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Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Krislai
Fašistai Puls Rytus.
Kas Laukia Čechoslovakija?
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“Drang nach Osten I“ (“Pul
ti ant Rytų“), — tai Hitlerio 
obalsis. Po to, kaip jis padik
tavo savo politiką Austrijai, ka
da fašistus ten pastatė val
džion, jis puls kitas rytų šalis. 
Pirmiausiai bus jo auka demo
kratinė čechoslovakija. Paskui 
Lietuva, Latvija, Estija ir puls 
Sovietų Sąjungą.

Č Ihoslovakija yra apsupta 
fa tų šalių: Vokietijos, Len
kijoj, Rumunijos, Vengrijos ir 
Austrijos. Su visomis jos rei
kalai blogi. Ji užima 54,250 ke
turkampes mylias ir turi 15,- 
000,000 gyventojų. Ji tęsiasi, 
kaip kokia juosta, iš vakarų j 
rytus. Tarpe jos gyventojų yra 
apie 3,500,000 vokiečių. Jie gy
vena vakarinėj dalyj, kurią iš 
trijų pusių apsupus Vokietija. 
Austrijos sufašistėjimas dar 
daugiau apsupo.

Galima laukti, kad čechoslo- 
vakijoj vokiški fašistai Hitlerio 
raginami ir apginkluoti pradės 
sukilimą. Hitleris juos aprūpins 
“liuosnoriais“ ir ginklais. Tai 
bus antra Ispanija.

Drg. Earl Browder paskelbė, 
kad į Komunistų Partiją gauta 
22,000 naujų narių. Jis sakė, 
kad vis daugiau darbininkų sto
ja. Drg. Fosteris atžymėjo, kad 
pusė naujų narių yra nariais 
Amerikos Darbo Federacijos ir 
CIO unijų. Gražus tai pasireiš
kimas organizuotų darbininkų 
tarpe.

Brooklyne į Komunistų Par
tijos lietuvių kuopą tik per du 
susirinkimus įstojo 17 naujų 
narių. Mes tikimės, kad trum
pu laiku gausime dar daugiau. 
Nauja kuopa susitvėrusi pasi
statė savo tikslu į 6 mėnesius 
laiko gauti 30 naujų narių. At
rodo, kad gausime su kaupu.

ALDLD vajus prasidėjo, -bet 
iš karto lėtai. Kol kas silpnai 
nariai mokasi už 1938 metus 
narines duokles. Centre išlaidų 
jau turime. Ruošiame 1938 
metų knygą — puikią apysaką. 
Jau “šviesos“ No 1 gatavas ir 
už dienos kitos bus išsiuntinė
tas. Gaukite naujų narių ir mo
kėkite savo duokles už 
metus.

1938

sūnus 
pirmą

Paryžiuj mirė Trockio 
Leon Sedov. Jis turėjo 
vardą savo tėvo, o antrą moti
nos mergišką pavardę. Trockio 
sūnus nei kiek nesiskyrė nuo 
savo tėvo. Jis buvo Hitlerio 
agentas ir su trockistais buvo 
sudaręs planus išžudyti Sovie
tų Sąjungos ir SSSR Komunis
tų Partijos vadus. Tas aiškiau
siai iškilo į viršų laike Zinovje- 
vo, o paskui Radeko teismų. 
Prieš kelis metus Berlyne nusi
žudė Trockio duktė.

is Rumunijos praneša, kad 
Sovietų Sąjunga pradėjo būda
vot! fortus ant sienos su Rumu
nija — Dniestro upės. Sako, 
kad ginkluoja ir Juodųjų Jūrų 
prieplaukas. Žinoma, kad ne 
tada bus laikas, kada fašistų 
šarančiai pradės pulti.

/ palyginamai su Chi- 
karas yra tik apie 
mėnesių senumo, o 
veikla didelė. Skirtin

Kaip kas klausia, kodėl Ispa
nijoj mažai girdisi apie parti
zanų veikimą generolo Franco 
užfrontėj 
nija, kur 
septynių 
partizanų
gos sąlygos. Ispanija maža pa
lyginus ją su Chinija. Genero- 

, las.Franco savo užfrontėj turi 
daug vokiečių ir italų fašistų ir 
užsmaugia Ispanijos gyventojų 
sukilimus. Nors ir jis visai iš
naikinti tai negali. Bet Ispani-

listai turi apie milioną karei
vių, bet turi sunkias kovas 
fronte, o tuo kartu jų užpaka
lyj kyla chiniečiai, organizuoja- 

joj partizanų judėjimo, kaip ir. si, eina į miškus, kalnus ir iš
nėra. Kas kita Chinijoj. Ten j ten puola savo tėvynės pavergi- 
šalis didelė. Japonijos imperia- kus. •c fJ
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ATMUŠAMI FAŠIS
TAI DEGINO TE- 

RUEL MIESTĄ
Liaudiečių Požeminiai Spro

gimai Drasko Fašistus
Fašistų štabas, T e r u e 1 

Fronte.—Fašistai garsinasi, 
kad apsupę keliolika šimtų 
respublikos kareivių Terue- 
lyj; bet prisipažįsta, kad pa
siekę tik Teruelio priemies
čius, ne patį miestą.

Fašistai padegančiomis 
lėktuvų bombomis ir kanuo- 
lių šoviniais įnirtusiai degi
na ir ardo Teruelį.

Liaudiečiai užtaisė mi- 
nas-sproginius po visais ke
liais, kuriais fašistai artina
si prie Teruelio. Tomis mi
nomis jau sudraskyta dau
gelis Franco karių.

Pranešama, kad liaudie
čiai prirengę daugį sprogi
mų Teruelio tuneliuose, 
skiepuose ir prikasę jų po 
gatvėmis. Jeigu liaudiečiam 
tektų apleist Teruelį, tai sa
koma, jie elektra padegtų 
tuos sprogimus, kad oran 
išneštų ateinančius fašistus.

BESIŽUDANT MOTINAI, 
ŽUVO IR 3 VAIKAI

Westfield, N. J. — Gesu 
nusinuodijo Margareta Lay
den, 38 metų; sykiu žuvo ir 
trys jos vaikai. Ketvirtas iš
liko gyvas.

Motina paliko raštelį, pra
šydama vyro geriau' rūpin
tis vaikais. Iš to atrodo, kad 
jinai nenorėjo jų nužudyt.

Vaikai buvo suguldyti vir
šutiniuose kambariuose tuo 
laiku, kai motina paleido 
virtuvės pečiaus dujas apa
čioj.

Vėl Atidėjo {nešimą Prieš 
Negrų Lynčiavimus

Washington. — Atžaga
reiviai demokratai senato
riai iš pietinių valstijų, re
miami daugumos republiko- 
nų, keldami nuolatinį trukš- 

!mą prieš Wagnerio-Van Nu- 
ys’o įnešimą uždraust lyn- 
čiuot negrus, vėl privertė 
toliau atidėt tą įnešimą; ir 
senatas 58 balsais prieš 22 
nutarė šiuo tarpu vieton to 
svarstyt prez. Roosevelto 
reikalavimą paskirt $250,- 
000,000 daugiau pašali
niams darbams iki vidurva
sario.

Senatorius Wagner tuoj 
po to žada panaujint kovą 
už išleidimą įstatymo prieš 
negrų lynčiavimus.

Tokio. — Japonija staty
dinasi 14 naujų karinių mo
torlaivių.

Vokietės Merginos Turi Me
tus Tarnaut Namuose arba 

Dirbti Fanuose

Berlin. — Kiekviena mer
gina žemiau 25 metų am
žiaus, esanti be darbo šiuo 
laiku, turės vienus metus 
verstinai tarnaut namuose 
arba dirbt farmoj, kaip pa
tvarkė generolas H. Goe
ring, galva vadinamo nazių 
“ketverių metų plano.”

Jei kuri neturės liudiji
mo, kad metus ištarnavo 
namuose arba išdirbo far
moj, negaus jokio darbo 
niekur kitur, šis patvarky
mas bus pritaikomas visoms 
neištekėjusioms jaunuolėms, 
jieškančioms darbo pirmą 
karta, c.

VENGRIJOJ SUIMTA 82 
NAZIAI TERORISTAI

Budapest, Vengrija, vas. 
22. — Policija užklupo hit
lerinių teroristų centrą ir 
suėmė 82 nazius su ju vadu 
Fr. Szalasi ir grafu genero
lu L. Szchenyi.

Karalius Carol’is Ver
čia Rumunus Užgirti 
Jo “Konstituciją”

Bucharest, Rumunija. — 
Karalius Carol’is varo visus 
Rumunijos piliečius šį ket
virtadienį balsuot, ar jie 
užgiria jo “konstituciją.” 
Neinantieji balsuot bus aš
triai baudžiami. *

(Šalyje siaučia toks tero
ras, kad mažai kas tedrįs 
pasisakyt prieš karaliaus 
“konstituciją,” kaip rašo 
N. Y. Times korespondentas 
iš Viennos. Be to, dauguma 
Rumunijos gyventojų nemo
ka skaityt, ir nežinos, už 
ką balsuoja.)

Naujoji “k o n s t i tucija” 
duoda karaliui neribotą ga
lią atmest bet kokį seimo 
tarimą; pagal ją, jis pats 
skiria pusę visų senato na
rių. Žada religijų laisvę, bet 
pravoslavų-stačiatikių b a ž- 
nyčią pripažįsta viešpatau
jančia. Balsuot leidžia vi
siem Rumunijos piliečiam, 
nežiūrint jų tautos (bet val
dininkai vers balsuot už ka
raliaus “konstituciją”).

