų, būsią sugrąžin
ti į tas tarnybas su pilnu at
mokė j imu jiem algų nuo to

Amerikos Marininkai Ve! f
Sulaikė Japonus

Changhai, vas. 16.—Ame
rikos marininkai vėl nepra
leido keliolikos japonų ka
reivių, bandžiusių įsibriaut 
į šio miesto Tarptautinę

N. Y. Seimelis Vėl Atmeta 
{nešimą prieš Vaikų Darbą
Albany, N. Y.—Jau trečiu 

kartu per ketverius metus 
New Yorko valstijos seime
lis atmetė įnešimą pataisyt 
šalies konstituciją, kad būtų 
uždrausta vaikų darbas. Su
manymas atmesta 107 bal
sais prieš 40. Prieš jį ypač 
kovojo aukštieji katalikų 
dvasiškiai.

Už tokį konstitucijos pa
taisymą balsavo 20 demo
kratų, visi 5 darbiečiai at
stovai ir 15 pažangesnių re- 
publikonų, o prieš — 40 de
mokratų ir 67 republikonai.

Fašistas Kongresmanas 
Ham. Fish Advokatauja 

Grobikei Japonijai
Washington. — Preziden-; 

tas Rooseveltas sako, kad 
Amerika turi būt gana apsi
ginklavus dviejuose vande
nynuose, Atlantike ir Paci- 
fike. Nes karo metu prie
šai galėtų išsprogdinti Pa
namos kanalą, ir Amerika 
tada negalėtų permest savo 
karinių laivų iš vieno van
denyno į antrą. Todėl Roo- 
veltas reikalauja, kad kon
gresas paskirtų $800,000,000 
extra didint ir stiprint šios 
šalies karo laivyną. Jis turi 
mintyj ypač pavojų iš Ja
ponijos pusės.

Bet fašistinis republiko- 
nas kongresmanas Hamilton 
Fish pasakoja, būk mes ga
lime pasitikėt Japonija, kad 
jinai “neužpuls mūsų”, ir 
priešinasi Jungtinių Valsti
jų stipresniam apsiginkla
vimui ant vandens. O jeigu, 
girdi, Japonija ir iškeltų 
50,000 savo armijos į mūsų 
pajūrį, “ta armija būtų su
naikinta greičiau kaip per 
30 dienų...”

Taigi Fish netyčiomis pri
pažįsta, kad Japonijos lai
vynas vis tiek galėtų priga- 
bent savo kariuomenės į 
Ameriką, nežiūrint pasiprie
šinimų dabartinio šios ša
lies laivyno.

laiko iki šiol. Būsią priimti 
armijon ir 150 oficierių, ku
rie buvo pavaryti kaip na- 
zių rėmėjai.

(United Press skelbia, 
kad taipgi būsią išlaisvinta 
ir 710 komunistų politinių 
kalinių.)

Tuo Būdu Jis Lieka Faktinu 
Austrijos Valdovu '

Viena, Austrija. — Hitle
ris grasinimais privertė Au
strijos ministerių pirminin
ką šušniggą ir šalies pre
zidentą Miklas’ą priimt. j 
valdžią keturis austriškus 
nazius, Hitlerio garbinto
jus: A. Seyss-Inquartą kaip 
vidaus reikalų ministerį, 
dr. Adamovičių kaip teisda- 
rystės ministerį, Raabą kaip 
prekybos ministerį ir dr. E. 
Glaise-Hortsenau kaip mi
nisterį be portfelio.

London. — Anglijos poli
tikai supranta, kad Hitleris, 
įbrukdamas Austrijai ketu
ris saviškius ministerius, 
virsta faktinu tos šalies val
dovu.

Karinis Bendravimas
Berlin. — Hitleris, pri

vertęs Austrijos valdžią įsi
leisti į ministerių kabinetą 
keturis nazius, dabar derisi 
su šušniggu, Austrijos mi- 
nisteriu pirmininku, apie 
glaudžiausią karinį, ūkinį ir 
politinį “bendradarbiavimą” 
tarp Austrijos ir Vokietijos.

Viena, Austrija.—Hitleris 
sutraukė 80,000 savo armi
jos ir trejetą desėtkų kari
nių lėktuvų į Austrijos pa-, * 
sienį. 3

Mussolinis sutelkė ketu
rias savo armijos, divizijas į 
Brenner tarpkalnę, prie Au
strijos rubežiaus.

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis. — Liaudiečiai 
vėl štrumuoja fašistus tarp 
Teruelio ir Saragossos.

Ispanų Liaudiečiai Už
kariavo Kelis Kaimus
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis. — Generolo 
Franco maurai raiteliai už
puldinėja liaudiečius Serena 
srity j, 150 mylių į pietų va
karus nuo Madrido.

Fašistų karininkai sako, 
kad jie dabar “valą” Alfam- 
bra klonį nuo liaudiečių, į 
šiaurius nuo Teruelio. Jie, 
girdi, “atmušą” liaudiečių 
atakas Teruelio fronte.

Bet fašistai negali pasi
girti jokiais naujais laimė
jimais tenai. O liaudiečiai, 
kaip praneša United Press, 
atėmė kelis kaimus iš fašis
tų; pažygiavo pirmyn dvie
jų mylių frontu Villa Nueva 
del Rebollar apskrityje, už 
38 mylių į šiaurius nuo Te
ruelio, ir atkariavo Atalaya 
ir tūlas kitas pozicijas, ir 
suėmė nelaisvėn 150 prie- v sų. .. J

Čia liaudiečiai atakavo 
fašistus kelių pėdų gilumo 
snieguose laike keliolikos 
laipsnių šalčio. x
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Trys Metai po Drg. Kapsuko 
Mirties

Vasario 17 dieną, 1935 metais Maskvo
je užgeso gyvybė Vinco Mickevičiaus- 
Kapsuko. Tai buvo liūdna ir skaudi žinia. 
Mūsų revoliucinis judėjimas neteko vado, 
kuris visa širdžia buvo jam atsidavęs ir 
viską jam paaukojęs. Jo mirtį skaudžiai 
atjautė ne tik Lietuvos Komunistų Par
tija, kurios įkūrimu ir auklėjimu taip at
sidavusiai rūpinos Kapsukas, bet ir mes 
amerikiečiai, kurių veiklai jis nesigailė
davo tėviškų patarimų ir revoliucinės 
paramos. Draugo Kapsuko mirtis buvo 
ypatingai skaudus smūgis “Laisvei”, ku
rios jis buvo beveik nuolatiniu bendra
darbiu per daugelį, daugelį metų.

Dabar jau lygiai trys metai, kaip ne
tekome to stambaus bolševiko ir nepalau
žiamo kovotojo. Bet tos idėjos, kurioms 
jis paaukojo visą savo politiniai sąmonin
gą gyvenimą, nemirė kartu su juomi. 
Jos tvirtai įsikūnijo Sovietų Sąjungos 
liaudies laimėjimuose, Lietuvos Komunis
tų Partijos darbuose ir viso pasaulio dar
bo žmonių kovose už laisvę ir progresą.

Mūsą Savanoriai ir Misą Pareigos
Ispanijos liaudies kovoje prieš fašistus 

dalyvauja virš 3,000 amerikiečių, jų tar- 
.-4>e nemažai ir lietuvių jaunuolių. Karas 
yra žiaurus. Vokietijos ir (Italijos fa
šistai nesigaili nei kareivių, nei ginklų, 
nei pinigų, kad tik įveikus Ispanijos liau
dį. Iš Ispanijos liaudies pusės reikalin
ga daug pasiryžimo ir pasiaukavimo, ko 
pas ją nestokuoja.

Savo drąsa ir pasišventimu savano
riai įrašė gražiausius puslapius į tos ko
vos istoriją. Tarptautinė Brigada pir
moji uždavė fašistams smūgius prie Ma
drido ir Universiteto Mieste dar 1936 
metais. Ji atsižymėjo Jarama, Balchete, 
Brunete ir Teruelio frontuose. Fašistai 
daug kartų gyrėsi, kad jie sunaikino tą 
brigadą, bet tuo jie išreiškė tik savo 
troškimą. Tarptautinė Brigada kovojo 
ir kovoja su dideliu pasišventimu.

Jos eilėse, Lincolno-Washingtono, Mc
Kenzie-Papineau, Dimitrovo, Dombrovs- 
kio ir kituose batalionuose, kaunasi virš 
100 ir savanorių lietuvių, atvykusių iš 
Lietuvos, Jungtinių Valstijų, Kanados, 
Brazilijos, Argentinos. Jų tarpe yra ge
ras skaičius ALDLD narių. Drg. B. Alks
nis pirmas padėjo savo galvą kovoje už 
Ispanijoj liaudies laisvę. Nemažai yra su
žeistų.

Lincolno-Washingtono batalionas, kurį 
sudaro Jungtinių Valstijų savanoriai ko
votojai, gražiai atsižymėjo kiekvienoj 
kovoj. Bet nęmažai drąsių kovotojų ir 
galvas padėjo. Dar daugiau jų likosi su
žeistais. Daugelis iš jų ilgai negalės 
dirbti.

čia mes suminėsime tik kelis faktus. 
Studentas Joy Ravens, iš Pittsburgh, ko
voje buvo skaudžiai sužeistas. Paskutinį, 
ką jis matė, tai sprogusią granatą prieš 
jo akis. Jis neteko abiejų akių. Aaron 
Harris Jaramos fronte išgelbėjo sužeistą 
draugą, bet patsai neteko dešinės akies.

NEŽINOMAS PIKTADA- 
RIS NUŠOVĖ MOTERĮ, IŠ

LIPANČIĄ Iš BUŠO

Paterson, N. J.—Tapo nu
šauta Mrs. Jeanette Furni- 
val, 23 metų amžiaus, krau
tuvių tarnautoja, belipant 
jai iš auto-buso, tik už 150 
pėdų nuo jos namo.

Dar nežinia, kas ir kodėl 
ją nužudė. —- -

Bill Harvey sužeistas į kaklą ir nugar
kaulį. John Tracka sužeistas į veidą. Vi
so į Jungtines Valstijas pargrįžo iš Is
panijos 104 savanoriai kovotojai, kurie 
daugiau ar mažiau buvo sužeisti tose 
kovose.

Kad jiems pagelbėjus, kad suteikus 
progą kiek tvirčiau ant kojų atsistoti ir 
pasigydyti, tai susitvėrė nauja organiza
cija, kuri vadinasi: The Friends of the 
Abraham Lincoln Brigade Rehabilitation 
Fund. Jos antrašas yra 125 W. 45th St, 
New York.

Ši organizacija veda platų vajų, kad 
visi laisvę ir demokratiją mylinti žmonės 
prisidėtų prie pagelbos savanoriams. 
Žmogus užsimoka į metus laiko vieną do
lerį, gauna ženklelį ir tuom atlieka savo 
pareigą. Ši organizacija siuntinėja įsto
jimo kortas darbininkiškų organizacijų 
nariams. Lietuvių Komitetas Pagelbai 
Ispanijos Demokratijos taipgi platina mi
nėtas įstojimo kortas. Brooklyne apie 50 
lietuvių jau pasimokė j o į Lincolno Drau
gų fondą.

Atminkite, kad Ispanijos liaudies kova 
kartu yra ir mūsų kova. Jos laimėjimai 
yra ir mūsų laimėjimai. Jeigu Ispanijoj 
Italijos ir Vokietijos fašistai bus sumuš
ti ir iš ten išgrūsti, tai jie nedrįs užpulti 
kitas šalis. Jeigu jie ten laimėtų, tai pul
tų Lietuvą, Austriją, čechoslovakiją, So
vietų Sąjungą ir kitas šalis.

Fašistai Nepakenčia Fašistą
Fašistai yra bjauriausi priešai darbi

ninkų ir visų darbo žmonių. Jie yra prie
šai Sovietų Sąjungos ir buržuazinės de
mokratijos. Visi jie tais klausimais suda
ro bendrą bloką, vieni kitus remia. Ita
lijos, Portugalijos ir Vokietijos fašistai 
puola Ispanijos liaudį. Lenkijos, Rumu
nijos ir Japonijos fašistai tam pritaria. 
Visi jie džiaugiasi Japonijos budeliškais 
žygiais Chinijoj.

Bet nereikia manyti, kad fašistai vie
nos valstybės myli kitos valstybės fašis
tus. To nėra. Dalykas tame, kad Japo
nijos fašistai nori, kad Japonija viešpa
tautų visame pasaulyje. Vokietijos fa
šistai planus daro, kad Vokietija valdyy 
tų visą svietą. Italijos fašistai svajoja | 
apie atsteigimą Romos imperijos. Len
kai fašistai nori, kad būtų didelė Lenki
ja. Rumunijos fašistai nori didžiulės Ru
munijos. Net ir Lietuvos fašistai sap
nuoja apie didelę Lietuvą, kuri laikytų 
pavergus Sovietų Baltrusiją, Ukrainą ir 
net Maskvą. Vokietijos fašistai nori at
imti iš Lenkijos koridorių ir atsiimti 
Dancigą. Vis tais pat sumetimais.

Dabar tarptautinėj politikoj ranka 
rankon dirba Italijos ir Vokietijos fašis
tai. Mussolinis lankosi į svečius pas Hit- 
leerį, o Hitleris pas Mussolinį. Bet būtų 
klaida manyti, kad tarpe Vokietijos ir 
Italijos fašistų yra didžiulė vienybė. Jie 
ėdasi už Dunojaus pakraščius—Austriją, 
Vengriją, Rumuniją. Jie šiandien nori 
nugalėti Sovietų Sąjungą, o rytoj įsikibs 
vienas kitam į gerklę.

Štai po pereito pasaulinio karo Italija 
gavo Pietų Tyrolį nuo Austrijos. Ten 
gyvena nemažai vokiečių. Iš Munich, Vo
kietijos, praneša, kad ten vokiečiai fašis
tai išleido atsišaukimą, išklijavo jį mies
te, nemažai jų pasiuntė į Tyrolį. Atsišau
kimuose jie šaukia prieš Italijos fašistus, 
kurie smaugia ir persekioja Tyrolio^vo- 
kiečius. Tarpe kitko, jie sako: A

“Pietų Tyrolis tikrai vokiškas Išras
tas. Tai viena geriausia Vokietijos7 da-z 
lis. Pietų tyroliečiai yra vokiečiai. Jie 
yra mūsų šalies žmonės. Jūs, tyroliečiai, 
neleiskite save apakinti ir nepasiduokite 
Italijos melui ir apgavystei.”

Jau vien šis atsišaukimas parodo, ko
kis “broliškumas” viešpatauja tarpe fa
šistinių šalių. Šis pasiutęs fašistų šovi
nizmas, kitų tautų neapykanta, ir yra 
viena fašizmo silpnybė, kuri padės darbo 
žmonėms jį nugalėti.