Uždaryta Rumunų Fašistų 
“Geležinė Gvardija”

Bucharest, Rumunija. — 
Karalius uždarė fašistų “ge
ležinę gvardiją,” kurios ko- 
mandierius buvo C. Z. Cor- 
deanu. Visų “vadu” skel
biasi pats karalius.

Anglų Valdžios “Draugišku
mas” Francijai

London, vas. 22.—Angli
jos valdžia ir toliau užtikri
no Francijai “draugišku
mą,” nors giminiuojasi su 
Italija ir Hitleriu. ’

BĖGA ŽYDAI IŠ 
AUSTRUOS NUO 
NAZIŲ TERORO
Vienna, Austrija. — Na

ziai čia padarė eilę trukš- 
mingų demonstracijų, grą- 
sindami iškart bei išskerst 
žydus ir kriokdami, “Tegy
vuoja Hitleris!” Didelė go- 
vėda nazių metėsi į dau
giausia žydų gyvenamą mie
sto dalį, bet Jjiem užkirto 
kelią policija ir kelis primu
šė buožėmis.

Naziai atakavo ir nežy
dus, atrodančius Hitlerio 
priešais.

Daugelis žydų pardavinė
ja savo krautuves ir namus, 
rengdamiesi bėgt nuo nazių 
teroro.

Nors dabartinis Austri
jos ministerių kabinetas 
yra hitlerizuotas, bet ir jis 
uždraudė vienam mėnesiui 
demonstracijas nazių ir visų 
kitų, apart valdiškos politi
nės organizacijos, vadina
mos “tėvynės frontu.”

KUR KALBĖS CHICAG1E 
TIS DRG. J. JUKELIS

Drg. J. Jukelis, iš Chica- 
gos, trumpam laikui randa
si rytuose. Ant greitųjų jam 
surengta sekamose vietose 
prakalbos.

Great Neck, ketvirtadie
nį, vasario 24 d., 7:30 vai. 
vakare, Kasmočiaus Svetai
nėj, 91 Steamboat Rd.

Paterson, N. J., prakalbos 
įvyks sekmadienį, 27 d. va
sario, 2 vai. po pietų, Lietu
vių Svetainėj, 62 Lafayette

Elizabeth, N. J., prakal
bos atsibus trečiadienį, ko
vo 2 d., 8 vai. vakare, LDP 
K 1 i u b o Svetainėje, 408 
Court Street. ✓

Prašome lietuvius skait
lingai lankytis į šias pra
kalbas. Draugas Jukelis se
nai buvo rytuose ir veikiau
siai negreit vėl atvyks su 
prakalbomis. Jis pasakys la
bai daug naujo.

SOVIETŲ MOKSLININKAI 
PERKELTI J “JERMAKA”

Maskva. — Galingasis So
vietų ledlaužis “Jermak” 
pasitiko ledinėj juroj du ki
tus ledlaužius, “Taimyrą” ir 
“Murmaną”, ir paėmė ketu
ris sovietinius mokslininkus 
nuo “Taimyro”. Galva “Jer- 
mako” komandos yra pats 
garsusis profes’orius' Otto 
G. Šmidt.

Jūroj, per kurią ledlau
žiai iriasi yra devyni dešim
tadaliai storų ledų ir tik 
vienas dešimtadalis pavir
šiaus vandens. Tie ledai 
surakino nedidelį, stiprų 
garlaivį sov. “Murmanecą”. 
Jį gelbėja ledlaužiai.

Nuo “Taimyro” paimtas į 
“Jermaką” ir šuva “Links-

Pasitraukus Edenui, Sovie
tai Mato Didesnį Europi

nio Karo Pavojų

Maskva. — Demokratiš- 
kesnio Anglijos užsieninio 
ministerio A. Edeno pasi
traukimas iš valdžios pada
rė blogą įspūdį Sovietuose.

• i

Sovietiniai politikai su
pranta, kad Anglijos vald
žia nusilenkia Italijai ir Hit
leriui. Tatai didina europi
nio karo pavojų.

Dabartinės Anglų val
džios derybos su Mussoliniu 
veda prie to, kad Tali tų Ly
ga tikrumoj gali būt panai
kinta, nors jinai dar pasi
liktų ant popieros.

ČECH OSLOVAKIJA NE
UŽLEIS SAVO VOKIEČIŲ 

HITLERIUI

Praga. — Čechoslovakijos 
valdžia nieku būdu neužleis 
Hitleriui “globoti” 3,500,000 
vokiškų čechoslovakijos pi
liečių. Smarkiną statymą 
stipriausių tvirtovių Vokie
tijos pasienyj.

Biliūnas Dolerių Extra 
Jungtinių Valstijų Gin

klavimuisi ant Jūrų

panaujini- 
stovyklom-

užgyre Ja-

Washington. — Kongresi
nė komisija užgyre prezi
dento- Roosevelto sumanymą 
paskirt $800,000,000 specia
liai karo laivynui didint ir 
stiprint. Bet pagal admiro
lų parodymus reikėsią dar 
$200,000,000 naujiem karo 
laivam, senųjų 
mui ir laivyno 
bazėm.

Kad Hitleris
ponijos karą prieš Chinija ir 
patvirtino savo karinį fron
tą su Italija, tuom paska
tino ir daugelį abejutiškų 
senatorių ir kongresmanų 
remt Roosevelto reikalavi
mą dėlei šios šalies laivyno 
stiprinimo. Jie supranta, 
kad Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos karo laivynai ga
lėtų išvien veikt prieš Ame
riką.

CHINAI VIS ATMUŠA JA
PONUS NUO GELTONO

SIOS UPĖS

Shanghai. — Chinai at
mušė japonus, bandžiusius 
persikelt iš Geltonosios 
upės šiaurinės pusės į pie
tinę, netoli Lung-hai gele
žinkelio.

Chinų kariuomenė ir par
tizanai atėmė iš japonų 
Changpaliną prie Tientsin- 
Pukow geležinkelio.

Japonai užėmė Luanfu, 
Shansi provincijoj ir Feng- 
kiu, šiauriniame Geltonosios 
upės pakraštyje.

mas’, priklausąs dr. Iv. Pa- 
paninui, komandieriui mok
slinės ekspedicijos ant Šiau
rių Poliaus ledyno.

ŠALIN CHAMBERLAINĄ! MES NORIM 
EDENO!" ŠAUKIA ANGLĮ! MINIOS: 
“NEPASIDUOSIM MUSSOLINIUI!”

Rezignavęs Ministeris Eden Smerkia Pasidavimą Italijai; 
Netiki Prižadui Ištraukt Italų Armijas iš Ispanijos

London.—Rezignavęs An
glijos užsieninis ministeris 
Anthony Eden pasiaiškino 
seime, kodėl jis buvo pri
verstas pasitraukt iš val
džios: Jis reikalavo, kad 
Italija atšauktų žymią dalį 
savo armijos iš Ispanijos 
(proporcionaliai su ištrauki
mu tarptautinių liuosnorių), 
pirm negu bus daroma 
draugiškumo' sutartis su

taipgi ne kar- 
sulaikyt savo 
prieš Angliją, 
fašistų propa-

Bet Anglijos ministeris 
Į pirmininkas N. Chamber- 
lain ir dauguma kitų minis
terių veržėsi tuoj daryt su
tartį su Mussoliniu; jie ten
kinosi vien pliku Italijos 
prižadu atsaukt dalį jos ar
mijos iš po generolo Franco 
vėliavų. I*

Bet Italijos valdžios pri
žadais negalima pasitikėti, 
nurodė A. Eden. Taip antai, 
pernai sausio mėnesį Mus- 
solinis pasirašė, kad • dau
giau nesiųsiąs savo kariuo
menės į Ispaniją, o už kelių 
dienų vėl pasiuntė stambų 
skaičių savo armijos prieš 
Ispanijos respubliką. Bas
kui atvejų atvejais didžia
vosi italų kariuomenės lai
mėtais mūšiais Ispanijoj.

Mussolinis 
tą žadėjo 
propagandą 
bet ta italu 
gąnda ir po šiai dienai tebė
ra varoma Anglijos koloni
jose. Taigi jis pirma turi 
pradėt vykdyt savo priža
dus, tik tada galės Anglija 
daryt su Italija draugišku
mo sutartį, ypač kas liečia 
karo laivynus Viduržemio 
Jūroj,—pareiškė Eden.

Jis smerkė Chamberlaino 
valdžios vergišką nuolaida- 
vimą grūmojimams iš Itali
jos pusės ir dabartiniam 
jos užreiškimui: darykite 
su manim • sutartį “dabar 
arba niekad!”