Tarpe kitko, jie sako: A 
Tvrolis tikrai vokiškas Ikraš-

SENATAS UŽGYRĖ FAR- 
MŲ KONTROLIAVIMO 

SUMANYMĄ

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas 56 balsais 
prieš 31 užgyrė pataisytų 
prez. Roosevelto sumanymą 
kontroliuot laukų užsėji- 
mus-užsodinimus ir skirt 
$500,000,000 paramos far- 
mom už pasėlių • apribavi-

mus. Bet sumanymas būtų 
taip vykdomas, kad niekad 
nepritrūktų grūdų ir med
vilnės, nežiūrint sausrų ar 
kokio kito netinkanw oro 
lauko ūkiui.

Maskva, vas. 15.—Sovietų 
karo laivyno komisaras P. 
A. Smirnov sako, kad Sovie
tų Sąjunga pasistatys ge
riausią ir tvirčiausią laivy
ną pasaulyje.

Kovotojo Laiškas iš 
Ispanijos

Ispaniją ir

Brangūs Draugai!
Sveiki, gyvi!

Parašysiu apie 
Mackenzie - Papinių batalioną,
kovojantį prieš fašizmą.

Gražus ir turtingas kraštas 
Ispanijos, bet šiandien to kraš
to darbininkai lieja kraują, ko
voja, kad apgynus demokratiją, 
žmonių teises. Mussolinis, Hit
leris, su Franko priešakyj, no
ri tą kraštą užgrobti, pavergti 
žmones, įvesti fašizmą, tuo su
stiprinti pasaulinį fašizmą, kad 
paskiau galima būtų užpulti So
vietų Sąjungą. Kas tęsiasi jau 
antri metai. Pasirodė, kad Is
panijos liaudis, darbo žmonės, 
nenugalimi! Fašistai prieš su
kilimą manė greitai nugalėti 
darbininkus, sumušti demokra
tiją ir įvesti fašistinę tvarką. 
Tuojau sukilus fašistam sunku 
buvo darbininkam kovoti, nes, 
viena, respublikos valdžia netu
rėjo ginklų, o fašistai turėjo 
stiprią armiją, kadangi veik vi
sa armija nuėjo su Franku, o 
gal tik 5-ta dalis su teisėta 
valdžia stojo. Fašistai dar ga
vo stiprią paramą iš fašistinių 
šalių. Tik didžiausias darbi
ninkų pasiryžimas, pasiaukavi- 
mas kovoti prieš sukilusius fa
šistus juos atrėmė ir sulaikė jų 
žygiavimą 1936 metų rudenį. 
Nuo to laiko iki šiam laikui 
daug kas pasikeitė respublikos 
valdžioj ir armijoj. Kur pir
miau kovojo apkasuose milicija, 
anarchistų armija, tai šiandien 
yra stipri reguliarė armija, ge
rai disciplinuota ir ginkluota, 
gerai komandoj. Daug permai
nų įvyko valdžioj, kad Cabal
lero buvo pavarytas iš valdžios 
ir jo vietoj išrinktas dr. Ne
grių? Tuojau armija buvo per
organizuota, geriau apmokinta 
ir disciplinuota. Todėl ir fašis
tam pereitą spalių mėnesį te
ko didelis smūgis, užėmus res
publikos armijai Belchitę, 
Avintą ir kituose frontuose iš
sivaryta pirmyn.

Respublikos armija yra nenu
galima, nes Ispanijos liaudis, 
darbininkai, eina su teisėta val
džia ir pasirengus kovoti tol, 
iki fašistai bus nugalėti. Pa
saulio darbininkai, ypatingai 
demokratinių šalių, remia Ispa
nijos kovotojus moraliai ir ma
terialiai. Ispanijos žmonės la
bai dėkingi pasaulio darbinin
kams, kad jie ateina jiems į pa- 
gelbą tokioj sunkioj valandoj, 
reiškia džiaugsmą ir pasitenki
nimą. Bet ir toliau kiekvieno 
darbininko prievolė bus remti 
kiek galint Ispanijos kovotojus, 
nes jūsų kiekvienas atsiųstas 
daiktas suteikia didelės para
mos. Praugai ir draugės, Is
panijos liaudies, demokratijos 
laimėjimas reiškia viso pasaulio 
darbininkų laimėjimą, sutriuš
kinimą pasaulinio fašizmo!

Nors karas tęsiasi, bet už- 
frontyj, valdžios pusėj, kuriasi 
jau naujas gyvenimas. Atimta 
iš stambiųjų žemvaldžių žemės, 
išdalinta valstiečiams; nugink
luota bažnyčios hierarchija, na
cionalizuota ' industrija ir pra
monė. Darbininkam sutrum
pinta darbo valandos, pakeltas 
užmokestis ir pagerinta darbo 
sąlygos.
/‘Mackenzie Papinių” batalio

nas yra sudarytas iš atvykusių 
iš Kanados, daugiausia jaunuo
lių. šis batalionas aktyviai da
lyvavo kovose su fašizmu, jau 
yra nemažas skaičius žuvusių ir 
sužeistų kareivių, jų tarpe ir 
vienas lietuvis paaukavęs savo 
gyvybę beimant Belchite—tai d. 
Boleslovas Alksnis. Gaila ne
tekus brangaus draugo, bet rei
kia prisiminti, kad kiekviena 
kova reikalauja aukų. Mes likę 
tęsime kovą iki laimėjimo!

Teko pastebėti iš drg. J. Ki- 
likevičiaus laiško, gauto iš Mon
treal io, kad jie užsidėjo kvo
tą—vietoj žuvusio draugo gauti 
10,0 naujų narių į ALDLD. Tai 

draugų geriausias įvertinimas

ir paminėjimas, o fašizmui di
džiausias smūgis! Gerai būtų, 
kad ir kitos kolonijos tą pa
sektų, gaunant kuo daugiausia 
narių į ALDLD, ’ir kad sykiu 
amerikiečiai pasektų tą.

. Mūsų lietuvių kanadiečių 
“Mackenzie Papinių” batalione 
randasi ir .keletas amerikiečių 
lietuvių. Gaunam “Laisvę” ir 
“Liaudies Balsą,” bet neregu
liariai. Kada gaunam, skaitom 
visi pasidalindami, po kelis sy
kius, pakol suplyšta. Labai mes 
esam dėkingi draugam, kad ne
užmiršta mūs su spauda; mes 
per ją daug sužinom apie Ka
nados ir Amerikos darbininkų 
veikimą. Ispanijoj lietuvių ran
dasi atvykusių iš viso pasaulio 
kraštų nemažas skaičius; net iš 
pačios Lietuvos, girdėt, keletas 
yra atvykusių, tik labai išsi
skirstę po visus batalionus.

Tuo tarpu bus gana, nes tuo
jau reikės eiti ant kariškų už
siėmimų. Kitą sykį stengsiuos 
daugiau parašyti.

Kuo geriausių proletariškų 
linkėjimų siunčiu “Laisvės” 
skaitytojams.

Draugiškai,
J. Malickas. 

Plaza del Altazona 
250 Albaceta Spain, 
XV Brigade

LIETUVOS ŽINIOS
Natūralūs Gyventojų 

Judėjimas
Centralinio Statistikos Biuro 

duomenimis, 1937 m. lapkričio 
men. visoje valstybėje buvo 2,- 
207 jungtuvės, gimė 3,781 kū
dikis, mirė 2,372 asmenys ir 
priaugo 1,409 asmenys.

Iš viso per 1937 m. pirmus 
11 mėnesių buvo 17,855 jungtu
vės (1936 m.—17,906, 1935 m. 
—17,405), gimė 51,730 kūdikių 
(1936 m.—55,377, 1935 m. — 
52,513), mirė 30,202 asm. 
(1936 m.—30,277, 1935 m. — 
31,378) ir priaugo 21,528 asm. 
(1936 m.—25,100, 1935 m. — 
21,135).

“Inkaro” Darbininkų Dele
gacija pas Kauno Apyg.

Darbo Inspektorių
KAUNAS. — Nesenai pas 

Kauno apyg. inspektorių lan
kėsi “Inkaro” delegacija. Dar
bininkai inspektoriui nusiskun
dė, kad be reikalo kai kuriuose 
fabriko skyriuose pakeista dar
bo tvarka. Anot darbininkų, 
“Inkaro” vadovybė tai padariu
si, kad dienos metu fabrikas 
turįs brangiau mokėti už elek
tros energiją. Gi “Inkaro” 
vadovybė nurodė, kad dienos 
metu visai negaunanti elektros 
energijos.

Darbininkų delegacija prašė 
darbo inspektorių tą reikalą iš
tirti ir padaryti žygių, kad “In
kare” darbas būtų dirbamas 
dienos metu.

Naikina Kurapkas

LAZDIJAI.—Kurapkos, gilios 
žiemos varginamos, ieškodamos 
maisto būriais ateina prie tro
bų, kurias čia,be pasigailėjimo 
kilpomis gaudos įvairūs, apy
linkėj gausūs .kilpininkai. Su
gautas slapta atgabena miestan 
—parduoda.

Reikia griežčiau persekioti 
ne vien tokius paukščiu gaudy
tojus, bet ir pirkėjus, kurie 
pirkdami netiesioginiai priside
da prie žiauraus paukščių nai
kinimo.

Miške Rado Paslėptą Lavoną

Kėdainių apskr., Olainįų miš
ke, rasta žemėje įkastas ir ša
komis apmestas žmogaus lavo
nas. Matyt, piktadariai nužu
dė ir nužudę paslėpė.

Lavono asmenybė neišaiškin
ta, ir aiškinti labai sunku, nes 
lavono belikę vieni kaulai.

Italijos Liaudis po 
Mussolinio Padu

Vienas lietuvis jau nuo 
praeitų metų kaip gyvena 
Italijoj. Jį ten pasiuntė vie
nas didelis kontraktorius 
įrengimui taip vadinamų 
“stilsų” aliejaus perdirbimo 
fabrike. Mat, Mussolinis, ne
turėdamas savo šalyj alie
jaus versmių, o negalėda
mas apsieiti be gezolino, tu
rėdavo jį pirkti gan aukšta 
kaina iš kitų šalių. Todėl ir 
sumanė pasistatyti aliejaus | 
dirbtuvę pačioj Italijoj, kad 
perkant žalią aliejų kitur ir 
perdirbant su savo pigiai 
apmokamais darbininkais, 
daug pigiau atsieitų gezoli- 
nas.

Taigi, iš šio lietuvio laiš
kų, rašytų namiškiams, pa
duosiu bent abelną padėtį iš 
Mussolinio gaspados, kaip ir 
nuomonę to lietuvio, kuris 
ten gyvena:

“Mes, amerikiečiai, uždir
bame po 5 dolerius į dieną 
per 10 valandų, bet tuos pi
nigus turime čia ir praleis
ti. Pinigus iš Italijos neva
lia nei išsiųsti svetur, nei 
pačiam vaažiuojant išsivež
ti. Tai pasakyta ir taškas.

“Mėsos galima gauti tik 
porcijomis ir tik tris dienas 
savaitėje. Nemėsos dienomis 
ir už gerus pinigus mėsos 
negalima gauti. Kuom Itali
jos žmonės, ypatingai ma
žai uždirbą darbininkai 
minta, aš nežinau. Už gerus 
pinigus galima gauti tik žu
vies, spagetti - makaroni, 
bulvių ir biralinės duonos, 
kuri susideda iš kviečių, 
kornų ir dar, velniai žino, 
kokių priemaišų. Aš namie 
būdamas, tankiai kikydavau 
už valgį, tai kaip parvažiuo
siu namo, būsiu geras vai
kas- ir valgysiu, ką tik gau
siu.

“Miesto gatvėse nieko ki
to nematysi, kaip tik viso
keriopai uniformuotus, viso
kiais ginklais apginkluotus, 
baikų nepažįstančius gaiva
lus, kunigus, minyškas ir 
storpilvius kapitalistus. Pa
prasti žmonės-darbininkai 
tūno savo lindynėse ir ken
čia dantis sukandę. Tik jų 
vaikai, kokiais skarmalais 
apkarstyti arba visai pliki, 
laksto siaurutėse, darbinin
kais apgyventose gatvelėse. 
Tas duoda suprasti, kad kur 
nors randasi ir jų tėvai, bet 
tik ne miesto gatvėse vaik
štinėja, kaip amerikiečiai, 
kad vaikštinėja gatvėmis.

“Nors aš dar nelabai ge-

rai susikalbu itališkai, bet 
iš tų, atšargiai apsižvalgan- 
čių italijonų akių, tų tylių 
šnibždėsiu iš lūpų į ausis, 
galima suprasti, kad jie prie 
ko tai rengiasi ir netrukus - 
gali įvykti tokia eksplozija, 
kad Mussolinio tvarka gali 
būt į šipulius sudaužyta.

“Ethiopiją užkariavus, 
tūkstančiai italų važiavo į 

! Ethiopiją krykštaudami, šū- ' 
kaudami ir mesdami kepu
res į orą už Mussolinį. Bet 
tas jų džiaugsmas netrukus ‘ 
virto ašaromis ir prakeiks
mu. Jie pradėjo iš ten bėgti, . 
kaip žiurkes iš degančio lai
vo ir šokti kad ir į jūras. 
Dabar išleista įsakymas, • 
kad nevalia iš Ethiopijos • ■ 
grįžti ir taškas. Eina agi- "•* 
tacija, kad kuodaugiausia 
italų važiuotų į Ethiopiją ' 
apsigyventi ir dykai juos 
ten nuvežtų. Bet sugrįžti ,£ 
nei už pinigus negali, kad 
ir visa Ethiopiją užsideg
tu!” ' V • * .

Tai tokios naujienos iš 
Italijos. Šis lietuvis, nenorė
damas turėti bent kokio ne
smagumo, vengia smulkme- 
ningiau aprašyti ten esamą 
padėtį. Jis žada daug ko pa
pasakoti, kuomet baigs dar
bą ir sugrįš Amerikon. To
dėl nei jo pavardės, nei mie
sto vardo, kuriame jis gy
vena, negalima viešai skelb
ti. Senas Vincas.

Senatoriaus Duktė Šaukia į 
CIO Uniją

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatoriaus Whee- 
lerio duktė Frances, 21 me- • • 
tų, ir Marion Hepburn, 19 
metų, sesuo garsios juda
mųjų paveikslų aktorės, 
skleidžia plakatus tarp val
diškų spaustuvių darbinin- . 
kų, išeinant jiem iš darbo. 
Plakatai šaukia valdžios įs
taigų darbininkus dėtis j 
CIO, industrinę uniją.