Bet paskutinėmis savaitė
mis kilo skirtumų tarp mi
nisterio pirmininko Cham
berlaino ir užsienių ministe
rio Edeno santikiuose ir su 
kitomis valstybėmis, — pri
minė Edenas. Čia, supranta
ma, jis turėjo mintyj, Cham
berlaino traukimą.nuo Tau
tų Lygos ir Francijos prie 
Vokietijos.
CHAMBERLAINO ŠNEKA

Edenui atsakydamas, mi
nisteris pirmininkas Cham
berlain šnekėjo - ilgai, bet 
šlubuojančiai, teis indamas 
savo politiką. Jis gavo bau
bimų nuo liberalų ir darbie- 
čių seimo- atstovų. Cham
berlain‘prisipažino, kad bijo 
užrūstint Italiją ir priima 
jos žodį apie žadamą iš
traukimą dalies Italų armi

jos iš Ispanijos (mainais už 
pripažinimą generolui Fran- 
co’ui pilnų karo teisių). Jis 
taipgi pareiškė intenciją 
pripažint Italijai Ethiopiją 
vardu “taikos palaikymo” 
ir išvengimui karo su Ita- ■ 
lija. Be to, Chamberlain 
pasisakė norįs susitarimo 
keturių valstybių: Anglijos, 
Francijos, Italijos ir Vokie
tijos. (Kaip tik to pageidau
ja ir Hitleris, kuris planuo
ja tuo būdu suardyt Fran
cijos tarpsavinės pagelbos 
sutartį su Sovietų Sąjunga.) 

Konservatai (atžagarei
viai), sudarydami seimo 
daugumą, užgyre Chamber- 
laino politiką.

Policija išblaškė kejių 
šimtų minią, kuri demons
travo prieš seimą, šaųkdą 
ma: “šalin Chambe 
Mes norime Edeno!
duosime diktuot 
ai’ Mussoliniui!”

Panašios d e m on 
įvyko Ir kitur Lo 
kituose miestuose. £ 
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MILIONINIAI P

Washington. — 61-nas as
muo raportavo valdžiai per
nai rugpjūčio mėnesį, kad 
per metus gavo po virš 
$1,000,000 pelno. 1936 metais 
tokių didžpelnių buvo dar 
tik 41.

Sykiu minimi 61 .asmuo 
pernai turėjo $107,641,000

EXTRA!
------------------- )

GENEROLAS FRANCO 
UŽĖMĘS TERUELĮ

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis, vas. 22.—Fašis
tai praneša, kad jie šturmu 
atėmę’iš liaudiečių Teruelį.

Liaudiečiai sako, kad iš- 
kraustę iš Teruelio visą sa
vo kariuomenę ir amunici
ją pirm ateinant fašistam.

J
■'į

Naziai Vadina A. Edeną Net 
“Bolševizmo Gynėju”

Berlin. — Nazių laikraš
čiai džiaugiasi, kad Angli
jos užsieninis ministeris A. 
Eden buvo priverstas pasi
traukt iš valdžios. Dabar 
Hitleris galėsiąs lengviau 
susitart su Anglija. Nazių^ 
spauda apšaukia Edeną net \ 
“bolševizmo gynėju.”

ORAS
Šiandien bus šilčiau, apsi

niaukę ir lietaus po pietų ar 
vakare.—N. Y. Oro Biuras.'

Vakar temperatūra 35-44. 
Saulėtekis 6:42; saulėleidis 
5:38. 1
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Drg. Stalino Atsakymas į Drg. 
Ivanovo Laišką apie Socializmo ‘

Pergalę ir Sovietų Sąjungos
Apgynimą
Atsakymas J# Stalino, Sovietų Komunis

tų Partijos Generalio Sekretoriaus, į 
Laiškų Ivano Filipovičio Ivanovo, So
vietų Jaunųjų Komunistų Lygos šta
bo Propagandisto Manturovsko Aps
krities Komitete, Kursko Srity j.

IVANOVO LAIŠKAS ,
Brangus Drauge Stalin!

Aš širdingai prašau Jus išaiškint se
kamų klausimų: Vietinėse apskrityse-ši
čia ir net srities komitete Jaunųjų Ko
munistų Lygos laikosi dvejopa nuomonė 
apie galutinųjų socializmo pergalę mūsų 
šalyje, tai yra, viena grupė prieštaravi
mų sumaišoma su antra. Jūs savo veika
luose apie socializmo likimų Sovietų Sų- 
jungoj kalbate apie dvi grupes priešta
ravimų — apie vidujinius ir išlaukinius 
prieštaravimus.

Kas liečia pirmųjų prieštaravimų gru
pę, mes, žinoma, juos išsprendėme — pa
čioje šalyje socializmas yra pergalingas. 
Aš norėčiau gaut atsakymų apie antrų
jų-prieštaravimų grupę,, tai yra, apie 
■prieštaravimus tarp socializmo Šalies ir 

i kapitalizmo. Jūs nurodote,, jog gdlutina- 
• sis socializmo laimėjimas reiškia išspren

dimų išlaukinių (užsieninių) prieštara
vimų,’ kad mes turime būt pilnai apsau- 
goti.nup kariško užpuolimo, taigi ir nuo 
kafrfteffltetno sugrųžinimo. Bet šių priešta
ravimų grupę tegali išspręst tik visų ša
lių darbininkai savo pastangomis.

Be to, draugas Leninas mokino mus, 
kad “mes galime laimėti galutinųjų so
cializmo pergalę tiktai pasauliniu plotu, 
tiktai sujungtomis pastangomis visų ša
lių darbininkų.”

Lankydamas propagandistų štabo se- 
. minarijų srities komitete Jaunųjų Komu- 
! nistų Lygos, aš, pasiremdamas Jūsų raš

tais, sakiau, jog socializmo galutinoji 
pergalė tėra galima tik pasauliniu plo- 

! tū; bet vadovaujantieji srities komiteto 
veikėjai—Uroženko (pirmasis sekreto- 

1 rius srities komiteto) ir Kazelkov (pro
pagandos mokytojas) — apibūdino mano 

f. * pasakymų kaip trockinį nukrypimų.
• Aš pradėjau jiem skaityt ištraukas iš 

Jūsų veikalų tuom klausimu, bet Urožen
ko liepė man užverst knygų ir tarė: 
“Draugas Stalinas taip sake 1926 m., bet 
mes dabar gyvename 1938 metus; tada 
mes neturėjome pilnos pergalės, bet da- 

♦ bar jų turime, ir dabar visai nėra mums 
reikalo rūpintis dėlei kariško užpuolimo 

x ir dėlei kapitalizmo atsteigimo.”
Toliau jis sakė: “Dabar mes turime 

galutinų socializmo pergalę ir pilnų už
tikrinimų prieš karinį įsibriovimų ir 
prieš kapitalizmo sugrąžinimų.” Taigi į 
mane žiūrėjo kaip į trockizmo pritarė
jų ir pašalino mane iš propagandos dar
bo, ir buvo pakelta klausimas, ar aš tin
ku pasilikti Jaunųjų Komunistų Lygoj. 
, Malonėkite, Drauge Stalin, paaiškint, 
ar mes turime galutinųjų socializmo per
galę ar dar ne? Gal yra kokios naujesnės, 
šiandieninės medžiagos šiuom klausimu, 
paliečiančios paskutinių laikų permainas, 
ir gal aš tokios medžiagos nepastebėjau?

Aš taip pat manau, jog Uroženkos pa
sakymas, kad Drg. Stalino raštai tuo 
klausimu esu biskį nusenę, yra prieš-bol- 
ševikiškas* Ar vadovaujantieji srities ko
miteto veikėjai turi tiesų žiūrėt į mane 
kaip į trockistų? Tuomi aš jaučiuosi la
bai užgautas ir įžeistas. ,

Tikiuosi, Drauge Stalin, kad Jūs pri-

L

imsite mano prašymų ir atsakysite: Iva
nui Filipovičiui Ivanovui, Manturovsk 
Apskritis, Kursko Sritis, Pirmas Za- 
semskio Kaimo Sovietas.
(Pasirašo) I. Ivanov, 1938 m. sausio 18 d.

Stalino Atsakymas
Draugui Ivanui Filipovičiui Ivanovui:

Suprantama, kad teisinga yra jūsų 
nuomonė, Drauge Ivanov, o ideologiniai 
jūsų priešininkai, draugai Uroženko ir 
Kazelkov, klysta.

Ir tai dėl sekamų priežasčių:
Be abejo, klausimas dėlei socializmo 

laimėjimo vienoj šalyj, šiame atsitikime 
mūsų šalyj, turi dvi skirtingas puses.

Pirmoji klausimo pusė, apie socializmo 
pergalę mūsų šalyje, apima sprendimų 
savitarpinių santikių tarp klasių mūsų 
šalyje. Tatai paliečia vidaus santikių 
sritį. Ar gali mūsų šalies darbininkų kla
sė įveikti prieštaravimus su mūsų vals
tiečiais ir įsteigti sąjungą, bendradar
biavimų su jais? Ar gali mūsų šalies 
darbininkų klasė sąjungoj su mūsų vals
tiečiais sukriušint mūsų šalies buržuazi
jų, atimt iš jos žemę, fabrikus, kasyklas 
ir kt., ir savomis pastangomis sukurt 
naujų, beklasę visuomenę, visiškai socia
listinę visuomenę?

Tai šitokie yra uždaviniai ryšyj su 
pirmąja puse klausimo apie socializmo 
pergalę mūsų šalyje.