DINGO ITALŲ LĖKTU
VAS SU 14 ŽMONIŲ

Roma. — Nežinia kur din
go “prekybinis” Italijos 
vanden-lėktuvas su 14 žmo- ' 
nių, skrisdamas iš Ispanijos 
fašistų prieplaukos Cadizo : 
atgal Italijon. Jau 20 valan- .. 
dų kaip Italijos lėktuvai ir 
laiyai j ieško ir neranda jo- 7 
kių jo pėdsakų.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerb. Draugai Laisviečiai!
Prašau tamstų, kad man 

paaiškintumėte, kas reikia 
daryti. Aš turiu motiną Lie
tuvoj, Kretingos apskrity  j, 
kuri jau turi apie 67 metus 
amžiaus. Aš norėčiau ją at
siimti į šią šalį. Ar nebūtų 
kokių keblumų? Ar reikėtų 
jai nueiti pas gydytoją pirm 
rengiantis važiuoti?

Aš esu vedus. Mano 
ras šios šalies pilietis 
1905 metų.

• Su pagarba,

vy- 
nuo

Atsakymas
Žinoma, pirmiausiai jūsų 

motina turėtų patirti pas 
gydytoją apie savo sveikatą. 
Kas dėl įvažiavimo į Jung-

tines Valstijas, tai dabar 
yra daug keblumų. Emi- . 
grantas turi gauti šios ša
lies leidimą įvažiuoti. To
kius leidimus pasirūpina 
laivakorčių pardavėjai iš- • ~ 
gauti iš valdžios. Bet žino-į* 
ma, kartais tas užima labai "X 
daug laiko. Kaip kurie turi 
laukti po kelis mėnesius ir X: 
net metus, pirm negu gau- į 
na leidimą. Tą gąlėtute pa- 
tirti pas vietos laivakorčių x 
agentą. Arba jeigu norite 
gauti platesnių informacijų, 
tai galite įdėti 3c ženklelį ir .•£ 
lietuvių kalboje kreiptis se- 
kančių antrašu, tai gausite 
atsakymą: ~
Foreign Language Įnfor- 

mation Service,
222 4th Ave,, ; £ 

New York, N,
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Žemes ūkio Kilimas 
Sovieto Sąjungoje
SENASIS ŽEMĖ ŪKIS

Carų Rusija buvo tikra var
go šalis darbo valstiečiams. 
Milžiniškoj šalyj dešimtys mi- 
lionų valstiečių kentė didžiau
sią skurdą, skendo tamsybėje ir 
prietaruose. 65 nuošimčiai vi
sų Rusijos valstiečių kiemų bu
vo biedniokų kiemai, 20 nuoš. 
buvo vidutiniokų ir 15 nuošim
čių—buožių. Kaip taisyklė, 
biedniokas iš savo žemės nega
lėdavo pragyventi ir būdavo 
priverstas eiti uždarbiauti pas 
buožę, dvarininką, arba tūlą 
laiką dirbti prie kitų darbų. 
Bado šmėkla nuolat gręsė bied- 
nioko trobelei. Užtenka atsi
minti, kad 30 nuoš. valstiečių 
kiemų carų Rusijoj neturėjo ar
klių, o 34 nuoš. valstiečių kai
mų trūko paprasčiausio žemės 
ūkio d*•bams būtipo invento
riaus. Didžiuliai žemės plotai 
buvo saujelės dvarininkų, vie
nuolynų, caro šeimos rankose, 
tuo tarpu milionai valstiečių 
turėjo mažučius žemės gabalus, 
kurių niekaip neištekdavo pra
gyventi.

Carų Rusijoj milionų valstie
čių rankose buvo 214.7 milionų 
hektarų žemės, o dvarininkų, 
caro šeimos ir vienuolynų ran
kose buvo 152.5 mil. hektarų, 
Jei prie to dar pridėsim, kad iš 
214.7 mil. hek., buvusių valst. 
rankose, daugiau 80 mil. hek
tarų priklausėm buožėms, tai 
gausime, jog darbo valstiečių 
rankose buvo tik 134.7 milionų 
hektarų, tuo tarpu kai įvairių 
išnaudotojų rankose buvo 232.5 
milionų hektarų.
REVOLIUCIJA IŠLAISVINA 

VALSTIEČIUS
Spalio revoliucija visas dva

rininkų, caro šeimos ir vienuo
lynų žemes atidavė valstie
čiams, tai yra, visus 152.5 mi- 
lionus hektarų^ Kolektyvizaci
jos laikais Sovietų Sąjungos 
biedniokai ir vidutiniokai ga
vo dar 80 milionų hektarų buo
žių žemės. Ar reikia įrodinėti, 
kad visa tai turėjo smarkiai pa
gerinti darbo valstiečių padėtį. 
Sovietų valdžia 20-30 milionų 
biednuomenės pakėlė į viduti
niokų padėtį, *kurie kuo toliau, 
tuo vis labiau virsta pasiturin
čiais žmonėmis.

Spalio revoliucija ant visados 
panaikino didžiules valstiečių 
skolas įvairiems bankams ir 
dvarininkams. Vadinamam 
Valstiečių Bankui, kurį valdė 
dvarininkai ir caro vyriausybės 
valdininkai, valstiečiai buvo 
skolingi 1 miliardą 300 milionų 
rublių. Vien šiam bankui vals
tiečiai kasmet sumokėdavo sko
lų padengimui 100 milionų ru
blių, o dvarininkams kasmet 
sumokėdavo 500 milionų ru
blių. Spalio revoliucija nume
tė visą tą naštą nuo valstie
čių pečių.

SOVIETŲ VALDŽIOS PA- 
GELBA VALSTIEČIAMS
Jau pirmais savo gyvavimo 

metais Sovietų valdžia visaip 
rėmė valstiečius kreditais, ap
rūpindavo juos per kooperaty
vus pramonės gaminiais ir trą
šomis, padėdavo valstiečiams 
parduoti savo gaminius. Vis

kabiau ir labiau į žemės ūkį 
ėmė skverbtis mašinos, trakto
riai, kombainai, kurie smarkiai 
pelengvindavo sunkų valstiečių 
darbą ir leisdavo valstiečiams 
daugiau laiko eikvoti kultūri
niams reikalams (skaitymui, 
mokslui, pasilinksminimams ir 
tt.).

Dar smarkiau valstiečių pa
dėtis ėmė gerėti pravedus že
mės ūkio kolektyvizaciją. 1929 
metai buvo masinio valstiečių 
pasukimo į kolchozus metai, 
šiuo metu (1938 m. pradžioj) 
243.7 tūkstančių kolchozų susi
vienijo 18.5 milionų valstie
čių kiemų, kas sudaro 93 nuoš. 
visų Sovietų Sąjungos valstie
čių kiemų. Pavieniai gyvenan
čių valstiečių šiuo metu pasili
ko tik 1.4 miliono kiemų. Jei 
paimti pasėlių plotus, tai kolek- 
tyvižuota 99.1 nuoš. visų apsė- 
jamų plotų. Kolchozninkų ir 
pavienių darbo valstiečių ran
kose šiuo metu yra 370.8 mi
lionų hektarų žemės, o 4137 
valstybinių ūkių (sovehozų) 
rankose yra 51.1 miliono hek
tarų. Per 20 Sovietų valdžios 
metų žemės ūkio naudojamos 
žemės plotas padidėjo 54.7 mi
lionų hektarų. Tie milionai 
hektarų paimti iš anksčiau ne
naudojamų žemių. Tai nereiš
kia, kad kolchozų ir sovehozų 
rankose esanti žemė visa apdir
bama, apsėjama. Ne. Pasė
lių plotas 1937 metais sudarė 
tik 135.2 milionų hektarų (1913 
metais pasėlių plotas buvo 105 
milionai hektarų). Kitą žemę 
sudaro pievos, raistai, vande
nys, miškai, esantieji kolcho
zų žinioje. Visa gi Sovietų Są
jungos teritorija užima 2.1 mi- 
liardo hektarų, kurių tarpe vien 
miestų plotai užima 922.5 mi
lionų hektarų.
MODERNIŠKA MAŠINERIJA 
IR SOVIETŲ ŽEMĖ ŪKIS

Be žemės * kolchozninkai ' ga
vo iš Sovietų valdžios daugybę 
visokiausių mašinų. Prieš re
voliuciją valstięčiai. žemę ap
dirbdavo arklaiš, medįpiais plū
gais ir akėčiomis. Pagal 1910 
metų surašymo: davinius, carų 
Rusijoj valstiečių ūkiuose buvo 
7.8 milionai arklių, ^.2 milionai 
medinių plūgų, ,1717 milionų 
medinių akėčių ir tik 4.2 milio
nų geležinių plūgų. Nedidelis 
skaičius mašinų buvo tik pas 
buožes ir dvarininkus. Dabar 
Sovietų valdžia visuose Sovietų 
Sąjungos kampupse pristeigė 
mašinų-traktorių .stočių. Tose 
stotyse yra traktdrių, kombai
nų, pjaunamųjų 4r kuliamųjų 
mašinų, ir daug kitokių rūšių 
mašinų. Mašinų-traktorių sto
ties vadovybė metų pradžioje 
susitaria su savo rajono kęlcho- 
zais, kokius daraus mašinų- 
traktorių stotys padirbs kolcho
zui ir kiek kolchozai už tai at
lygins. Tokių mašinų-traktorių 
stočių Sovietų Sąjungoj 1938 
m. pradžioj yra 5,819. < Jose 
yra 367 tūkstančiai traktorių, 
104.6 tūkstančių kombainų, 62.- 
3 tūkstančių automobilių ir 
daug kitokių mašinų. Be to, 
sovehozų laukuose 1937 metų 
pradžioje dirbo 88.7 tūkstančių 
traktorių ir 24.7 tūkstančių

Šitie penki jauni darbininkai iš Sovietų fabriko “Kom
somolsk”, kuris randasi prie Amūro rytinėje Sibiri- 
joje, dviračiais padare 9,600 kilometrų Kelionę, pribū
dami į Maskvą dalyvauti jaunimo dienos iškilmėse rug
sėjo 6, 1937. . .

kombainų. Arklas, medinis 
plūgas ir medinės akėčios So
vietų Sąjungoj išnyko, perėjo į 
muzėjinių retenybių skaičių.

TRAKTORIŲ PAOELPA 
VALSTIEČIAMS

Mašinų-traktorių stotys nu
dirba didelius darbus ir tuo 
žymiai palengvina kolchozninkų 
darbą. Taip 1937 m., dargi ne
pilnai išnaudojant mašinas, 
mašinų-traktorių stotys savo 
mašinomis aparė 64 nuoš. va
sarojui skirtos žemės, 78 nuoš. 
—žiemkenčiams skirtos žemės 
ir tt. 30 milionų hektarų kol
chozų pasėlių buvo nupjauta 
komainais, kas sudaro 37 nuoš. 
viso Sovietų Sąjungos kolchozų 
pasėlių ploto. Sovchozuose že
mės ūkio darbai nudirbami be
veik išimtinai mašinomis. 1938 
metais žemės ūkis vėl gaus 
daugybę mašinų. Bus suorga
nizuota 500 naujų mašinų- 
traktorių stočių, kurios gaus 
apie 25,500 įvairių traktorių, 
arti 100 tūkstančių įvairių plū
gų ir tt.

Dėka mašinų, daugybė kaimo 
žmonių įsigijo naujas specialy
bes, naujas profesijas, šiuo 
metu kaimuose yra 734 tūks
tančiai traktoristų, 165 tūks
tančiai šoferių ir tūkstančiai 
kitokių specialybių žmonių. Vi
sų jų darbas liko panašus į 
pramonės darbininkų darbą, 
kas atatinkamai atsiliepė ir ant 
kultūrinio kaimiečių lygio. Kai
miečiai kultūros atžvilgiu ėmė 
vytis miestiečius, žemės ūkio 
mašinizacija, kolc h o z n i n k ų 
materialės būklės nuolatinis 
gerėjimas jau sudarė sąlygas 
panaikinimui amžiais buvusio 
kaimo atsilikimo nuo miestų.
NAUJAS ŽEMĖS APDIRBI

MAS IR DERLIUS
Dėka geresnio žemės apdirbi

mo ir jds įtręšimo, ėmė augti 
derliai. Jei prieš karą carų 
Rusija surinkdavo 4-5 miliar- 
dus pūdų grūdų, tai 1937 m. 
Sovietų Sąjungos žemės ūkis 
jau davė 7 miliardus pūdų grū
dų. Dar smarkiau išaugo įvai
rių techniškų kultūrų derliai. 
Jei 1913 metais medvilnės bu
vo gauta 7.4 milionų centnerių 
(centneris lygus 100 kilogra
mų), tai 1936 metais jos gau
ta jau 23.9 milionai centnerių. 
Cukrinių runkelių 1913 m. bu
vo surinkta 109 milionai cent
neriu, o 1936 m.—168.3 mili- 
onų centnerių. Linų pluošto 
1913 metais buvo gauta 3.3 
milionų centnerių, o 1936 m.— 
5.3 milionų centnerių. Cukri
nių runkelių ir linų gamyboj 
Sovietų Sąjunga užima pirmą 
vietą pasaulyje, o medvilnės 
gamyboj—3-čią vietą (pirmose 
vietose eina Amerikos Jungti
nės Valstijos ir Britų Indija).

Mašinos Sovietų žemės ūkyje 
daug geriau išnaudojamos, ne
gu kapitalistinėse šalyse. Pa
vyzdžiui, traktorius Sovietų Są
jungoj padaro 5-6 kartus dau
giau darbų, negu per tą pat 
laiką juo padaroma kapitalisti
nėse šalyse, tame skaičiuje ir 
Amerikos Jungtinėse Valstijo
se. Nors Sovietų žemės ūkis 
dar tik ką persitvarkė ant so
cialistinių pamatų, bet jau da
bar aiškiai pastebimos socialis
tinio žemės ūkio pirmenybės 
prieš kapitalistinį. Dabar, ka
da socialistinis žemės ūkis jau 
susitvarkėy jis, be abejonės, 
pradės greitais tempais didin
ti savo produkciją prisiartin
damas prie pramonės augimo 
tempų. Jau 1937 metais So
vietų žemės ūkis davė pusan
tro karto tiek produkcijos, kiek 
derlingi 1935 metai. Jei stam
baus kapitalistinio žemės ūkio 
kraštui — Jungtinėms Ameri
kos Valstijoms — reikėjo 20 
metų laiko, kad savo derlių pa
didinti 2 miliardais pūdų (1880 
metais JAV surinko 4 miliar
dus pūdų javų, o 1900 metais 
—6 miliardus), tai Sovietų Są
jungai tam reikalui pakako 3-4 
metų.

A. Ramutis.
P. S. — Kitame straipsnyje 

pakalbėsime apie Sovietų gyvu
lininkystę ir ..kovą su žaloto
jais. A. R.