Leninizmas į šiuos uždavinius atsako 
teigiamai. Leninas mokina, kad “mes tu
rime visa, kas yra reikalinga sukurt pil
nai socialistinę visuomenę.” Taigi mes 
galime ir turime savomis pastangomis 
nugalėt savo buržuazija ir pabudavot so
cialistinę visuomenę. Trockis, Zinovje- 
vas, Kamenevas ir tie kiti ponai, kurie 
paskui virto fašizmo šnipais ir agentais, 
sakydavo, kad negalima sukurt socializ
mo mūsų šalyj, jeigu pirm to nebus 
įvykdyta socialistinė revoliucija kitose 
šalyse, kapitalistinėse šalyse. Tikrumoj 
tie ponai norėjo pasukt mūsų šalį atgal 
į buržuazinio vystymosi kelių, ir savo 
persimetimą priešingon pusėn (apostasi- 
ją) jie slapstė, veidmainiškai šnekėdami 
apie ‘revoliucijos pergalę’ kitose šalyse. 
Kaip tik čia ir buvo patsai punktas gin
čo tarp mūsų Partijos if tų ponų. Mūsų 
šalies vystymosi eiga paskui įrodė, jog 
Partija buvo teisinga, o Trockis ir Kom
panija klaidingi. Nes per šį laikotarpį 
mums pavyko panaikint savo buržuaziją, 
įsteigt brolišką sandarbininkavimą su 
mūsų valstiečiais ir pabudavbt, apskri
tai, socialistinę visuomenę, nežiūrint, kad 
socialistinė revoliucija dar nelaimėjo per
galės kituose kraštuose.

Tai tokia yra pozicija kas liečia pir
mųjų pusę klausimo apie socializmo per
galę mūsų šalyj.

Aš manau, Drauge Ivanov, jog tai ne 
ši klausimo pusė sudaro ginčo punktų 
tarp jūsų ir draugų Uroženkos ir Ka- 
zelkovo.

Antroji pusė klausimo dėlei socializmo 
laimėjimo mūsų šalyje apima sprendimų 
savitarpinių santikių tarp mūsų šalies ir 
kitų šalių, kapitalistinių šalių; jinai ap
ima uždavinį savitarpinių santikių tarp 
mūsų šalies darbininkų klasės ir kitų ša
lių buržuazijos. Tatai paliečia sritį išlau
kinių, tarptautinių santikių. Ar gali per- 
galingas • socializmas vienoj šalyj, apsup
toj daugelio stiprių kapitalistinių šalių; 
laikyti save pilnai užtikrintu nuo pavo
jaus kariško įsibriovimo — intervencijos 
—taigi ir nuo bandymų sugrųžint kapi
talizmų mūsų šalyj? Ar gali mūsų dar
bininkų klasė ir mūsų valstiečiai vien tik 
savo pastangomis, jei negaus rimtos pa
ramos iš darbininkų klasės kapitalistinė
se šalyse, įveikt kitų šalių buržuazijų tuo 
pačiu būdu, kaip mes įveikėme savo bur
žuazijų? Kitais žodžiais: ar galime mes 
žiūrėt į socializmo laimėjimų mūsų šalyj 
kaip į galutinų, kaip į laisvų nuo kari
nio užpuolimo pavojaus ir liuosų nuo pa
siūloj imu atsteigt kapitalizmų, dalei- 
džiant, kad socializmas yra laimėjęs per
galę tik vienoj šalyj ir kad jinai vis dar 
tebėra apsupta kapitalistinių kraštų?

Štai kokie uždaviniai yra surišti su 
antrąja puse klausimo apie socializmo 
laimėjiinų mūsų šalyje.

Leninizmas atsako į šiuos uždavinius 
neigiamai. Leninizmas mokina, kad “ga
lutinoji socializmo pergalė, prasmėje pil
no užtikrinimo nuo buržuazinių santikių 
sugrųžinimo, tėra galima tik tarptauti

niu plotu.”' (Rezoliucija Sovietų Sųjun- 
gos Komunistų Partijos 14-to suvažiavi
mo.) Tai reiškia, jog rimta parama tarp
tautinio preletariato yra jėga, be kurios 
negali būt išspręstas uždavinys galuti
nosios socializmo pergalės vienoj šalyje.
Tai, suprantama, nereiškia, kad mes tu
rime sėdėti susiėmę rankas ir laukti pas
pirties iš svetur. Priešingai, tarptautinio 
proletariato parama turi būt sujungta 
su mūsų darbu, kad sustiprinturnėm sa
vo šalies gynimų, kad sutvirtintumėm 
Raudonąją Armiją ir Raudonąjį Laivy
ną, kad sumobilizuotumėm visą šalį at-' 
remt karinį užpuolimą ir atmušt pasimo- 
jimus, siekiančius sugrųžint buržuazinius 
santikius.

Štai ką Leninas sako šiuo klausimu: 
“Mes gyvename ne vien valstybėje, bet 
valstybių sistemoje, ir tai neįsivaizduo
jamas dalykas, kad Sovietų Respublika 
ilgą laikotarpį gyvuotų šaligrečiai su im
perialistinėmis valstybėmis. Galų gale, 
viena ar kitos turi laimėt pergalę. Tuo 
tarpu, eilė baisių susikirtimų tarp So
vietų Respublikos ir buržuazinių valsty
bių yra neišvengiama. Tai reiškia, kad 
jeigu proletariatas, kaip valdančioji kla
sė, nori viešpataut ir pasiryžęs viešpa
taut, tatai jis turi taip pat įrodyt savo 
karine organizacija.” (Lenino Raštai, to
mas 24, puslp. 122, rusų laida.) Ir toliau:

• »
“Mus apsupa žmonės, klasės ir valdžios, 
kurie atvirai išreiškia savo neapykantą 
mums. Mes turime atsimint, kad visaiš 
laikais mes randamės tik per plauko plotį 
nuo karinio įsiveržimo.” (Lenino Raš
tai, tomas 27, pus. 117, rusų laida.)

Tatai pasakyta aštriai ir stipriai, bet 
teisingai ir tikrai, be papuošimų, kaip 
kad Leninas mokėjo kalbėti.

Tais dėsniais pasiremdamas, Stalinas 
pareiškė savo knygoj “Leninizmo Užda
viniai,” jog “socializmo galutinoji perga
lė yra pilnas, užtikrinimas nuo karinio 
įsiveržimo pasimojimų, o tai reiškia ir 
nuo bandymų sugrųžint buržuazinę san
tvarkų, nes bet koks rimtas pasimojimas 
atsteigt buržuazinę santvarką tegali būt > 
padarytas tiktai su rimta paspirčia iš 
svetur, tik su. tarptautinio kapitalo pa-‘A 
rama. Todėl visų kraštų darbininkų pa
rama mūsų revoliucijai, ir dar labiau, 
darbininkų pergalė bent keliose šalyse, 
yra būtina sąlyga, kad galėtų būt pilnai 
užtikrinta pirmoji pergalinga,šalis prieš 
bandymus karinio įsibriovimo ir buržu
azijos sugrųžinimo,—tai būtinai reika
linga sąlyga galutinai socializmo perga
lei. (“Leninizmo Uždaviniai,” 1937 m. 
rusų laida, puslp. 134.)

* * M:

Tai iš tikro būtų juokinga ir kvaila 
užsimerkt nuo to fakto, kad mes esame 
apsupti kapitalistinių valstybių, ir ma
nyt, kad išlaukiniai mūsų priešai, fašis
tai, pav., nebandys, jeigu pasitaikys pro
ga, kariškai užpult Sovietų Sąjungų. Tik 
akli pagyrai ar apsimaskavę priešai, ku
rie nori apmigdyt mūsų žmonių budru
mą, tegali taip manyti. Ne mažiau būtų 
juokinga ginčyt, kad, jeigu karinis įsi- 
briovimas laimėtų bent mažiausių pasi
sekimą, įsibriovėliai nebandytų savo už
imtose apskrityse sunaikint Sovietinę 
tvarkų if iatsteigt buržuazinę sistemų. 
Argi Denikinas ir Kolčakas nesugrąžino 
buržuazinę santvarkų apskrityse, kurias 
jie užėmė? Ar fašistai yra bent kiek ge
resni už Denikinų ir Kolčakų? Tik avi
galviai arba apsimaskavę priešai, kurie 
savo pagyrais nori pridengt savo prie
šingumą ir stengiasi suardyt žmonių mo
bilizaciją, tik tokie asmenys tegali už- 
ginčyt pavojus karinio įsiveržimo ir ban
dymų sugrąžint buržuaziją tol, kol gy
vuos kapitalistinis apsupimas. Ar gali
ma socializmo laimėjimą vienoj šalyj lai
kyt galutinu, jeigu ši šalis yra apsupta 
kapitalizmo, ir jeigu jinai nėra pilnai už
tikrinta nuo karinio įsiveržimo ir bur
žuazijos sugrąžinimo pavojaus? Aišku, 
kad ne.

Tokia tai yra pozicija kas liečia socia
lizmo pergalės klausimą vienoje šalyje.

Taigi šiame klausime yra du skirtingi 
uždaviniai: (a) uždavinys vidujinių san
tikių mūsų šalyje, tai yra, uždavinys nu
galėt mūsų buržuaziją ir sukurt pilnų 
socializmų, ir (b) uždavinys išlaukinių 
santikių mūsų šalies, tai yra, uždavinys 
pilnai už tikrint mūsų šalį nuo pavojų ka
rinio įsibriovimo ir buržuazijos sugrų- | 
žinirrio. Mes jau iššprėndėtnė pirmąjį už

davinį, nes mūsų buržuazija jau likvi
duota ir socializmas sukurtas apskritai. 
Štai ką mes vadiname socializmo perga-' 
le, arba tikriau pasakius, socializmo sta
tybos pergale vienoj šalyj. Mes galėtu
mėm sakyt, kad ši pergalė yra galutina, 
jeigu mūsų šalis būtų ant kokios salos 
ir jeigu mes nebūtumėm apsupti skait
lingų kitų, kapitalistinių šalių. Bet ka
dangi mes gyvename ne ant salos, bet 
“valstybių sistemoje,” kurių žymus skai
čius yra priešingos' socializmo 'šaliai ir 
sudaro pavojų karinio įsibriovimo ir bur
žuazijos atsteigimo, tai mes sakome at
virai ir teisingai, kad socializmo perga
lė mūsų šalyje dar nėra galutina. Bet 
iš to seka, jog antrasis uždavinys dar» 
neišspręstas ir kad jis dar turės būt iš
spręstas. Dar daugiau, antrasis uždavi
nys negali būt išspręstas tuo būdu, ku
riuo mes išsprendėme pirmąjį uždavinį, 
tai yra, vien tik savo šalies pastangomis. 
Antrasis uždavinys tegali būt išspręstas 
tik per sujungimų rimtų pastangų tarp
tautinio proletariato su dar rimtesnėmis 
pastangomis visų mūsų Sovietų žmonių. 
Tarptautiniai proletariniai ryšiai tarp 
darbininkų klasės Sovietų Sąjungoj ir 
darbininkų klasės buržuaziniuose kraš
tuose turi būt padidinti ir sustiprinti; 
politinė parama darbininkų klasės bur
žuazinėse šalyse darbininkų klasei mūsų 
šalyj turi būt suorganizuota tokiam at
sitikimui, jeigu kas kariškai užpultų mū
sų šalį; ir taipgi visokeriopa mūsų šalies 
darbininkų klasės parama darbininkų 
klasei buržuazinėse šalyse turi būt suor
ganizuota; mūsų Raudonoji Armija, 
Raudonasai Laivynas, Raudonasai Or- 
laivynas ir Cheminio ir Orinio Apsigy
nimo Draugija turi būt padidinta ir su
tvirtinta labiausiai, kaip tik galima. Visi 
mūsų žmonės turi būt laikomi stovyje 
mobilizacijos ir prisirengimo akivaizdoje 
karinio užpuolimo pavojaus, kad joks 
“pripuolamas nuotikis” nei jokios gudry
bės išlaukinių mūsų priešų negalėtų mus 
netikėtai užklupti....* * *

Iš jūsų laiško matosi, kad draugas Uro
ženko laikosi skirtingo ir ne visai leni
nis tinio supratimo. Pasirodo, jis tvirti
na, kad “mes dabar 'turime galutinųjų 
socializmo pergalę ir pilną užtikrinimą 
nuo karinio įsibriovimo ir kapitalizmo 
atsteigimo.” Negali būt nė mažiausios 
abejonės, kad draugas Uroženko yra pa
matiniai klaidingas. Uroženkos tvirtini
mas tegali būt išaiškintas tik jo nesuge
bėjimu suprast apsupančią tikrenybę ir 
jo nežinojimu pamatinių leninizmo dės
nių, arba tuščia pagyrūnyste pasipūtusio 
jauno biurokrato. Jeigu tiesa, kad “mes 
pilnai užtikrinti nuo karinio įsibriovimo 
ir nuo kapitalizmo atsteigimo,” tai kam 
reikia mums stprios Raudonosios Armi
jos, Raudonojo Laivyno, Raudonojo Or- 
laivyno ir Orinio Apsigynimo Draugijos, 
daugiau ir tvirtesnių ryšių su tarptauti
niu proletariatu? Ar ne geriau būtų tuos 
bilionus rublių pinigų, dabar einančių 
stiprinimui Raudonosios Armijos, išleist 
kitiem reikalam ir kuo labiausiai suma
žini Raudonąją Armijų arba net visiškai 
jų panaikint? Tokie žmonės kaip drau
gas Uroženko, net jeigu jie asmeniškai 
(subjektyviai) būtų ištikimi mūsų idėjai, 
objektyviai (daiktiškai) yra pavojingi 
jai, nes savo pagyrais jie, noromis ar ne
noromis — čia nėra skirtumo!—jie mig
do mūsų žmonių budrumų, krikdo mobi
lizacijų darbininkų ir valstiečių ir pade
da priešams mus netikėtai užklupti, išti
kus kokioms tarptautinėms painiavoms.

Kas liečia fakto, jog matyt, kad jūs, 
Drauge Ivanov, likote “pašalinti iš pro
pagandos darbo, ir buvo pakelta klausi
mas, ar jūs tinkate pasilikti Jaunųjų Ko
munistų Lygoj,” tai nėra jum ko bijoti. 
Jeigu žmonės srities komitete Jaunųjų 
Komunistų Lygos nori pamėgdžioti Če
chovo unteroficierių Prišibejevų, jūs ga
lite būt tikri, kad jie pralaimės šiame 
lošyje. Prišibejevai nemylimi mūsų šalyj.

Dabar jūs galite spręst, ar ta ištrau
ka iš knygos “Leninizmo Uždaviniai,” 
apie socializmo pergalę vienoj šalyj yra 
nusenus ar ne. Aš pats labai norėčiau, 
kad jinai būtų nusenus; aš norėčiau, kad 
tokie nesmagūs dalykai, kaip kapitalis
tinis apsupimas, pavojus karinio užpuo
limo, pavojus kapitalizmo sugrųžinimo, ir 
kt., būtų jau praeities dalykai. Tačiau, 
deja, šie nemalonūs dalykai dar tebegy
vuoja.

(Pasirašo) J. STALIN,
1938 m. vas. 12 d.

UETUVOS ŽINIOS
Kaip 65 M. “Jaunikis” per 
Laikraščius Susirado Antrų ....

žmonų
Kauniškis Stasys šaliamoras, 

Ū5 metų amžiaus, pasiskundė 
policijai, kad jį šantažuojanti 
kažin kokia moteris ir šantažo 
būdu reikalaujanti 50 litų. Vie
nų dienų į jo butų atėjęs vy
ras ir moteris, kurių nė vieno 
nepažįstus. Atidarius duris jo 
dukrelei, įteikę laiškų ir skubiai 
nuėję. Nors jis atėjusius ma
tęs, bet jų nepažinęs. Laiškas 
buvęs anoniminis, be parašo, • ■ 
kuriame reikalaujama įdėti į 
laiškų 50 litų ir pasiųsti į Kau
no centrinį paštų ligi parei
kalavimo kažin kurio kvito nu- • • 
meriu. Priešingai grųsinama 
nemalonumais. Kai jis reikala
vimo nepildęs, vėl atėjęs kažin - 
koks žmogus ir jo jieškojęs. 
Kadangi jis nesijauciųs niekam 
skolingas, tai pinigų nesiuntęs, •* 
bet nežinodamas kokie gali būti 
šantažavimo padariniai, skun- - 
džiųsis policijai.

Kriminalinė policija išaiškino, 
kad anoniminį laiškų rašiusi •• ■ 
siuvėja Stonienė, 35 metų am-.... .
žiaus. Ji prisipažino laiškų ra-"' 
šiuši ir paaiškino priežastį. Ji 
esanti persiskyrusi su vyru.”’ 
Viename savaitraštyje paskel-' 
busi, kad esanti gyvanašlė ir 
j ieškanti pasiturinčio gyvenimo1"' 
draugo vedybų tikslu. Tarp ki-‘ 
tų jai pasisiūlęs ir'šaliamoras.- — 
Jie paskyrę pasimatymų, kelis " 
kartus susitikę, šaliamoras su- "7 
tikęs ja vestiį sakęsis esųs naš- 
lys. žadėjęs provincijoje jos 
vardu ūkį nupirkti ir ten jų V’ 
apgyvendinti. Bet kai ji paty
rusi, kad Šaliamoras turi gyvų 
žmonų ir vaikus, jų santykiai 
pakrikę. Eidama į pasimaty
mus, besikalbėdama su šaliamo- 
ru, ji nuo darbo sugaišusi dvi 
savaites. Dėl to ir rašiusi jam 
laiškų, reikalaudama už sugaiš
tų lųįkų atlyginti. Laiške grų-...
sinusi. , Ji buvusi nusistačiusi, 
jei jis geruoju neatsiteisiųs, pa
traukti teismo atsakomybėn, 
kitaip nemaniusi keršyti. Ka- • 
dangi laiškų ji pati nunešusi ir ’' 
jam matant jo dukteriai įteiku
si, šaliamoras žinojęs, kas jam 
rašo tokį laiškų, taigi jo skun- — 
dimasis policijai esųs neteisin- 
gas.

Kriminalinė policija reikalų . 
spręsti pavedė Apylinkės Teis
mui. Teismo šaukimas šalia- " 
morui, kaip skundėjui, įteiktas, 
jis pats pasirašė šaukimų ga
vęs, bet į teismo posėdį neatvy
ko. Dėl to teismas prieš Sto
nienę bylų nutraukė.

Sudegino Arklį su Pakink
tais Jr Važiu *

Butrimonių valse. Uosiapievio 
miške ties Ramašiškėmis ir Te- 
lėtninkais sausio 19 d. Rama-
šiškių gyventojai eglaičių tan
kumyne užėjo su pakinktais ir ...
rogėmis sudegintų arklį.

Arklys virvagaliu užsmaug- r
tas, tačiau likę žymių, kad ark
lys buvęs širmas, riebus ir tvir
tas, o važis Jonavos darbo. *

Tokiu radiniu stebisi gyven
tojai, nes tai pirmas toks atsi
tikimas šiam krašte. Spėjama, y 
kad tai bus nepavykusios va-....
gystės auka.