Skaitytojy Atsiliepimai Apie Knygą
“Kelias į Naują Gyvenimą ’

Knygų masinis skaitymas su
loštų svarbų vaidmenį. Auto
riaus toksai pasakymas man la
bai patinka, kuris tilpo “Lais
vės” No. 29-tam, “Krisluose.” 
Knygos “Kelias į Naują Gyve
nimą” autorius A. Bimba sako: 
Mūsų judėjimo knygos reikia 
viešai ir smarkiai diskusuoti. 
Toliau sako: Man atrodo, kad 
jei mums pavyktų išvystyti mū
sų spaudoj plačiausias diskusi
jas apie kiekvieną naujai pa
sirodžiusią knygą, tai mes mū
sų knygoms užtikrintume masi
nį skaitymą. Tik tada tos kny
gos sulos svarbų vaidmenį. 
Man rodosi, kad autoriaus tok
sai troškimas netiktai man, bet 
ir plačiai visuomenei būtų nau
dingas ir sveikas, jei autoriaus 
troškimas išsipildytų.

Skaitytojai galime suprasti, 
kad mūsų darbininkiškų knygų 
autoriai nepasitenkina vien 
tiktai savo mintimis, kurias jie 
išreiškia knygose; jie tol neri
mauja, kol nuo visuomenės ne
gauna užtikrinimo, kad jų pa
skleistos mintys yra teisingos ir 
sveikos. Jie leidžia savo min
tis visuomenei smarkiai disku
suoti, kas neaišku—taisyti, kad 
jos atitiktų praktikai ir tarnau
tų visuomenės apšvietai.

Jei mūsų spaudoj išsivystytų 
tokios diskusijos apie kiekvieną 
naują išleistą knygą, tai ne tik
tai knygoms mes užtikrintume 
masinį skaitymą, bet ir mūsų 
dienraščiams būtų daugiau 
skaitytojų. Dienraščiai pasida
rytų mokslišku turiniu daug 
įvairesni. Juose būtų diskusuo- 
jami įvairūs moksliški klausi
mai. Tas skaitytojams duotų 
daugiau naudos. Dienraščiai 
darytųsi vis labiau mylimi ir 
vis plačiau skaitomi. Todėl, kad 
dabartiniais laikais jau ne pa
sakiškas dievas stebuklus da
ro, bet mokslas. Tais mokslo 
stebuklais darbininkai vis la
biau pradeda interesuotis. Tie 
mokslo stebuklai labai aiškiai 
darbininkų spaudoj aiškinami 
ir parodomi, kad jie turi tar
nauti darbininkų naudai, o ne 
kapitalistų ir kunigijos.

Knygą. “Kelias į Naują Gy
venimą” jau du kartu perskai
čiau. Rodėsi, kad viską su
pratau ir su autoriaus visomis 
mintimis.sutikau. Knygą padė
jau ir nežinau ar būčiau ją 
daugiau kada nors skaitęs. Bet 
vėliau pasirodė “Laisvės” No, 
30-tam ... draugo J. Lazausko 
straipsnis, s To straipsnio au
torius ne visai sutinka su ne
kurtomis knygos autoriaus min
timis. Pastudijavus jo straips
nį prisiėjo ir vėl paimti kny
gą “Kelias į Naują Gyvenimą” 
ir ją trečiu kartu skaityti. Jei 
bus spaudoj ir toliaus disku- 
suojama kitais klausimais, tai 
neabejoju, kad prisieis ir dar 
kelis .kartus ją skaityti. Tas 
man duoda manyti, kad tokios 
diskusijos patrauktų kiekvieną 
skaitytoją daugiau ir daugiau 
mylėti knygas ir laikraščius.

Man rodosi, kad būtų labai 
naudinga apšvietos reikale, kad 
naujai išleistos knygos ne vien 
spaudoj diskusuoti. Reikia, kad 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos kuopos 
turėtų iš jų paskaitų vakarus 
ir tuose vakaruose neaiškumai 
būtų diskusuojami, kad jie 
kiekvienam skaitytojui paaiškė
tų. Jei tokios diskusijos būtų 
pravesta visose kuopose, tai 
neabejotina, kad knygoms ir 
dienraščiams būtų užtikrinta 
daug .skaitlingesnė minia skai
tytojų. • Tas suloštų mūsų spau
doj ir abelnam darbininkų ju
dėjime svarbią rolę apšvetoj, 
moksle ir klasiniame supratime. 
Tas apšvietos, kultūros darbas 
yra švenčiausias ir svarbiausias 
darbininkų abelno judėjimo rei
kalas. A. 'M. B.

H.
“Kelias į Naują Gyvenimą”

Knygą išleido ALDLt). Aš

ją ką tik užbaigiau skaityt.

Mūsų ALDLD su d. 
atliko svarbų ir labai 

darba darbininku *■ «

Turiu pasakyt, kad ir mažai iš
silavinęs darbininkas, skaityda
mas supras ir daug iš jos pa
simokys.
A. Bimba 
naudingą 
klasei.

ALDLD nariai ją perskaitę 
daug naudos padarytų, jei jos 
nepadėtų ant lentynos, bet duo
tų paskaityti tiems, kurie pri
taria savo klasės reikalams. O 
jei knygos pasiliks centre, tai 
nelaikyti, paskelbti kainą ir pa
raginti kuopas, kad ją išplatin
tų. šiame laike * darbininkai 
daugiau protauja, nes jų aplin
kybės verčia prie to? Nedarbas 
pasikartoja vis tankiau ir tan
kiau. Jie mato, kaip fašistinės 
šalys ginkluojasi nuo kojų iki 
dantų ir rengiasi į didžiausias 
skerdynes, kokių pasaulyj nėra 
buvę. O .kas turės žūt, tai tie 
vargšai darbininkai, 
ginklus pagamina ir 
turės- žudyti.

Perskaitę knygą
Naują Gyvenimą” apgalvos 
supras, kaip reikia surasti tą 
kelią į naują arba geresnį gy
venimą. Man prisiėjo padis- 
kusuot įvairiais klausimais su 
vienu darbininku, kuris gyve
na Amsterdam, N. Y., kuris pa
liestas bedarbės ir jieško su
rast jos priežastį. Aš patariau 
skaityti ir daviau jam knygą 
“Kelias į Naują Gyvenimą.” 
Klausime, “Kada galva ir ran
kos susivienys,” padaryta pa
staba per drg. Juozą Lazauską, 
aš ir tą pačią mintį turiu, 
šiaip knyga labai naudinga. 
Technika gera. Drg. A. Bim-< 
ba vertas pagarbos už tai.

Jie patys 
vieni kitus

Kelias į
ir

k* WMkMWi

panijoj. Įžanga labai žema— 
tik 15c. Darbininkams būti
nai reikėtų dalyvaut — ne tik 
minersvilliečiams, bet ir visos 
apielinkės darbininkams.

Kurie jau turite pasipirkę ti-
kietus, nepamirškite, kad ne 
sekmadienį, kaip ant tikietų pa
žymėta, bet pirmadienį, vasario 
21 d.; ta permaina pasidarė ne 
iš rengėjų kaltės, bet miesto 
valdžia nedavė leidimo sekma- 
dienyj rengt tokį parengimą.

Vienetas nusitarė su rengt
draugišką parengimą kovo 1 d. 
vakare, Darbininkų Svetainėj, 
be įžangos. Parengimo tikslas 
—simpatiškas ir artimesnis su
sidraugavimas visų darbinin
kų. ' J. Ramanauskas.

III.
Sekretorius didžiausios AL

DLD kuopos vakaruose, tai yra 
145 kuopos, Los Angeles, Cal..

.įlipai

So. Boston, Mass.
Svarbus Susirinkimas

Ateinantį pirmadienį, vasario
21 d., 7:30 vai. vakare, įvyks 
So. Bostono progresyvių lietu
vių mitingas. Jame dalyvaus 
d. Bimba ir darys svarbų pra
nešimą mūsų judėjimo reika
lais.

Visi “Laisvės” skaitytojai ir 
darbininkiškų organizacijų na-
riai kviečiami dalyvauti.

Susirinkimas įvyks Kliubo 
svetainėj, po num. 376 Broad
way. Bostonietis.

(40-41)

Cleveland© Kronika
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bus visiems — dirbantiems ir 
bedarbiams, todėl pasirūpin
kite visi būti ir kitus paragin
ti. I. A. V.

Parengimas ir Masinis 
Mitingas

Vasario 20 d. ALDLD 
Apskr. rengia gražų teatrą
Meilės”, keturių veiksmų dra
mą. Teatras bus statomas Lie
tuvių Svetainėj, 6835 Superior 
Ave., pradžia 4 :30 vai. po pie
tų. Clevelande nedaug per
statoma teatrų, todėl šis vaidi
nimas bus visiems įdomus pa
matyti.

Visi pasirūpinkite tikietus 
gauti iš anksto, nes tik 35 c., o 
perkant prie durų—45c. Ma
tote, įžanga visai nebrangi. 
Dalyvaukite visi, paraginkite 
savo pažįstamus.
Masinis Mitingas Dėl Užtikri

nimo Darbo ir Pašalpos

Vasario 20 d. įvyksta ma
sinis mitingas Music Hall Pub
lic Auditorium, prie E. 6 St. 
ir St. Clair Ave., 2 vai. po pie
tų.

ši mitingą šaukia Clevelan
do Industrinė Taryba (CIO). 
Mitingas yra šaukiamas bedar
bių reikalais. Bus žymūs uni
jos vadai kalbėtojai, kaip tai

Elizabeth, N. J

drg. M. Pūkis savo laiške tar-l^* Murray, pirmininkas plieno
pe kitko centrui rašo:

“Jau baigiame išsidalinti 
knygas “Kelias į Naują Gyve
nimą,” kurių aplaikėme 70 eg
zempliorių. Nariai, kurie jau 
perskaitė, labai džiaugiasi gavę 
tokią gerą knygą ir reiškia dė
kingumą drg. A. Bimbai už pa
ruošimą šios knygos ir ALDLD 
Centro Komitetui už išleidimą.

M. Pūkis. '

darbininkų organizacinio ko
miteto; Homer Martin, prezi
dentas United Auto. Workers 
unijos; John Owens, Ohio sri
ties direktorius; Michael Quill, 
prezidentas transporto darbi
ninkų unijos ir vienas Bus kal
bėtojas labai gerai žinomas 
clevelando darbininkams, tai 
yra Arnold Johnson, preziden
tas Ohio Workers Alliance.

Šis mitingas yra labai svar-

Vasario 6 d. L. D. P. Kliu- 
bas surengė teatrą ir šokius. 
Parengimas įvyko Lietuvių 
Laisvės Svetainėj, 269 Second 
St. Veikalas naujai parašytas 
drg. J. Juškos gana juokinga 
komedija “Išdykusi Pati.” Lo
šėjai buvo Lietuvių Liaudies 
Teatro aktoriai iš Brooklyn po 
vadovyste paties autoriaus. 
Aktoriai atliko savo roles labai 
gerai — artistiškai, už ką rei
kia atiduoti kreditas drg. J. 
Juškai ir lošėjams.

Komedija atvaizduoja Ame
rikos lietuvių gyvenimą, .šiame 
veikale nieko daugiau negali
ma surasti, kaip tik didelį 
šmotą juokų. Šis veikalas pub
liką prijuokino, gan gardžiai 
prijuokino.

žmonių buvo susirinkę apre 
400; kaip mūsų kolonijoj, tai 
jau gana daug, buvo kam juo
ktis.

Ant šokių dar daugiau susi
rinko; daug jaunimo prisirin
ko pašokti, pasilinksminti prie 
puikios Ą. Gurskio Orkestros.

Publika buvo užganėdinta; 
girdėjosi kalbos, kad šis pa
rengimas labai patiko žmo
nėms ir pageidavo, kad dau
giau būtų tokių parengimų.

K. V. Valeras.

Minersville, Pa
Susirinkimas 

draugai 
visus uždavi- 
prieš mus at-

pribuvo tie 
da 
or-

Vasario 11. d. įvyko susirin
kimas Komunistų Partijos lie
tuvių vieneto.
buvo pilnas gyvumo, 
rimtai diskusavo 
nius, kokie stovi 
likti.

Į susirinkimą
draugai, kurių aplikacijos 
buvo neužtvirtintos sekcijos 
ganizatoriaus, ir 3 nauji nariai į 
įstojo į partiją. Tad lietuvių 
vienetas turi jau 15 narių. 
Svarbiausias ir džiuginantis da
lykas, kad mes sulaukėm į savo 
eiles. du jaunuolius. Tai bus 
paskatinimas jaunuoliams, kad 
jų vieta Komunistų Partijoj! 
Mums seniams taipgi daro di
desnį jaukumą, kad su tų dvie
jų jaunuolių pagelba bus tin
kamesnė proga prieiti prie jau
nuolių masinio įtraukimo į 
partiją. Komunistų Partija yra 
darbininkų partija. Joj vieta 
jaunuoliams. šaukiam mes 
jus: Stokit į Kom. Partiją!

Vasario 21 d. rengiama ma
išinis susirinkimas paminėjimui 
d. Lenino mirties, to brangaus 
ir didžiojo vado, atidavusio vi
są savo gyvenimą už paliuosavi- 
mą viso pasaulio darbininkų iš 
kapitalistinės vergijos. Susi
rinkimo vieta bus mainierių 
svetainė—Union Hali. Pradžia 
—8 vai. vakare.

Paminėjimas bus su įdomia 
programa; apart kalbėtojo, 
Shenandoah Lyros Choras dai
nuos ir teatralė grupė iš Phi- 
ladelphijos perstatys karą Is-

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

“LAISVES

Sekantis didelis parengimas bus

“Laisvės” Konvencijinis Banketas

Gera Vakarienė ir Puiki Programa
Šis banketas bus

GRAND PARADISE SALĖJE
318 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Banketo bilietai jau gatavi ir išdalinti platinimui.
> Prašome iš anksto įsigyti Banketo bilietą.

ĮŽANGA $1.25 ASMENIUI
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(Tąsa)

Petrelis nors ir padrikęs visame kante, 
bet važiavo labai atsargiai ir prisilaikė 
visų važiuotės taisyklių. Jo sankeleiviai 
miegojo net išsižioję ir jei vienas knarkė, 
tai antras tūravojo.

Kada šoferis pravažiavo šimtą penkio- 
liką mylių, Džiakis pabudo, prasitrynę 
akis ir mieguistai paklausė: “Kiek mylių 
jau padarei?”

“Šimtą ir šešioliktą mylią važiuojame,” 
atsakė šis.

“Tai ar ir tas kalevaikis užmigo? Ei, 
tu! Ar tai šitaip savo pareigas eini? At- 
busk ir žiūrėk iš ko duoną valgai!”