Kauniškis Architektas Blo- ’’ 
chas Išvyko Siūlyti Savo

Perkaso Sumanymo
- Anglijai

Kaunietis architektas M. Blo- • . 
chas buvo parengęs sudėtingų — 
sumanymų didžiuliam perkasui' 
per Palestinų iš Haifos uostot - 
ligi Akabos įlankos, kuris būtų 
gretimas nelabai saugiam Suezo ..’I 
perkasui, pravesti ir kad šis jo 
sumanymas buvo kito Palesti- " 
nos inžinieriaus nuplagijuotas, 
šiomis dienomis architektas - 
Blochas išvyko į Londonu savo • 
perkaso sumanymo reikalu. 
Esu, jis tenai, pasitaręs su žy
dų sionistų vadovaujančiais as- 
menimis, mėgins savo sumany
mų pasiūlyti oficialioms anglų
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Didelė Sukaktis

BendradarbėmsNesveikuoja
šioje, 
Malo-

visi, kas tik tinkamas val- 
šautuvą, eitų į karo fron
dos masiniai kasa apka- 
jos dirba įvairius darbus 

Tūkstančiai

riausio, nes 
matyt mūsų 
terų Dienos 
mas moterų
laidas turininkomis.

Amerikos darbo žmonių my- > 
limoji Močiutė Bloor kalbės per 
radio rytoj, vasario 24 dieną,

Trečiad., Vasario 23, 1938 LAISVĖ Puslapis trečias

Kaip Aš Sutikau Naujus Metus
Lietuvos Karininkų Ramovė savo būstynėj 

gruodžio 31 d. surengė gražų ir jaukų naujų 
metų sutikimą—balių.

Lietuvių tautininkių moterų d-ja “Gražina” 
ir Kauno tautininkai Pažangos rūmų salėse 
surengė naujų metų sutikimą.

Studentų korporacija “Neolithuania” su
rengė naujų metų sutikimą.

Kaip gi aš praleidau ir sutikau naujus 
metus? Aš, ne diplomatas, ne ministeris, ne 
korporantas, ne darbo rūmų pirmininkas— 
reiškia, baliuose nebuvau.

—Tai kas gi aš? Tokių, kaip aš Lietuvoje 
yra daug. Jų gyvenimas tai yra mano gy
venimas. Jų naujų metų sutikimas, yra ma
no naujų metų sutikimas.

Aš darbininkas, juodadarbis. Man 20 me
tų. Bet jaunystė nesuteikia man džiaugsmo. 
Mano rankos tvirtos, pūslėtos. Jos moka kal
ti, kasti, kurti, dirbti—bet dabar jos nei 
man, nei kam kitam nereikalingos. Aš be
darbis. Aš beldžiausi į daugelį durų prašy
damas darbo, bet jo negavau.

Man 20 metų, bet alkis jau iščiulpė mano 
jėgas, pakirto mano jaunystę, aš jaučiuosi 
kaip paliegęs, bejėgis senis.

Prieš šventes aš ėjau į savivaldybę, į vi
sas labdaringas įstaigas prašydamas pašal
pos. Buvau net į gyvulių globos d-ją nu
ėjęs (jei myli gyvulius, kodėl gi žmogaus 
nepamylėti?). Visi tie žmonės bei gyvulių 
mylėtojai man atsakė:

—Esi jaunas, gali dirbti, krizė pasibaigė, 
Lietuvoj bedarbės nėra.

šie visi ponai man nori įkalbėti, kad aš ne ■ 
bedarbis, bet šiaip driskius; bet tai nieko iš 
esmės nekeičia: aš visvien negaunu darbo.

Bet aš juk noriu apie mano naujų metų 
sutikim# papasakoti. 31 gruodžio tik dienai 
švystelėjus, jau buvau gatvėj. Savo menkus 
pusryčius pabaigiau gėrėdamasis puikia mai
sto krautuvių vitrinjų išvaizda. Pasisotinęs, 
kumpių, dešrų, pyragų ir vaisių kvapu, dro
žiau toliau. Truputį stabtelėjau prie gata-

vų rūbų krautuVės vitrinos, išrinkau pigią 
65 lt. vertės drabužių eilę, bet palikęs ją 
gulėti vitrinos lange, tęsiau savo betikslę 
kelionę. Gatvės pamažu prisipildė žmonių. 
Daugelis skubėjo pundais nešini. Laikraščių 
pardavėjai garsiai šaukė, automobiliai ir 
taksi be paliovos lėkė. Kaip akmeninės 
statulos, kampuose^ storais kailiniais apsi
vilkę, stypsojo policininkai.

Bet į mane niekas dėmesio nekreipė. Tik 
kaip susitikom grupė bedarbių ir sustoję 
pradėjom kalbėti, tuoj • atsirado tvarkos da
botojas ir liepė išsiskirstyti.

Aš ėjau toliau. Vienoj gatvėj gavau su
krauti sniegą ir uždirbau 50 et. Nusipirkęs 
duonos užsukau į šiltą koridorių užkąsti. . .

Vakaras. Sumirgėjo elektros- šviesa. Iš 
kažkur atklydo radio balsas rusų kalba. 
Stabtelėjau. “Mes sutinkam naujus mietus 
naujais socialistinės statybos laimėjimais. . . 
Darbininkų klasės rykštė—bedarbė mūsų 
socialistinėj šalyj išnyko. Teisė į darbą ir į 
mokslą auksinėm raidėm įrašyta į stalinišką 
konstituciją.”

Policininkas įtariamai žvilgterėjo į mane. 
Pastyrusiomis nuo šalčio bei nuovargio kojo
mis aš nuslinkau toliau.

Apie 12-tą vai. atsidūriau prie karo mu
ziejaus. Laikrodis išmušė dvyliką. Iškilmin
gai sugaudė varpai. Generolas Nagevičius 
(gyvulių globos d-jos pirmininkas) kalba. . .

“Bendraujam su jumis pavergti Vilniaus 
broliai. . . ir su jumis brangūs mūsų “'širdžiai 
klaipėdiečiai . . .” Bet su manim niekas ne
bendrauja. Juk bedarbių nėra.

Nuėjau. Pasiklausiau dar muzikos, sklin
dančios iš Pažangos rūmų, if griausmingo va
lio iš Karininkų Ramovės. . .

Iš ryto visi grįžtantieji iš balių ir vakaruš
kų be abejo matė mane ar kitą tokį mano 
brolį—bedarbį susitraukusį nuo šalčio ir vis 
betiksliai bežingsniuojantį gatvėse, štai, jūs 
dabar žinot, kaip aš sutikau 1938 metus.

Balys.

Močiutė Bloor Kalbės 
Per Radio

Ella Reeve Bloor
nuo 2:15 iki 2:30 po piet. Na
tional Broadcasting Kompani
jos (NBC) ryšiais jos kalba 
bus perduodama visai šaliai. 
New Yorke ją girdėsim iš'sto
ties WJZ. Toj pat programoj 
dalyvaus Muriel Draper, auto
rė, ir Betty Gram Swing, narė 
Nac. Mot. Partijos.

Ispanės Verpete Kovų už Laisvę

So. Bostono Motery Kliubas 
Prisidėjo Prie Šaukiamo 

Motery Suvažiavimo
Vasario 12-tą gautas spe

cialia pranešimas nuo So. Bos
tono Moterų Kliubo, kad kliu
bas nutaręs prisidėti prie ALD 
LD 7-to Apskričio šaukiamo 
moterų suvažiavimo. Tai anks
tyba ir graži pradžia, šis pa
vyzdingas draugių bostoniečių 
žingsnis turėtų paskatinti ki
tas organizacijas imtis už dar
bo.

Dar nieko nesigirdi iš mūsų 
garsių lietuviškų tvirtovių, 
Lawrence ir Montello. O ten 
taip pat vis dar yra gana daug 
mūsų buvusių gerų veikėjų, 
kurios pastaraisiais laikais tu
rėjo gerokas vakacijas. Poil
sis visiems reikalingas, bet per 
ilgas ilsėjimas irgi savo rūšies 
nuovargis. Todėl šiame suva
žiavime tikimasi matyt visas 
veteranes darbuotojas, lygiai, 
kaip ir naujai kylančias, nes 
patsai gyvenimas iš mūs to rei
kalauja ir mes turim teigiamai 
į tą atsiliepti.

Mes raginame kitų koloni
jų organizacijas pasekti bos
toniečių draugių pėdomis.

Tolimų Kolonijų Draugės 
Taipgi Domisi Mūsų 

Suvažiavimu
Užginančiai ir nuosekliai at

siliepė apie mūsų suvažiavi
mą vidur-vakarinių valstijų 
draugės, “Vilnies” Moterų 
Skyriaus vedėjos. Jųjų many
mu, kaip suvažiavimas, taip 
jam skiriami klausimai yra 
svarbūs ir vietoje. Todėl drau
gės vilnietės linki mūsų suva
žiavimui pasiekti tikslo ir ra
gina savo skaitytojas ir visas 
pažangias organizacijas daly
vauti suvažiavime.

šaukėjos aplaikė sveikinan
tį laišką nuo žymios darbuoto
jos, draugės E. Sliekienės iš 
Pittsburgh, Pa. Tarp kitko, 
draugė E. S. pažymi: “Sveiki
nu, draugės, jūsų sumanytą 
žingsnį šaukti Moterų Suvažia
vimą Mass. Valstijoj. Darbas 
tarp moterų turi būti stipriau 
vedamas. Linkiu jūsų suvažia
vimui geriausios kloties.”