Iki ir antrasis išsibudino, automobilis 
jau pradėjo lysti į pusėtino dydžio mies
tuko .gatvę. Automobilis panardęs po 
miestelio gatves, pasukęs tai, į kairę, tai 
į dešinę—apsistojo prie antrarankio vieš
bučio, visi pasažieriai išlipo ir suėjo į

Mergina, kuri sėdėjo už registracijos 
stalo, šiuodu apart Petrelio, matyt, gerai 
pažinojo. Mergina sutiko juos tokiu 
žvilgsniu, kad rodėsi, jog visai nesenai 
jie būtų pasidalinę vogtu grobiu ar ką 
tokio, tik jiems vieniems žinomo, atlikę. 
O Džiakis, ilgai negaišuodamas, pasitei
ravo:

“O Mąikis ar yra?”
“Maikis išėjo, bet paliko telefono nu

merį,” atsakė mergina.
“Tai pašauk man jį.”
Mergina paėmus telefono resyverį ir 

gavus atsiliepimą, koketuodama akimis 
pranešė, kad čia pribuvo Džiakis ir Di- 
kis. Paskui padavė resyverį Džiakiui, ku
ris pirmiausia aną iškeikęs ir paklausęs 
“ar viskas tvarkoje?” dadėjo: “Negai- 
suok, po velniais, nes mes pasiutusiai al
kani.”

Padėjęs resyverį, atsigrįžo į merginą 
ir vėl paklausė: “O kuris kambarys del 
mūs?”

-“Eikite į numerį ketvirtą ir jauskitės, 
kaip namie.”

Kada jie suėjo į nurodytą kambarį, 
jame nieko nebuvo, apart kelių krėslų 
ir stalo, ant kurio stovėjo butelis degti
nės, pustuzinis stikliukų ir šiokio-tokio 
užkandžio. Tik šiems spėjus po vieną už 
lūpos užpilti, įėjo ir Maikis. Jie sveiki
nosi, keiksmažodžiais vienas kitą kom- 
plimentuodamiesi. Po tam Džiakis, per

35
‘ vastį. Tuom su juo viskas ir pasibaigė. 
Bet meilė išplėšia iš tavęs protą, išlu- 
pinėja akis, užglušina ausis, pavagia šir
dį ir tik skūra aptemptą skeletą palei
džia vaikščioti. Pastudijuok save, per
tikrink save visą ir spjauk man tiesiai į 
akis, jei aš neteisingai kalbu!”

Jam baigus, visi gardžiai nusikvatojo. 
Nenoriai šyptelėjo ir Petrelis. Bet tuo 

. pačiu tarpu įkišo galvą pro duris pirmoji 
/mergina ir bičiuolišką žvilgsnį nietus 
Maikiui į veidą, pranešė: “Kas tai nori 

’tave prie telefono.”
Maikis išbėgo protekinis ir netrukus 

sugrįžęs, pareiškė: “Viskas tvarkoj! Iš- 
simeskim po vieną ant drąsos ir važiuo
jam.”

Kada jie išėjo iš viešbučio, jau buvo 
sutemę ir miesto gatvėse mirgėjo elek- 
įtrikinės šviesos. Džiakis su Dikiu susėdo 
iant užpakalinės automobiliaus sėdynės, 
’Pętrelis pbie rato, o Maikis šalia jo, kai
po kelvedys. Pasukinėję tai į kairę, tai 
į dešinę ir Maikiui paliepus, Petrelis pri
suko mašiną prie šaligatvio ir ties ne
diduko namuko durimis apsistojo. Iš ma
šinos iššoko tik vienas Džiakis, o Maikis 
paklau'sė;

“Ar žinai, kaip jinai vadinasi?” 
“Draugė Ana Daim, ar taip?”
“Geraij. Spausk varpelio mygtuką ir 

žinok, kąj&albi.”
Kaip tįK Džiakis spėjo paspausti dūri

nio varpelio mygtuką, tarpduryj pasiro
dė vyriškis ir, ką tai šiam pasakius, įsi
vedė jį į.'vidų. Netrukus jis grįžo, man
dagiai pro duris išleisdamas ir į automo
bilį įleisdamas moterišką figūrą. Ji tu
rėjo juodą skrybėlaitę ant galvos ir į 
ilgo palto; kailiuko apykaklę įtraukusi 
galvą.; Pasisodinęs ją ant užpakalinės sė
dynės tirpė savęs ir Dikio, Džiakis pra
bilo,:^ ' Vi

“.'jfai čiaAnūsų kalbėtoja, draugai. O šie 
try| draugai, tai streiko komitetas, drau
ge 'kaUwoja... Jei mes būtume žinoję,

Linksma pranešt lietuvių vi
suomenei, kad Brightono Lie
tuvių Piliečių Kliubas atpirko 
Liet. Tautišką Namą, kurį ban
kas buvo pasiėmęs už morgi- 
čius. Taigi dabar daugiau ūpo 
pasidarė pas kliubiečius dar
buotis namo palaikymui. Va
sario 22 d. (George Washingto- 
no dienoje) rengiama didelis 
pokilis su programa, prakalbo
mis ir šokiais. Kalbės advo
katė Šalnienė ir kiti kalbėto
jai; taipgi šokiams gros gera 
orkestrą. Bankietas prasidės 
3 vai. po pietų ir tęsis iki vė
lumai. Bus skaniai sutaisytų 
valgių ir gėrimų. Įžanga $1 
ypątai.

Šitas bankietas bus skaito
mu kaipo Brightono 
Piliečių Kliubo namo 
mas.

Vasario 9 d. kliubo 
riai nutarė duoti lietuvių jau
nuoliams kambarį, kur jaunuo
liai galėtų užsiimti sportu. Pa
talpa nutarta duoti už dykąr 
jeigu tik jaunuoliai užsilaikys 
tvarkingai. K. J. W.

Lietuviu 
atidary-

clirekto-

Bristol. Conn
Pataisau Klaidą

“Laisvės” num. 35, kur til
po aprašymas iš mūsų miesto 
vakarienės, nepažymėta dviejų 
geriausių gaspadinių, kurios 
daugiausiai dirbo. Jomis yra 
dd. Lukošienė ir Taurinskienė. 
Taipgi ir apie draugą Jaka- 
vonį ten nebuvo pažymėta.

E. Kasmočienė.

McKees Rocks, Pa

/

€

M

žindino su Maikiu. Maikis, matomai, bū
damas pilnas -to kambario šeimininkas, 
paraginęs šiems išsigerti, paėmė telefo
ną ir įsakančiai tarė: “Numeris ketvir
tas, pietus dėl keturių ir kad negaišuo
jant būtų ant stalo. Už viską sustovės 
Maikis.”

Dvi kuklios merginos, koketiškais 
žvilgsniais rapodamos per vyriškių vei
dus, pradėjo nešti pielus. Tuo tarpu šie, 
palikę vieną Petrelį, išėjo į kitą kam
barį, apie ką tai pasitarti. Bet tuoj su
grįžo, sėdosi prie stalo ir juokaudami 
bei po stikliuką išlenkdami, pradėjo val
gyti-

Petrelis, išgėręs porą čierkelių degti
nas, atsisakė nuo gėrimo, o Džiakisi pa
juokavo: “Tai ką? Bene zokoninku ma
nai pastoti?”

“Tai jo dalykas. Tu lak, kiek tiktai 
nori, tai geresnį darbą atliksi. O jis turi 
automobilį vairuoti,” užsistojo Dikis.

“Gerai, vaikine, ir darai, kad negeri,” 
pastebėjo Maiki’s. “Dabar, mat, tokie 
prakeikti laikai. Jei pernai per Kalėdas 
busi išgėręs stikliuką degtinės, tai šie
met per Kalėdas policistas užuos, kad 
tu girtas ir turėsi būt girtas! Arba vėl, 
jėi policistas pasakys, kad buvo raudona 
šviesa, tai ji ir bus raudona, nepaisant 
it to, kad tikrai žalia šviesa buvo, kada 
tu važiavai. Bet kas tau, vaikiųp? At
rodai lig žemę pardavęs, kasgi taip?”

“Įsimylėjęs!” kvatodamas atsakė Džia-

£ “Šitaip,” nušnypštę 
ar tu žinai, kas per šutv

aikis ir tęsė: “O 
_ mas yra mei

lė? Tai liga, baisesnė kolerą, raupus' 
ir vėžį, jei sudėtum ‘ ’
ligonį! Meijė iš protingo padaro beprotį 
o iš matančio—akląGr kurčia.

“Jeigu plėšiką^užmuša žmogų,” tęsė 
jis, “tai tik dėl! , kad anas savo pW 
keiktą dolerį daiigiau brangino, negu gy-

isas tris į vieną

ge kalJrtOja... Jei mes būtume žinoję, 
kad čja-'pai randasi tokia gera kalbėtoja, 
nebūtume kvietę kalbėtojo iš Niujorko, 
kuiis prisižadėjo atvažiuoti, o dabar ga
vome telegramą, kad susirgo.”

-,i?etrelify' nekreipdamas jokio domesio 
į marginą, vairavo automobilį ir klausė
si Maiklo įsakinėjimų, kur turi važiuoti. 
O Džiakis vis malė ir malė liežuviu apie 
strėiką, keikė kapitalistus ir karts-nuo- 
k^rto kreipėsi į savo bičiulius su vienu ir 
tuo pjačiu' klausimu: “Ar ne tiesa, drauge 
Maiki?. Ar ne taip, drauge Diki?”

Merginai jis nedavė progos nė išsižio
ti. Tik kada jie privažiavo mišką ir, 
Maikiui paliepus, Petrelis pasuko maši
ną į miško gilumon vedantį keliuką, mer
gina krūptelėjo ir išgąstingai paklausė:

“Tai kur jūs mane vežate, draugai?”
“Cit, kad nei balso!” atrėmęs revol

verį jai į šoną, riktelėjo Džiakis.
“Suprantu.... Dabar jau suprantu... 

Tai šitokie jūs mano draugai esate?” 
Patyliukais sušnibždėjo jos lūpos ir nu
tilo.

Petrelis nors tų jos žodžių visai negir
dėjo, bet dabar jam buvo labai aišku, 
kokią “komedijukę” Džiakis turėjo min
tyj, jam tai sakydamas. Bet jis vistiek 
važiavo pirmyn, klausydamas Maikio ko
mandos.

“Sustok ir užgesink šviesas!” šūktelė
jo Maikis.

Pro mėnulio veidą šmėžavo pilki debe
sėliai, o per nedidukų krūmokšlių viršū
nes vijosi vienas paskui kitą pilkos mė- ' 
nulio šviesos šešėliai. Naktis, nors ir ru
denio metu, buvo gan jauki ir kvėpavo 
vasaros nakties šiltu kvapu.

Iš automobilio išlipo keturios figūros. 
Tarp Džiakio ir Dikio gūrino sugniužus 
merginos figūra, o Maikis ėjo iš paskos 
ir nešėsi ką tai po pažastimi. Greta jų, 
koja į koją, žingsniavo ir jų šešėliai. Nu- 
matavę apie trisdešimts žingsnių pirmyn, 
visi apsistojo ir prasidėjo kas tai nepa
prasto. .. Petrelis, sėdėdamas už rato, nu- 
tirpo ir jam neliko jokios išeities—nei 
bėgt, nei rėkt... Jo ranka pasigraibė 
ant sėdynės, j ieškodama palikto revol
verio. Jis žinojo, kad Džiakis gražuoju 
nėra perprašomas ir savo nusistatyme 
nepalaužiamai kietas. Jis greičiau gaus 
kulką į kaktą, negu pasigailėjimą.

(Bus daugiau)

Prabegoms

Kaip visur, taip ir pas mus, 
ta pati rykštė plaka bedarbius. 
Vaikštinėja ir teiraujasi vienas 
pas kitą, kada eisime dirbti ir 
kada kapitalistai užbaigs savo 
streiką. Kada tik išeini gat
vėn, girdi nusiskundimus. Bet, 
kai paaiškini, kad reikia or
ganizuotis, stoti į uniją, 
gauni atsakymą, 
esą, nieko gero

tai 
kad unija, 
neduodanti. 

Esą, reikia mokėti ir nieko ne
gauni. Tai prastas suprati
mas. Ir toks beviltingumas 
matosi netik kitų tautų darbi
ninkuose, bet ir lietuviuose. 
Pavyzdžiui, mes, lietuviai dar
bininkai, esame mūsų kolonijų 
dirbtuvių darbininkais, kurios 
jau suorganizuotos į unijas ir 
turi lokalus, bet į tai mažai 
kreipiame atydos, stovime 
nuošaliai.

Pasakoti, kad unijos darbi
ninkams neneša naudos, yra 
didelė nesąmonė. Juk Hoove- 
rio laikais mažai unijų tebuvo, 
nevalia buvo organizuotis ir 
streikuoti, nevalia buvo net al
gų padidinimo prašyti. Dabar 
tas teises turime. Tai kodėl 
nesiorganizuoti ?

Daugelis pasiteisina tuomi, 
kad, girdi, būtų gerai, jeigu 
būtų CIO unija. Taip, gal ir 
tiesa. Bet bile unija yra daug 
geriau, negu niekas. Juk ste
nėjimu ir tylėjimu nieko neat
sieksime ! Reikia unijos-vieny- 
bės. O kur vienybė, ten ir ga
lybė! Stokime į unijas ir į ki
tokias darbininkų organizaci
jas ir vieningai visi kovokime 
už savo būklės pagerinimą.

Šv. Vincento Parapijonys
Reikia pasakyti, kad jau 

katalikai darbininkai pradeda 
blaiviau protauti. Seniau, bū
davo, durys neužsidaro: ko
lektoriai eina ir prašo’ viso
kių aukų dėl “švento Vincen
to.” Ar turi ar ne — duok die
vui ant garbės ir viskas. Būda
vo, katalikai darbininkai duo
davo ir dolerį, ir kitą, nuo sa
vęs nutraukdami, apsiskriaus- 
dami. Dabar kas kita. Dabar 
didžiuma parapijonų sako: 
“tėveli dvasiškasis, mano dan
tys ir pilvas tokis pat, kaip ir 
tavo.” Ištikrųjų . . .

ir

Man teko matyti surašą pa-| 
rapijonų. Mat, žmonės nemo
ka parapijalnų mokesčių, tai 
kunigas J. Vaišnoris sumanė 
išleisti knygelę su parapijonų 
vardais ir užžymėjimais, kiek 
kuris mokėjo per metus. Reiš
kia, kaip parapijonai matys, 
kad tas ar kitas mažiau davė, 
tai jie vienas kitą paakstins ir 
klebonui suplauks daugiau pi
nigų.

Bet negelbsti nė tokis kle
bono gudrumas: mažai temo
kėta už 1937 metus. Parapijo
nai sako: “Mes taip gerai ga
lime savo pinigus sunaudoti, 
kaip ir klebonas.”

Garbė už Kitų Centus
Pas mus yrą ir tokių, kurie 

už kitų centus ir duotus daik
tus siękiasi sau asmenės 
bes.

gar-

Ponai Laučaičiai vas. 
surengė baliuką ir pelną 
kyrė vietinėm vienuolėms, 
žmonių buvo apie 60. Pelno 
galės likti. Gal ir neblogas da
lykas, bet būtų geriau paremti 
savo klasės reikalus, kaip tai 
Ispanijos kovotojus su fašis
tais. Praeivis.
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New Eagle, Pa

6 d. 
pas-

105Vasario 6 d. įvyko LDS 
kuopos susirinkimas. Narių su
sirinko apie 25.