Sveikinimai; atsiliepimai iš 
tolimų kolonijų suteikia daug 
energijos ir pasiryžimo tęsti 
darbą pirmyn. M. K. S.

Nors jau kelis kart buvo ra
šyta apie įvykusį Lietuvoje 
moterų suvažiavimą, bet kad 
mums, amerikietėms, būtų aiš
kus skirtumas tarpe kauniškio 
suvažiavimo, kitų, įvairiose ša
lyse įvykstančių moterų suva
žiavimų, ir mūs pačių buvusių 
suvažiavimų, prisieina rašyti 
plačiau.

Kauno ponios, matyt, nela
bai smagiai jaučiasi po “pavy
kusio” suvažiavimo, kad da
bar teisinasi. “Moteris ir Pa
saulis” žurnale, už gruodžio 
mėnesį, bandoma neva teisin
tis, kodėl nebuvo leidžiama su
važiavime nepakviestom daly
vėm kalbėti:

“Organizacinis komitetas tą 
klausimą išanksto buvo nuodu
gniai svarstęs ir priėjo aiškios 
išvados, kad visuotinos disku
sijos neįmanomos. Jos neįma
nomos jau vien laiko žvilgs
niu.” Laiko buvę stoka. Na, tai 
pažvelgkime, ką tos ponios 
veikė sušaukusios suvažiavi
mą ir kaip jos tūpė tą brangų
jį laiką. Visų pirma suvažia
vimo dalyves nuvedė į bažny
tėlę, kad pasimelsti; sugrįžus 
į svetainę išklausė Smetonos 
kalbos, o paskui jau klausėsi 
Kauno ponių frazių apie gar
bingą lietuvės moteries užduo
tį ir pasiaukojimą. Suvažiavi
mo dalyvėms nedavė balso da 
ir dėl kitos labai svarbios prie
žasties, tai “reikėję išlaikyti 
tribūnos rimtumas.”* Ir su
prantama, kad kokia tai so
dietė galėjo sudrumsti ponių 
malonią nuotaiką. Iš aštuonių 
šimtų dalyvių, vos tik viena 
sodietė agrikultūrinės šalies 
moterų suvažiavime. Dalyvės 
į šaukiamąjį suvažiavimą turė
jo registruotis “Per šaulių 
moterų rinktines vadės.”

Kas toji šaulių moterų orga
nizacija? Tai yra “Tautos Va
do” palaiminta fašistinė orga
nizacija, kuri naudojasi viso
kiomis privilegijomis. Todėl, 
matomai, sodietės ir visai igT 
noravo šaukiamąjį neva mo
terų suvažiavim’ą. Suvažiavi
mo šaukėjos gerai žinojo, kad 
jeigu suvažiuos platesnė at
stovybė Lietuvos sodiečių, tai 
neišvengiamai ‘ bus iškeltas 
klausimas apie jų ekonominę

padėtį: ūkių varžytinėms iš
pardavimai už neišmokamas 
skolas, valdininkų šmugelystės 
ir sauvaliavimai, tarnaičių sun
ki padėti^ ir daugybė kitokių 
kasdieninių, sunkumų, kurie 
slegia sodietes, neišvengiamai 
turėjo išsiveržti tokiame suva
žiavime; per tai ponios ir pa
sistengė uždaryti burnas neva 
“tribūnos rimtumo dėlei.”

Baigianties suvažiavimui, 
kuomet dalyvės pamatė, kad 
ponios šaukėjos vengia išgirsti 
Lietuvos liaudies moterų bal
są, nežiūrint, kaip stropiai bu
vo saugojama “tribūnos rimtu
mas,” visgi drįso parodyt to
kiam sauvaliavimui pasiprieši
nimą :

“Kaip vieną įdomų epizodą 
galima pampinėti, kad viena 
£erų norų dalyvė suprojekta
vo siūlyti suvažiavimui čia pat 
išrinkti atstovę nariu į Sei
mą.” Vienur-kitur pasipylė 
balsai: “Kodėl neskaitote mūs 
įnešimų ir rezoliucijų?” Toki 
reikalavimai, matyt, labai su
drumstė ponių ramybę: mat 
tikėjosi, kad dalyvės, kaip ko
kios paklusnios avelės, išklau
sys išanksto smetonininkių pri
ruoštas paskaitas apie moters 
garbingas pareigas, pasigrožės 
suruoštu spektakliu'ir da pasi
grožėjusios karininkų ramovos 
puošnumu, pasigėrėjusios, / kaip 
ten Kaune gražu, išsiskirstys 
nam'on vilkti gyvenimo kryže
lį, o ponios, atlaikiusios suva
žiavimą, galės net orlaiviais 
lėkti į Paryžių parsinešt nau
jų suknių ir skrybėlių, kuomet 
sodietės daugelyje ■ atvejų da 
balanomis savo bakūžę apšvie
čia.

Suvažiavime įnešimai ir re- 
(Tasa 4-tam puslapy j)

Buvusi mūsų nuolatinė ben
dradarbė d. B. E. Senkevičienė 
pastaraisiais laikais vėl nesvei
kuoju, gydytojas pripažino tul- 
žiapūslės įdegimą. Deda pa
stangas apsieiti be operacijos. 
Draugė nusiskundė ne tiek liga, 
kiek negalėjimu darbuotis, kaip 
prieš ligų užklupimą kad dirb
davo. Laimingai nugalėt ne
lemtąsias ligas!

ALDLD 2-ros kuopos mote
rų susirinkimas, įvykęs vasa
rio 16 d., buvo skaitlingas. 
Nors daugelis mūsų draugių 
negali susirinkimuose daly
vauti, nes turi naktimis dirbti, 
bet jos atlieka savo pareigas 
bile laiku. Viena iš jų yra d. 
A. Sabulienė, kuri visuomet 
yra pavyzdis kitoms. Kad ir 
šiame susirinkime, ji, negalė
dama pati dalyvauti, prisiuntė 
laiška, kuriame rašo:

“Gerb. Draugės: Prisiunčiu 
dvi naujas nares prie moterų 
skyriaus, čia rasite $2 ir ant
rašus. Toliau gal gausiu dau
giau.

Draugiškai, A. Sabidienė.”
Dabar klausimas, kuri kita 

pralenks d. Sabulienę? O juk 
čia yra mūsų,visų pareiga bu- 
davoti savo apšvietos organi
zaciją. Į darbą, draugės!

Literatūros klausimas pas 
mumis yra baisiai apleistas./ 
ALDLD 2 kp. bendrame susi
rinkime pakėlus šį klausimą 
draugai tiesiog numojo ranka 
ant literatūros platinimo. To
dėl moterys to nepakęsdamos 
vėl pasiėmė literatūros plati
nimo darbą ant savęs ir išsi
rinko dvi darbuotojas.

Taipgi išrinkom dvi drau
ges į bendrą Draugijų Sąry
šio komitetą.

Prisirengimui prie ALDLD 
7-to Apskričio šaukiamo mote
rų suvažiavimo, įvyksiančio 20 
d. kovo, So. Bostone, išrink- 
kom 15 darbuotojų. Jos aplan
kys lietuvių organizacijas, 
kuriose tik randasi moterų, 
kviečiant jas dalyvauti suva
žiavime ir atliks daug, kitokių 
darbų, surištų su suvažiavimu. 
Taipgi turime užkvietusios 
kalbėtoją iš tarptautinės mo
terų organizacijos, drg. Fenny 
Hartman, kuri palies daug 
svarbių dienos klausimų.

Baigiant susirinkimą, d. B. 
Chuberkienė skaitė paskaitą 
sveikatos klausimais, parašytą 
Dr. Kaškiaučiaus, kaip mes 
turime maitintis, kad būtume 
sveiki (tikro antgalvio neatsi
menu). Drg. Chuberkienė yra 
mūsų pirmaeilė veikėja, taipgi 
ji yra Moterų Skyriaus finan
sų sekretorė.
Permaina Mūsų Parengimuose

Kadangi Laisvės Choras mo? 
terų suvažiavimo dieną ren
gia savo koncertą, tai mūsų 
parengimas minėjimui Tarp
tautinės Moterų Dienos yra at
keltas į 13 kovo.

Po susirinkimo turėjom už
kandžių ir draugišką pasikal
bėjimą.

Margumynų vakaras įvyks 
6 d. kovo, 7 vai. vakaro, 376 
Broadw<ay. M. S. Kor-te.

Ispanijos Liaudies Valdžia' atlieka didelį darbą. Moterys 
1936 metų pabaigoje išleido organizuoja karo fronte siuvy- 
įstatymą, kuriuomi suteikė mo
terims pilnas teises ekonomi
niame ir socialiame gyvenime. 
Savo ir visos liaudies laisvę is
panės aukštai įvertina ir savo 
didvyriškais darbais kartkartė
mis įrodo pasišventimą liaudies 
tėvynei. ' Pastaraisiais laikais 
moterį galima matyti visur: 
liaudies milicijos kariuose ir 
atsakomingose valdžios vietose. 
Moterys kovoja prieš fašizmą 
greta su vyrais ir .užiminėja 
kritusių savo draugų vietas.

Asturijoj fašistai nukankino 
paštininką, o jo žmonai pasise
kė pabėgti į Asturijos liaudies 
milicijos armiją, pas angliaka
sius. Ją išmokino primityviu 
būdu dirbti bombas iš dinamito 
ir kaip mesti ir kdip uždegti. 
Ji per ugnį ir švilpiančias kul
kas prisiartino prie pat priešo 
kanuolės ir metė savo rankomis 
padarytą bombą, priešus į dul
kes išnešiojo.