Tarp kita ko, buvo išdalinti 
LDS narystės paliudijimai 
tiems draugams, kurie pirma 
buvo APLA nariais.

Draugas St. Docis išrinktas 
delegatu į draugijų suvažia
vimą, kuris įvyks vasario 27 
d., Pittsburgh, Pa.

Parinktą aukų Liet. pol. ka
liniams. Duotas persikėlimas 
d. P. Lekavičiui į Pittsburgh, 
Pa.

Nutarta rengt vakarienė 
dviejų kuopų (APLA ir LDS) 
jungtuvių proga.

Apviehyta LDS kuopa da
bar turi 45 suaugusius narius 
ir 5 jaunuolius.

Ligonių buvo 3; 2 jau atsi
sakė nuo šalpos, o vienas (J. 
Viliušis) dar randasi ligoninė-

padavę aplikacijas į 
bet laikinai negali

4 yra 
narystę, 
įstoti, nes nedirba ir neturi iš
tekliaus.

ALDLD 61 kuopa laikė savo 
susirinkimą ir išrinko naują 
valdybą šiems metams. Nutarė 
parsitraukt naujai išleistos li
teratūros platinimui.

Paaukauta $2 Ispanijos ko
votojams; taipgi paskirtas $1 
Liet. Meno Sąjungai.

D. P. Lekavičius.

Binghamton, N. Y
Ur /

Ligoniai Mūsų Mieste
Pas mus pastaruoju laiku 

labai daug serga “šalčiais.” 
Draugas šimoliūnas apsirgo ir 
išgulėjo kelias dienas lovoje; 
jam bent kiek pasveikus, liga 
paguldė jo žmoną Uršulę ir jų 
dukterį.

Gauta žinia, kad serga Pe
tras Maimonis, Juozas Misevi
čius; taipgi apsirgo John Sė
doms, draugų Sedonių sūnus. 
Draugė Sedonienė yra moterų 
skyriaus narė. Ji dabar labai 
susirūpinusi sūnaus susirgi
mu. į

Linkiu visiems ir visoms . zgreito pasveikimo.
Pradinę mokyklą baigė jau

nuolė lietuvaitė Elsie žemaičiu-' 
te, Amilijos ir Jono žemaičių 
dukrelė. Ji yra veikli pionierė 
ir gabi deklamatorė. Visados 
gelbsti mūsų parengimams ir 
sugabiai pardavoja Sunday 
Workerį. Sėkmingai baigusi 
pradinę mokyklą, mūsų jaunuo
lė draugė eina į aukštesnį 
mokslą. Linkiu jai geriausio 
pasisekimo!

“L.” Korespondentė.

skalų vandenin. Iš- 
7 valandas ir ką tik 
Jis vos atgaivintas ir 
kad gyvęs.

A. K. P. Susirinkimas.

Vasario 8 d. pittsburghiečių 
AKP narių buvo susirinkimas, 
kuriame dalyvavo apie 500 
žmonių. Jų tarpe buvo ir lietu
vių, kurių, mano supratimu, ga
lėjo būti daug daugiau, jeigu 
ne tas lietuviškas nerangumas.

Carl Hacker, Viešbučių ir 
Restoranų unijos organizato
rius, davė platų raportą apie 
savo unijos stovį ir jos veiklą. 
Jis žymėjo, jog unija turi jau 
apie 5,000 narių, bet AFL 
agentai nori ją suardyti. Jis 
sakė, jog bandoma daryti žin
gsniai William Penn. Hotel ir 
kitų, mažesnių restoranų dar
bininkuose. Bet d. Hacker ma
no, ,kad AFL: agentų planai 
neišdegs.

AKP organizatorius pasakė 
ilgą prakalbą ir nurodė, kaip 
reikia darbuotis tarpe darbi
ninkų.

Po prakalbų ir diskusijų, 
miesto

Tragiškas Jvykis

Vasario 4, tūlas John Mack, 
77 metų senis, nušovė 5 vyrus. 
Tragedija įvyko prieglaudos 
ligonbutyje.^ Sakoma, kad 
Mack buvo pamišęs. Tik neži
nia kaip ir kur jis galėjo gau
ti šautuvą.

Vasario 1 d. bedarbė 18 me
tų mergina norėjo pasiskandy- 
ti, bet žmonės patėmiję ją prie 
to nedaleido.

Vasario 3 d. tūlas O. Gilbin 
ėjo palei vandenpuolį ir įgriu
vo tarpe 
buvo ten 
nesušalo, 
manoma,

Girdėjau, kad Mass, valsti
ja nori nupirkti Lietuvių Pilie
čių Parką. Sakoma, duoda 
$10,000. Tai būtų geras daly
kas.

Vasario 4 d. vietinė spauda
paskelbė, kad visos medvilnės nutarta ateinančiuose 
nukapojo darbininkams algas ir valstijos rinkimuose remti 
net 12 ir pusę nuošimčių. Tai 
bjaurus kompanijų pasimoji- 
mas ant darbininkų jau ir taip 
mažų algų. Tas paliečia 7000 
darbininku.

Pora savaičių atgal, avalų 
dirbtuvių savininkai numušę 
darbininkams 10 nuošimtį al
gų. čia irgi dirba apie 5000 
darbininkų. O taip viskas čia 
brangu.

Girdėjau, kad LDS ktfopa 
ruošiasi prie gražaus koncerto, 
kuris įvyks vasario 19 d., 361 
Bridge St.

Daugelis dirbtuvių pas mus 
visai stovi. Daugelyj vietų jau 
net mašinos 

Vasario 9 
buvo senas 
našlys, apie
Paliko du sūnų. Buvo bedar
bis. Reiškia, užbaigė vargus.

Griaustinis.

demokratinių nusistatymų kan
didatai. Mitinge Buvęs.

N. S. Pittsburgh, Pa

aprūdiję.
mirė W. šaka. Tai 
lowellietis. Buvo 
60 metų amžiaus.

Vasario 6 d., vakare, turė
jome K. P. lietuvių frakcijos 
biuro posėdį. Skaitytas C. Biu
ro sek r. d. A. Bimbos laiškas. 
Pasirodė, kad pas mus veiki
mas nėra taip sėkmingai varo
mas, kaip kad turėtų būt. Nu
tarta šaukti visos apielinkės 
liet, komunistų konferencija 
ant 20 d. vasario, LMD svetai
nėj, Soho, Pittsburghe.

Minėtoje konferencijoje ma
noma sutvarkyt mūsų veikla 
šioje apielinkėje. D. P. L.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams 

t

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE. DETROIT, MICH.

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

cialist masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Parašė R. Mizara

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:

) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę

(2)
(3)

(4)

(5)

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

.katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

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

Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę dabar?

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

JSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisvės

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

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

pardavinėjama, j '
Knygutės kaina tik 5 centai

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

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Siųskit užsakymus tuojau.

’ Brooklyn, N. Y.427 Lorimer Street,

4
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Chester, Pa.
Vasario 6 d. įvyko ALDLD 

30 kuopos susirinkimas. Pirmi
ninkavo drg. Protas. Susirinki
mas laikėsi geroj tvarkoj. Šių 
metų kp. valdybos nariai už
ėmė vietas. 12 narių užsimo
kėjo už š^uos metus metines 
duokles.

Iš parengimų ir kitų darbų 
kuopos komisijos išdavė rapor
tus, kurie vienbalsiai likosi 
priimti.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
lietuvių Amerikos jaunimo 
žurnalo “The Voice of Lith- 

• uanian-Americans.” Kp. nu
tarė partraukti 15 kopijų pla
tinimui ir taip pat užprenume
ruoti jaunuoliams. Šiam darbui 
liko išrinktas P. Šlajus.

Kuopa paaukavo iš iždo 
$1.55 Lietuvių Meno Sąjun- 
gai; iš viso su surinktomis au
komis — $3.25. Pinigai liko 
pasiųsti į Lietuvių Meno Są
jungos {entrą.

Taip pat kp. paaukavo Is
panijos liaudies kovoms $5, 
kurie bus perduoti į Medical 
Aid for Spain mitingą, kuris 
įvyks kovo 6 d., 8 vai. vak., 
Odd Fellows Hall, 8th ir 
Sproul Sts.

Baigiant kuopos susirinki
mą nutarta surengti diskusi- 

• jas vasario 20 d., kaip 2 vai. 
po pietų, Lietuvių namo kny
gyne.

Mūsų kuopa nutarė stoti į 
ALDLD kont^stą; visi kp. na
riai prižadėjo gauti po vieną 
naują narį. Jei kp. narių pri
žadai būtų įvykinti, tai būtų 
nuveikti geri darbai. Bet, 
draugai ir draugės, greit sto
kim į darbą, kad kvota būtų 
pripildyta į paskirtą laiką.

Kp. Korespondentas.

choro ir orkestros, kuris yra 
tveriamas.

Už tai yra garbė choro ve
dėjui, pačiam chorui ir rengė
jams.

Linksma Pramoga
Vasario 9 d. Laisvės Choras 

savo svetainėje, vieton pamo
kų, turėjo draugišką vakarie
nę su šokiais.

Jaunuolių orkestrą paauka
vo savo darbą veltui. Nekurtos 
draugės susinešė skanių val
gių, o pats choras pasirūpino 
šaldytos grietinės ir gėrimų.

Visi draugiškai šnekučiavosi 
apie bėgančius reikalus, o kiti 
linksminosi prie muzikos.

Teko patirti, jog jaunuoliai 
ir kiti labai patenkinti mo- 
kytojum už jo gerą prirengi- 
mą programos.

Drg. V. Visockį patiko ne
laimė,—susižeidė akį. Sakoma, 
jog ne pavojingai. Linkiu jam 
greito pasveikimo. Nemunas.

Elizabeth, N. J.
Vasario 9 d. LDS. 33 kuo

pa laikė mėnesinį susirinkimą. 
Apsvarsčius kuopos reikalus, 
turėjome paskaitą, kurtą skai
tė d. J. Gužas, LDS. 3-čio Ap
skričio sekretorius. Tai buvo 
įdomi paskaita apie bakteri
jas. Patartina ir kitoms kuo
poms pakviesti draugą Gužą 
su paskaita, nes iš to bus ga
lima nemažai pasimokyti. Tuo 
reikalu kreipkitės sekamu ant
rašu : J. Gužas, 427’ Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

Newark, N. J.

Hartford, Conn.
Koncertas Pavyko

Vasario 6 d. atsibuvo Lais
vės Choro koncertas. Publikos' 
tiek prisirinko, kad vargiai su
talpino sėdynės. Tai iš to ga
lima suprasti, kad chorui vi
suomenė simpatizuoja. Buvo 
nemažai svečių iš kitų koloni
jų, Neužimdamas daug vietos 
laikraštyje, pabriešiu tik di
desnius kavalkus programos.

Jaunuolių gerai išsilavinusi 
orkestrą griežė iki atsidarė 
programa.

Rengėjams atidarius pro
gramą, tuojaus pasirodė Lais
vės Choras. Merginos apsiren
gę lietuviškais kostiumais taip 
gražiai atrodė, tarytum vaini
kas iš gėlių supintas.

Priešakyje stovėjo mokyto
jas V. Visockis, linksmai žiū
rėdamas prieš publiką. Susi
rinkusieji pasveikino su didžiu 
rankų plojimu. Po tam prasi
dėjo programa.

Merginos suvaidino veikalėlį 
* ‘‘Uogautojas.” Buvo nemažai 

tam pritaikintų dainų, už tai 
labai publikai patiko.

Vyrų Choras stipriais bal
sais dainavo iš veikalo “Blin
da” dainelę; sudainavo gerai. 
Stygų Orkestrą iš penkių ka- 
valkų gerai pagrojo. Visi, ku
rie dalyvavo programoje pa
vieniais, .atliko savo užduotis 
labai gerai. Patartina daly
vauti ir ateityje.

Buvo atvažiavęs iš New Ha- 
_ven, Conn., vaikinų sekstetas 
ir gražiai sudainavo. Baigiant 
programą, choro vedėjas pa
prašė susirinkusiųjų dainuoti 
sykiu su choru “Internaciona
lą.” Tuom programa ir užsi
baigė.

Po to visi suėjo už tą pačią 
įžangą Laisvės Choro Svetai
nėn, kur jaunuolių orkestrą 
linksmino iki paskirtam laikui, 
Žinoma, ten buvo išsigerti ir 
skanių, valgių. Kaip atrodo, 
rengėjai turės nemažai pejno.

Aplamai paėmus, parengi
mas nusisekė ne vien tik fi
nansiškai, bet ir morališkai. 
Girdėjau, jog nemažai jaunuo
lių pasižadėjo prisirašyti prie

Amerikos Lietuvių Kongreso 
New Jersey Apsk. Pranešimas

Šios organizacijos konferen
cija, įvykusi sausio 30 d., New- 
arke, išrinko platų komitetą 
sekmingesniam veikimui labui 
Lietuvos liaudies. Į komitetą 
įėjo šių miestų draugai-gės: 
Newarko — 3, Patersono —2, 
Elizabetho — 2, Bayonnės — 
1, Harrisono—1, Hillsides—1, 
Jersey City—1, Cliffside—1, 
Lindenas nebuvo atstovauja
mas. Tačiaus konferencija už
gynė atstovauti komitete Lin- 
deno organizacijos draugę O. 
Vertelienę. Draugė Vcrtelienė, 
malonėkite prisiųsti savo an
trašą sekretoriui, kad žino
čiau kur kreiptis reikalui esant.

Draugai atstovai iš kolonijų 
žinote šios organizacijos tiks
lus ir svarbą jos darbo gerai 
įvertinat.

Vienas iš svarbiausių jūs už
duočių, tai traukti visokias or
ganizacijas j5rie šio darbo, ne
žiūrint jų įsitikinimų ir vesti 
neatlaidžią kovą už reikalą at- 
steigimo demokratinės tvarkos 
Lietuvoje.

Linksma taip jau žymėti 
faktą, kad pati Lietuvos liau
dis jau pradeda bruzdėti ir 
jungtis į bendrą veikimą už 
teisę gyventi ir laisvai tvarky
tis.

Ant rytojaus po mūsų kon
ferencijos “Laisvės” laidoj ma
tėme Lietuvos bendrafrončių 
atsišaukimą į liaudį, organi
zuotis į vieningą kūną ir ko
voti.

Atsišaukime - pranešime žy
mima, kad ten jau įsteigtas 
slaptas laikraštis “Išvien,” ku
ris kviečia prie kovos netik 
Lietuvoje gyvenančius žmones, 
bet ir visame plačiame pasau
lyje, kad padėtum jiems tame 
jų taip svarbiame darbe, taip 
džiuginančiame judėjime. Mes 
turim pasveikint karštai ir šir
dingai savo brolius užr drąsų 
ir karžygišką išstojimą prieš 
Lietuvos liaudies kruvinus ver
gėjus, jų teisių bei žmonišku
mo mindžiotojus fašistus; tuo 
pat momentu privalome padvi
gubint savo anti-fašistinį vei
kimą čia pat.

Visi sutartinai ir draugiškai 
veikdami, mes galim atlikti la
bai naudingą ir svarbų darbą.

Išrinkote, draugai, mus į ko
mitetą, kuris susideda iš 13 as
menų, mes dirbsime, jūs padė
kit mums bendrai veikti.

A. L. K. N. J. Sekr.,
G. A. Jamison,

128 Roosevelt Ave.,, 
Livingston, N. J.

Palviniai Michigane
Detroit, Mich. — Ištvinu- 

sios upės išvijo šimtus šei
mynų iš namų Mount Cle
mens, Ionia, Flinte, Dan
singe ir Grand Rapidse, Mi
chigan© valstijoj, kur ap
semta daugelis šimtų namų. 
Nuostoliai sieksią iki $500,- 
000. P

1

Elizabethiečiai gausiai parė
mė Kanados draugų laikraštį, 
“Liaudies Balsą”.' Drg. Matas 
Guoba iš čia išsivežė $20 pini
ginės paramos ir gavo 6 skai
tytojus laikraščiui. Prie to 
darbo prisidėjo ir draugai iš 
Lindeno. Kuomet sausio 29 d.X

LDS kuopa turėjo balių, tai 
ten buvo atsilankęs ir d. M, 
Guoba, ir aiškino apie spaudos 
reikalus. Po jo kalbos, kaiku- 
ris draugai užsiprenumeravo 
“Liaudies Balsą”, o kiti tiesio
giniai pinigiškai parėmė. Tai 
gražus darbas.

“Laisvės” num. 25, d. Re
porteris rašo, kad d. Stripeika 
antri metai iš eilės kaip lainli 
“Laisvės” vajuje pirmą dova
ną. Visi žinome, jog d. Stri
peika laimi jau trečias metas.

Šiomis dienomis serga eliza- 
bethietės: d. Raymonienė, ku
ri randasi General Hospital, o 
d. V. Budreckienė sugrįžo iš 
ligoninės ir randasi savo na
muose, 163 E. Jersey St. Lin
kiu draugėms greito pasveiki
mo. Ukrinas.

Rochester, N. Y.
Vasario 9 d. Amerikos Lie

tuvių Kongreso vietinio sky
riaus komitetas laikė specialį 
susirinkimą. Klausimą turėjo 
ant apsvarstymo Lietuvai ruo
šiamą naują konstituciją. Var
de vietinių priklausančių orga
nizacijų komitetas nutarė pa
siųsti Lietuvos Seimui reikala
vimą, kad konstitucijoj būtų 
įdėti paragrafai, užtikrinanti 
asmeninę politinę laisvę Lietu
voj, ir visos demokratiškos pi
liečių teises. Tuomi pačiu klau
simu nutarė šaukti Rochesterio 
lietuvių visuotiną susirinkimą 
penktadienį, vasario 25 d. Su
sirinkime pakėlus klausimą, 
kaip vyksta rengiama vakarie
nė dėl Ispanijos liaudies nau
dos, komisija raportavo, kad 
viskas eina sėkmingai ir vaka
rienė įvyks vasario 19 d.

M. Duseika.

Seattle, Wash.
Iš DARBININKŲ KOVŲ
Pirmiau jau esu rašęs apie 

mėsinyčių darbininkų kovas su 
išnaudotojais. Kaip tik darbi
ninkai išėjo į streiką, tai kom
panija pasiūlė darbininkams 7 
ir pusę cento daugiau algos į 
valandą. Bet unija iššaukė 
darbininkus į streiką. Po 10 
dienų streiko, darbininkai grįžo 
dirbti, priimdami pirmiau siū
lytą kompanijos pridėčką. Dar
bininkai priguli prie Amerikos 
Darbo Federacijos.

Pereitą liepos mėn. čia buvo 
sustreikavę dienraščio “Seattle 
Star” darbininkai. Jie priklau
sė Newspaper Guild unijai. 
Apie tris dienas laikraštis visai 
nepasirodė. Bet po trijų dienų 
Amerikos Darbo Federacijos 
nariai užėmė streikierių vietas. 
Mat, Amerikos Darbo Federaci
jos unija nepripažino laikrašti
ninkų gildijos, kam ji priklau
so prie CIO, kurį, sųįyg Greeno 
manymu, yra “nelegališka” 
unija. Taigi gildijos darbinin
kai streikavo ir pikietavo, o Fe
deracijos ųariaį dirbo po vado

vybe Dave Becko, tymsterių 
pirmininko.

Bet štai vasario 5 d., š. m., 
“Seattle Star” pasirašė kon
traktą vieniems metas su gildi
jos streikieriais ir jie grįžo 
darban, o streiklaužiai atleisti. 
Tai yra didelis laimėjimas gil
dijos darbininkų.

Dabartiniu laiku čia darbai 
visai sumažėjo, o daugelis dirb
tuvių visai užsidarė. Ypač me
džio išdirbystė visiškai sustojo. 
Tūkstančiai darbininkų paleisti 
nuo darbo. Namų esą nesta
toma todėl, kad nėra pinigų.

Tiems bedarbiams, kurie 
gaudavo šiek tiek pašelpos, da
bar ir tai sumažino, nukirto. 
Gyvenimas brangsta, o šalpa 
sumažinama, žmonės labai su
sirūpinę, nes iš gaunamos pa
šelpos nė pusbadžiai negali 
pragyventi. Seattlietis.

PRANEŠIMA] Iš KITUR
CLEVELAND, OHIO

Balius ir Teatras “Iš Meiles”
Rengiamas ALDLD 15-to Apskr., 

įvyks sekmadieni, vasario 20 d., Lie
tuvių Svetainėje, 6835 Superior Ave. 
Gerbiamieji Clevelando ir apylinkės 
lietuviai, kviečiame visus skaitlin
giausiai atsilankyti į šį parengimą. 
Mes dedame daug spėkų, kad šis vei
kalas būtų sėkmingai suvaidintas. 
Dalyvaus virš 50 aktorių lošime. Po 
teatro bus balius-šokiai prie geros 
orkestros. Pradžia 4 vai. po pietų. 
Durys atdaros nuo 3 vai. Įžanga: 
perkant iš anksto 35c, prie durų 45c. 
Vien tik šokiams 25c. — Kom.

(40-41)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. kviečia visus at

silankyti į šį nepaprastą balių su šo
kiais. Įvyks šeštadienį, 19 d. vasa
rio, Liet. Taut. Svet., 928 E. Moy- 
amensing Avė. Pradžia 7 vai. šokiai 
8 vai. vakaro, šis balius bus nepa
prastas, todėl kad šioji kuopa rengia 
pirmą toki balių. šokiams grieš 
“Aristocrats,” 8 kavalkų orkestrą, 
amerikoniškus ir lietuviškus šokius. 
Kas norės valgyt šiltų blynų aj’ba 
šaltanosių, tai gaus šiame parengi
me. Turėsime gero alaus ir valsty
binės. (40-41)

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Komunistų ir simpatikų 

susirinkimas yra šaukiamas šį sek
madienį, vasario 20 d. Mokslo Dr-jos 
Svet., 142 Orr St., 1-mą vai. po pie
tų. Daug svarbių dalykų turėsime 
apkalbėti. Būtinai dalyvaukite. — 
Užprašo K. P. Lietuviu Biuras.

(40-41)

LOWELL, MASS.
LDS 110 kp. rengia metinį balių 

su koncertu, vasario 19 d., 7:30 v. v., 
salėje, 361 Bridge St. Programą pil
dys Lawrencio jaunuoliai ir kiti vie
tiniai talentai. Užkviečiam visus 
vietinius ir iš apylinkės svečius da
lyvauti mūsų parengime. šokiams 
grieš Lawrencio jaunuolių orkestrą 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius. 
Prašome visų skaitlingai dalyvauti. 
—Kom. (40-41)

HUDSON, MASS.
Hudsono Lietuvių Organizacijų 

Bendras Komitetas rengia prakalbas, 
Lietuvos demokratijai ginti. Įvyks 
šeštadienį, 19 d. vasario. Pradžia 7 
vai. vak. H. L. Piliečių Kliubo Svet. 
Kalbės “Laisvės” Redak. A. Bimba. 
Po prokalbų bus šokiai prie Trijų 
žvaigždžių Radio orkestros. Viskas 
bus veltui. (40-41)

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, 19 d. vasario, Liet. 

Kom. Frakcija rengia didelį Balių. 
Laisvės Choro Svet., 57 Park St., 
7:30 v. v. Kiekvieno lietuvio darbi
ninko pareiga atsilankyti į šį balių 
ir paremti Kom. Partiją, kad ji galė
tų daugiau ką nuveikti. Bus gera or
kestrą šokiams, taipgi skanių valgių 
ii* gėrimų. įžanga 25c. — Kom.

(40-41)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 20 d., 2 vai. po pietų, Drau
gijų Svet., 4097 Porter St. Visi na
riai malonėkite laiku pribūti į susi
rinkimą, taipgi apsimokėkite duokles 
už 1937 m. ir ątsiiipkite knygą “Ke
lias j Naują Gyvenimą.” Atsiveski
te ir naujų narių prirašyti. — Sekr. 
P. Ž. (40-41)

SHENANDOAH, PA.
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 

susirinkimas įvyks penktadienį, vasa
rio 18 d., 7-tą vai. vak. pas drau
gus Stankevičius, 131 Girard Ave.. 
Visos nares ateikit į susirinkimą ir 
atsįveskit naujų narių. — E. M.

(40-41)

BAYONNE, N. J,
26-ta Visuotina Vakarienė! Rengia 

Lietuvių Amerikos Ukėsų Kliubas. 
Įvyks Rusų Amerikos URėsų Kliubo 
Svetainėje, 24 Ę. £7th St. Sekmadie
nį, vasario 20-tą d. Bus gerą muzi
ka, grieš visokius šokius. Pradžia 6 
v. y. 'Įikietas $Į.25. Kvįeęįa Kom.
/ (4(M1)

BRIDGEPORT? CONN.
Svarbįos Prakalbos

Minėjimui 20-ties metų Lietuvos

Nepriklausomybės prakalbos įvyks 
penktadienį, vasario 18 d., 407 La
fayette St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Prakalbas sakys geri kalbėtojai: Sta
sys Michelsonas, “Keleivio” Redak
torius iš Bostono ir R. Mizara, “Lais
vės” Redaktorius iš Brooklyno. Kal
bės labai svarbiais dienos klausimais.

VARPO KEPTUVE

>d

MATTHEW P. BALLASo

660 GRAND STREET, BROOKLYN. N. Y.
dTHOMSON

><

<♦>

O

FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J 
Kampas E. 23rd St.

< >

i pro- 
Bloor.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

< >

>

Kad tokias prakalbas netankiai ga
lima Surengti, todėl kviečiame visus 
lietuvius kaip vietinius, taip ir iš 
apylinkes susirinkti ir būti dalyviais 
šio susirinkimo. Įžanga visiems vel
tui. Užkviečia Liet. Prieškarinis Kom.

(40-41)

jums per pastą
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip:
JOHN W.

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

WILKES-BARRE, PA.
Bus ruošiamas bankietas su 

gramu pagerbimui Motinos 1 
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-I 
gai, ateikite j šį susirinkimą ir at-!: 
siimkite naują knygą “Kelias į Nau-' 
ją Gyvenimą.” Kurie nesate užsimo
kėję už 1937 m., būtinai užsimokė
kite. — Sekr. (39-40)

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

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

1 jums per paštą prisųsime NATU- 
TEA.

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

LIGOS
CHRONIŠKOS

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI .

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Jsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 3 P. M.
Wiįll»l>|i|llMnili

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. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.

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

d>

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios
Ką Veikia Lietuvių 
Liaudies Teatras Mineldm Lietuvos Nepriklausomybę! Vestuvių Vakariene

Jau Šeštadienį

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau darbininko prie ūkės ar

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

(36-41)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
šiemetiniam sezone Lietuvių 

Liaudies Teatro vardu figūra
vo tik d. J. Juškos vadovauja
ma komedija—“Išdykusi Pati.” 
Su ja maršrutas buvo ilgas, bet 
jau eina prie pabaigos; nors 
dar\ateina naujų užkvietimų, 
tačiab jau tik mažesnė marš
ruto pusė bus, jeigu mes 
kvietimus ir patenkinsim. 

* * *
Jau ilgokas laikas, kaip

kytoja Amilia Jeskevičiūtė lavi
na grupelę vaidylų varde kome
dijos “Pusseserė Salomėja.” Su 
šiuo nauju kūriniu, komedija, 
apdovanota LMS pirma premi
ja, pirmu kartu pasirodys sce
noje Newarke, 26 d. vasario. 
Sekantis 
13 dieną 
salėje.

uz-

mo-

žygis bus Brooklyne, 
kovo, Ideal Ballroom

* * *
30 dieną įvyko LLTSausio 

metinis susirinkimas; padaryta 
keliolika naujų tarimų, per
rinkta nauja valdyba iš septy
nių narių, ir nutarta imti nau
ją veikalą — “Mirtų Vainikas,” 
—vadovaujant scenos veteranui 
d. J. Kačergiui. Nutarta ir 
įvykdyta; surinkti gabiausi 
Brooklyno lietuviai vaidintojai, 
padalinta jiems rolės ir sekan
tį nedėldienį, 12 vai. dieną, 
“Baisvės” patalpoje įvyks pirmi 
bandymai. 

* * +
Nors dar mūsų naujai per

rinkta valdyba nepasiskirstė 
specialiai sau eiti pareigas, ta
čiau bendrai susitarta sekan
čiam pavasariui atkartoti trijų 
aktų melodramą — “Praeities 
Šešėlis”; šis veikalas buvo su
vaidintas pora metų atgal, va
dovaujant artistui Jonui Valen- 
čiui. 
buvo 
do j e. 
gėjai
virš minėtą veikalą;
niai gal būt bus elizabethiečiai, 
kurie yra užkvietę ant 3 d. ba
landžio. šio, veikalo bandymai 
irgi bus sekantį nedėldienį, 10 
vai. ryte, “Baisvės” patalpoje, 
vadovaujant Jonui Valenčiui.

BBT Sekr.,
P. Baranauskas.

“Praeities šešėlis,” tai 
pažiba lietuviškoje estra- 

Šį pavasarį scenos mė- 
vėl turės progą pamatyti 

pirmuti-

Bedarbiai Parėmė 
Tom Mooney

Workers Alliance Rusų Boka
las 60-tas netik kovoja už be
darbiam pašalpos gavimą, netik 
kovoja už tuos, kurie stovi ant 
deportacijos kelio, Bokalas re
mia finansiniai ir kovą už pa- 
liuosavimą Tom Mooney, kuris 
vargsta kalėjime jau 22 metai.

Bokalo susirinkime, vasario 
8 d., buvo skaitytas laiškas nuo 

• draugo Tom Mooney, kuris dė- 
kuoja už brangią paramą—$10. 
Laiške prisiuntė ir 25 štampas. 
Prašo jas lipdyti ant laiškų. 
Stampoj yra Tom Mooney pa
veikslas su obalsiu: “Free Tom 
Mooney.” Minėtam susirinki
me rusai ir lietuviai draugai 
pirko štampas ir surinko $5 
draugui Tom Mooney gelbėti.

Svarbi Demonstracija
Rusų Bokalas smarkiai ren

giasi demonstracijon, kuri bus 
19 d. vasario, ant Wall Street. 
Šią demonstraciją rengia Work
ers Alliance, WPA, CIO unijos 
ir Amerikos Darbo Partija. 
Demonstracija atsukta prieš 
Wall Stryto 60 familijų, kurios 
nori iš bedarbių atimti pašalpą 
arba išdeportuoti 4,000,000 at
eivių, kurie gyvena 
pos.

Brangūs lietuviai 
moterys bedarbiai!

ant pašal-

vyrai ir 
Kas prieš 

mus stovi? Jeigu ši demonstra
cija nebus skaitlinga, tai nuo 
kovo mėnesio abejotina gauti 
pašalpą. Kaip patirta, New 
Yorko Mieste paskirta 300 in- 
vestigatorių, kurie darbuojasi

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno Skyrius rengia ma
sinį mitingą apvaikščiojimui 
Lietuvos nepriklausomybės 20 
metų sukakties.

Minėjime dalyvaus Aido Cho
ras su liaudies dainomis.

Kalbėtojais bus Jonas Gasili
nas, nesenai atvykęs iš Pitts
burgh, Pa., ir studentas Keis
tutis Michėlsonas. šie kalbėto
jai yra išstudijavę Lietuvos is
toriją nuo gilios senovės ir Lie
tuvos nepriklausomybės įsikūri
mo laikų iki šių dienų, tad jie 
galės kuo aiškiausiai ir teisin
giausiai išaiškinti Lietuvos ne
priklausomybės 20-ties metų su
kakties reikšmę.

Dabar yra nepaprastai svar-l

bus momentas nepriklausomos 
Lietuvos gyvenime. Naujos 
konstitucijos, amnestijos ii; ki
ti vidujiniai klausimai, taipgi 
Hitlerio šturmavimas už Bie
tuvos sienų neduoda ramybės 
lietuvio mintims, kaip pačioj 
Lietuvoj, taip ir užrubežiuose. 
Tie visi klausimai bus išaiškin
ti šiose prakalbose. Dėl to šios 
prakalbos turi didžiausios svar
bos Brooklyno lietuvių gyveni
me.

Prakalbos bus ši 'penktadienį, 
vasario 18 d-, Grand Paradise 
Svetainėj, 318 Grand Street, 
Brooklyn. Pradžia 7 ;30 vaka
ro. Įžanga nemokamai.

Visus ir visas kviečia
Am. Liet. Kongresas.

DARBININKŲ IŠTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

, 949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Pasveikins Partijos 
Budavotojus

Pranešimas “Laisvės”
Bazaro Reikalais

kuopos ko- 
pereito an- 
sutvarkyta 
bus gera.

New Yorke laukiama atvyks
tant 500 vertingų svečių iš visi) 
48 valstijų, šie svečiai yra pa
kviesti Amerikos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto už 
geriausį pasidarbavimą Komu
nistų Partijos budavojime, ga
vime naujų narių. Tūli iš jų, 
kaip kad chicagietis lietuvis J. 
Jukelis, įrašė po labai daug na
rių.

Tų svečių delegatų priėmi
mui bus iškilmingas bankietas 
šį penktadienį, o pirmadienį, 
21 šio menesio, bus masinis jų 
pasitikimas didžiulėj Madison 
Square Garden, kur telpa virš 
20 tūkstančių publikos.

Bankietas įvyks 18-tą, Man
hattan Odd-Fellows Temple, 
105 E. 106th St., N. Y. Bilie
tus reikia užsisakyt iš anksto, 
35 E. 12th Street, 9-me aukšte. 
Jų kaina $2.50 asmeniui.

Programą pildys nacionaliai 
garsūs artistai ir kalbėtojai.

Vaikų kompeticijoj už batva- 
lių vietą susikirto vaikai bat- 
valiai. Pasėkoj sužeista 13 me
tų vaikas James Bosco, 
vaikų darbas, kuris daro 
mūsų šaliai, bet kurio 
trokšta buržuazija.

Tai 
gėdą 
taip

Anglų Kalba Lavintiem 
Ateiviam

New Yorko Miesto Kolegijoj 
yra klasės anglų kalbos lavin
tiems ateiviams. Klasės pri
taikomos sulyg turimojo moks
lo. Kiekvienoj klasėj dedama 
daug svarbos kalbos praktikai- 
pasikalbėjimams, kuriuose tai
soma gramatiškos ir tarmes 
klaidos. Yra dieninės ir va
karinės klasės. Dieninės pamo
kos laikomos 17 Lexington 
Ave., o vakarinės — Townsend 
Harris Hall, 138th St. ir Am
sterdam Ave., N. Y. Prasidės 
17 šio mėnesio.

Žmonos Žudeika ir Pats 
Nusižudė

Nušovęs savo žmoną už atsi
sakymą su juo gyvent, Montel- 
bano rastas ir pats nusišovęs 
ant šaligatvio prie 1409—73rd 
St. Kulka perėjus per širdį 
ir šalia jo rasta revolveris, iš 
kurio ankstybesni šūviai nudė
jo Mrs. Sadie Montelbano.

Montelbano buvo 26 metų, 
jo žmona—23. Jiedu gyveno 
atsiskyrę.

atimti pašalpą arba išdeportuo- 
ti. Kad apsiginti nuo to, mes 
turime organizuotis. Visi lietu
viai stokite į mūsų organizaci
ją—Workers Alliance Rusų Lo
kalų. Mes visi bendrai laimė
sime, iškovosime pašalpą.

Susirinkimai būna kas pane- 
dėlis, 8 vai. vakaro, 28 Gra
ham Ave. Stasys Peleckas.

Prašome visų, kurie turėjote 
platinimui įžangos bilietus ir 
kurie turėjote blankas rinkimui 
dovanų, greitai atsiskaityt su 
“L.” Administracija, nes Baza
ro Komisija nori greit atlikt 
bazaro reikalais raportą.

EMERSON RADIO išėjo ant 
No. 1431, R. Silubis, 1 Hill St. 
(miestas neaiškus). Kas turite 
bilietą su No. 1431, prašome 
greit atsišaukti.

DOVANOS PINIGAIS
Per A. Jasmontą sukolek- 

tuota ant blankos: Peter Jas- 
mont, E. Newark, 50c. Po 25c: 
A. Kasalis, Kearny, J. BlažiCi
nas, S. Rauba, A. Slipchik ir 
M. Matzu.k, Harrison.. Charles 
Shimkus, Kearny, 20c ir A. ža
lis, Hillside, 10c.

Sam Emmer, siuvamų maši
nų verteįvis, $2.

A. Keturvitas, Elizabeth, 
J., $1.

DOVANOS DAIKTAIS 
Great Neck, N. Y.

J. Kasmo- 
savininkas, 

1 bonką 
Port Wine, 
setą dėlei

Senai rengiamės prie iškil
mingos Vestuvių Vakarienės, 
kuri įvyks vasario 19, Rietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo sve
tainėj, 280 Union Avė., Brook
lyne. šokiai prasidės 7:30, o 
vakarienė—8:30 vakaro. Įžan
gos tikietas vakarienei ir šo
kiams $1.25, vien šokiams 25c.

BDS 1-mos ir 200-nės kuopų 
ir buvusios APBA 
misijų susirinkime 
tradienio vakarą 
viskas. Vakarienė
Gaspadinės — M. Maželienė, M. 
Banaitienė ir O. Malinauskie
nė—patyrusios valgių gamini-1 
me, taipgi gaus drauges, kurios 
joms pagelbės. Patarnautojų 
turėsime 12 iš BDS Jaunuolių 
200-nės kuopos. Prieš valgius 
buos duodama gėrimo.
šokiams grieš G. Kazakevi

čiaus orkestrą. Koncertinę pro
gramą pildyš B. Kavaliauskaitė, 
P. Pakalniškis, A. Velička, P. 
Grabauskas, A. Klimaitė. Prie 
to bus ir prakalbų, kurias sa
kys žymūs veikėjai buvusios 
Aukščiausios Prieglaudos Rietu
vių Amerikoj ir esamo Rietu
vių Darbininkų Susivienijimo.

Komisija deda geriausias pa
stangas pri renginį u i tos vestu
vių vakarienės su visomis ves
tuvių ceremonijomis, kas suda
rys gražų vaizdą. Ko rengimo 
komisija nori iš tų kuopų 
rių? Nori, kad parduotų 
daugiausiai tikietų ir visi 
lyvautų vakarienėj.

R eng im o Ko misi j a,.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)
LAISNIUOTAS

GRABORIUS
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan h ve.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

N.

na- 
kuo 
da-

£
siephone Siagg 2-4409 >
A. Radzevičius I

Telephone Stagg 2-4409

Nuteisė Laikrodininką
Albert Cataldo, laikrodinin

kas, 2428 Fuller Ave., Bronx, 
nuteistas nuo 5 iki 10 metų į 
Sing Sing. Pas jį policija ra
do 501 žiedą, dalį grobio, ku
ris buvo paimtas laike apiplė
šimo BMT subvėj pereito ba
landžio mėnesį.

į

GRABORIUS
(Undertaker) <

Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą

Parsamdau automobilius vestu- < 
vėm, parėm, krikštynom ir < 

kitokiem reikalam :>
402 Metropolitan Avė. i

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis

Per P. Bėčį: A. 
čius, Bar & Grill 
91 Steamboat Rd., 
šampano ir 1 bonką 
II. Pozarienė dailų 
stalo.

Nuo Eliza bethiečiy
K. Makarienė kvortą degti

nės, M. Saliklis kvortą degtines, 
B. Paulauskas kvortą valstybi
nės, J. Jančiulis kv. degtinės, 
B. Kalvaitis (Newark) kv. deg
tinės, J. Budrickis baksą ci
garų, J. Wizbaras bonką “šam- 
pū” ir M. Burkauskienė baksą 
saldainių.

O. Babašauskienė, Harrison, 
N. J., “Dresser Scarf.”

K. Maziliauskas, Bayonne, N. 
J., Sovietų Sąjungoj gamintą 
abrūsą.

J. Daugėla, Richmond Hill, 
laikrodį.

Nuo Brooklyniečių
Nuo ABDBD 24 kp. per drg. 

Jušką: 5 rusiški šaukštai, ra
šomoji plunksna ir rankų dar
bo moteriškas kalnierius.

M. Bukoševičius (Scholes Ba
kery) 3 keiksus.

Mary Brown lietuviškus gin
taro karielius.

Mrs. E. Brown paduškaitę.
M. Misevičienė stiklą.
B. Kalakauskaitė pineapple 

sunkos.
J. Weiss šaliką ir “švederį.”
A. Rainienė lietsargį.

Tel. WAdsworth 3-200G

B. SHLAVES
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.

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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.

Pasaulinių Fery Streikas
Dar toli iki pasaulinių fėrų, 

tačiau jau eina darbininkų ko
va prieš išnaudotojus.. Iš fė
rų administracijos bildingo pa
varyti 4 darbininkai už uniji
nę veiklą, šiomis dienomis ve
dama pikietas prie

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. Dėl daugiau informacijų kreip
kitės: Alex Sabutis, 258 Reid Avė., 
Brooklyn, N. Y. (39-41)

PARENGIMAI
GREAT NECK, N. Y.

Liet. Am. Piliečių Kliubas atžymė- 
jimui savo šešių metų gyvavimo 
rengia Balių, šeštadienį, 19 d. vasa
rio, A. ir J. Kasmočių Svet., 91 
Steamboat Rd. Pradžia 8 vai. vak. 
ir tęsis iki vėlai nakties. Įžanga 40c 
asmeniui. Iš anksto 35c. Vaikams 25c. 
Perkant bilietus iš anksto bus duo
dama du geri prizai, šokiams grieš 
gerai žinoma orkestrą iš Brooklyno, 
“Night Owls” po vadovyste J. Na
vicko. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti. (40-41)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo draugų ir kaimy

nų su kuriais sykiu atvykau j šią ša
lį: Prano Kaklio ir Antano Pabalio. 
Aš labai norėčiau su jais sueiti. Jie 
yra iš Trakų Apskr., Kruonio vals., 
Darsūniškio miestelio. Kas žino kur

nę veiklą. Šiomis dienomis ve- jie randasi malonėkite pranešti, arba 
dama pikietas prie Empire į tegul patys parašo man. Už tai bū- 
State Bildinge esamos Pasauli- 
nių Fėrų raštinės.

tanavičius. (Alex' Žavia,-Box 18, Con
nerton, Pa.)

INVENTED

COOK and HEAT Without Coaii 
In Your Present OT WOOCl J '
Stove or Furnace— f 
HOTTER — CHEAP-
ER —No Aehee or Dirt iflW
— Twice the Heat Quick
■t ONE HALF THE COST.
COOKS A MEAL

FOR LESS JO twg)
Beata any oil burner over gotten
out tor low cost, perfect per- D II % 
formanco. Bums cheap oil a now Slip.'Into r''i 1 
way, without pre-generating Any stovi BA t a 
or clogging up. Quick intense rang* or I?" Iff 
heat by Simple Turn of Valve, furnacr tisSjJr-*
It ends drudgery and dirt of Quick HEAT at 
coal or wood; cuts fuel bills In Turn of Vaivai 
half, pays for Itself quickly by what IT SAVES. DUAMC PHONE for free r null t DEMONSTRATION

No Obligation
Anyone interested in KettinR MORE 
HEAT AT LESS COST ahould phone 
number below for demonstration and 
full explanation of thia amazinir "HEAT 
KING" Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS 

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson £-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE 
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

53-82 72nd PLACE

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

•. •
Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko.

Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 
maliavom arba išpopieruojame kambarius.

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 

klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 
patarimus ir darbų atliekame patenkinančiai.

•

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

GARSINKITE^ “LAISVĖJE’

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų.
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 

" ir salę dėl po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

TS tonų padarau nau
ju* paveiksiu* ir kra- 
javui sudarau su 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.: Glenmore 5-6191

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Fri^ Sat. and
Sun. all day and night.