Iš Algesiros komunistui fa
šistai nukirto galvą. Jo našlė 
atėjo į liaudies frontą ir pa
prašė šautuvo. Jos prašymą 
turėjo išpildyti.

Enkerson Sierra, penkių vai
kų motina, tabako fabriko dar
bininkė — ji Komunistų Par
tijos narė tik iš 1935 metų, bet 
profsąjungų narė nuo 1918 me
tų—birželio 22 dieną suorgani
zavo grupę moterų ir užėmė 
klioštorių netoli nuo Madrido. 
Draugė Enkerson tapo paskirta 
anti-fašistinio moterų komiteto 
komisaru. Jai vadovaujant, jos

klas, skalbyklas, rūpinasi mais
tu, siuva ir skalbia rūbus ka
riams.

Enkerson buvo ir Sovietų 
Sąjungoj 1936 metų revoliuci
jos šventėse. Ji darbininkų 
susirinkimuose drąsiai pasakė, 
kad “mes fašistinę gyvatę pa
smaugsime. ”

Fredrikai Motorson pavesta 
sveikatos skyriaus vedėjo-mi- 
nisterio pareigos. Ji į trumpą 
laiką įsteigė visą eilę ligoninių, 
pasilsio namų, vaikam ir suau
gusiom sanatorijų.

labelė Palencia buvo pirmu
tinė Ispanijos moteris diploma
tas nuo Ispanijos į Šveicariją.

Rašytoja Maria Leon apva
žinėjo karo frontą, laikydama 
posėdžius su kariais, rašydama 
ir tt.

Pepita yra pilotė ir leitenan
te, gabi orlaivių komandierė.

Artistės ateina į karo frontą 
ir savo dainom linksmina ka
rius. Laike mobilizacijos, mo
terys rengia masines demons
tracijas ir griežtai reikalauja, 
kad 
dyti 
tą. 
sus,
užpakaly fronto.
jų siūlina savo kraują perleidi
mui sužeistiems kariams.

Kas gi negirdėjo apie Dolo
res Ibarruri — Pasionaria—Is
panijos darbo masių vadovę. 
Dolores yra Asturijos angliaka
sio žmona ir dviejų vaikų mo
tina. Bet ji Ispanijos Komu-1

nistų Partijos narė nuo 1919 
metų. Dabar ji yra narė Ko
munistų Partijos Centro Komi
teto. Jinai daug kartų buvo 
areštuota ir daug kartų sėdėjo 
kalėjime. 1935 metais buvo iš
rinkta atstove į Ispanijos Sei
mą. Pasionaria buvo Sovietų 
Sąjungoj delegate į Komunistų 
Internacionalo 7-tą Kongresą.

Nėra Ispanijoj tos vietos, .kur 
ji nebūtų buvus ir kur jos ne
žinotų. Nėra tų apkasų, ku
riuos ji nebūtų aplankiusi ir 
kalbėjusi su kariais. Ji sykiu 
su jais kasė apkasus ties Ma
dridu.

Pasionaria yra pagarsėjusi 
oratorė, jos puikios mintys už- 
interesuoja visus, jos iškelti 
obalsiai skamba po visą Ispani
ją. Draugė Ibarruri atsikreipė 
į moteris sekamais žodžiais: 
“Mes geriau būsim didvyrių 
našlėmis, negu bailių žmono
mis.” Jinai šaukė Ispanijos 
liaudį į kovas prieš Italijos, 
Vokietijos ir Ispanijos genero
lus, sakydama: “Geriau mirti 
statiems, negu visą amžių ant 
kelių atsiklaupus gyventi.”

Ibarruri garsiai šaukia į ma
ses, kad “fašistai nepraeis, nes 
mes ne vieni!”

Sovietų Sąjungoj išleista kny
ga Dolorės Ibarruri- Pasionari- 
jos straipsnių ir prakalbų. Rin
kinys turi virš 300 puslapių. 
Jame pilna puikių minčių ir 
įvairių davinių apie Ispaniją. 
Toji knyga labai populiari tar
pe Sovietų darbininkų.

J. Bondžinskaitė.

Tai pagirtinas darbas Mass, 
valstijos draugių moterų šau
kimas suvažiavimo ir tie svar
būs klausimai, kuriuos turi ant 
dienotvarkio. Linkėtina drau
gėm gerų, naudingų tarimų 
padaryt, taipgi kad pavyktų 
daug draugių sutraukt į šau
kiamą suvažiavimą, kad komi
teto darbas atsiektų savo tiks
lą.

Mano supratimu, laikas bū
tų ir kitų miestų ir valstijų 
draugėm susidomėt panašiais 
klausimais, nes' visur moterų 
veikimas labai silpnas. Daug 
moterų priklauso prie A. L. D. 
L. D. ir phšalpinėse draugi
jose, bet tokio plataus veiki
mo, koks ištiktųjų turėtų būti 
—nesudaro.

Draugės moterys turėtų su
sirūpinti šių dienų klausimais, 
nes darbininkių moterų padė
tis laipsniškai blogėja. Nedar
bas jau ir vėl padidėjo, o kai
nos ant maisto neapsakomai 
aukštos. Ir ant visų produktų 
kainos pakeltos. Kas pirmiau
sia pajunta tą blogumą? Dar
bininkės moterys, o ypatingai 
tos, kurių vyrai atsistoja į be
darbių eiles. Joms prisieina vi
są atsakomybę pasiimt ant sa
vo pečių. Ir ši sunki problema 
stovi prieš kiekvienos darbi
nės akis.

Dabartiniu laiku iškyla dau
gybė naujų klausimų, kuriuos 
galima išdiskusuoti susirinki
muose arba suvažiavimuose, 
bet diskusijų turime mažai. O 
darbininkėm moterim prisieina 
plačiai susipažint su tais klau
simais, kurie paliečia jų pačių 
gyvenimą.

Blogiausia, kad labai sunku 
pritraukti moteris prie darbi
ninkų judėjimo. Gal mes nemo-

Kurių raštai netilpo 
tilps sekamose laidose, 
nėkite rašinėti.

Sekamoji skyriaus laida jau 
išeis kovo mėnesį. Draugės 
prašomos siųsti, ką turite ge- 

ypač būtų malonu 
Tarptautinės Mo- 

laidą, taipgi seka- 
agitacijos mėnesio

kam, kaip subudavot tvirtą ju
dėjimą tarpe darbininkių mo
terų ? Gal nėra ganėtinai drau
giškumo ar kas tokio nenau
dingo, kas kliudo susiartint 
prie bendro, sutartino darbo. 
Tačiau atėjo laikas, kad turim 
susidomėt pačios savo reika
lais. Turim šiek tiek gilintis į 
politiką, kad šių dienų klau
simai būtų geriau suprantami, 
aiškesni. Taipgi turim susipa
žint ir su kitų šalių darbinin
kių moterų padėčia.

Daugumoj miestų yra susi
tvėrę Apšvietos Kliubai, ku
rie gyvuoja gana gerai ir 
duoda geras pasekmes, nes 
kur kas dirbama, tai matosi 
spaudoj. Man patinka Moterų 
Apšvietos Kliubo darbuotė 
Shenandoah, Pa. Kiek matyt 
iš korespondencijų, tai tos 
draugės dirba labai sutartinai. 
Kaip skaitlingos narėm, neži
nau, bet jų darbas, tai labai 
našus. Kodėl kituos miestuose 
negalima taip padaryti? Jeigu 
matom, kas gero, naudingo, 
tai mokinkimės vienos nuo ki
tų dėl gero tikslo.

E. K. Sliekienė.

Dar Apie ALDLD 7 Apskričio 
Lietuvių Motery Šaukiamą 

Suvažiavimą 20 Kovf?

Kovo 8-ji mums, lietuvėms 
moterims, yra ne tik Tarptau
tine Moterų Diena, bet ir žy
mia sukaktimi lietuvių moterų 
judėjime. Kovo 8, 1936 metais, 
apsivienijo pažangiųjų lietuvių 
spėkos. Iš to apsivienijimo mo
terys laimėjome ypatingai daug 
ir bendromis spėkomis nudirbo
me gražių darbų. Knyga “Virė
ja” yra viena iš jų. Mūsų spė
kos auga, ateitis dar šviesesnė.

Balistinės skarytės įgaus li
ninę išvaizdą ir sanitarišką 
kvapsnį, jei į perplaunamąjį 
vandenį įdėsi šaukštą borinės 
rūkšties ir drėgnas prosysi.

Jei grindys šluojamos papra
sta šluota,' pabarstyk jas sudrė
kintos popieros šmočiukais. Po- 
piera sugeria dulkes.

Niekad nemirkyk karštam 
vandenyj peilių, su kaulinėmis 
kriaunomis, sugadina spalvą ir 
greičiau aižėja.

Pasirodžius d. O. VisC 
nės straipsniui “Laisvėje^ 
vasario 16 d., Moterų. S 
po i antgatviu “Reikia 
Naujosios Anglijos 
Moterų Suvažiavimo, 
ALDLD Centro Moterų į 
teto pastabai tuo pačiu< 
simu, tai mūsų ALDLD 2-ros 
kuopos moterų susirinkime, 
laikytame 16 vasario, buvo 
plačiai apdiskusuotas šis klau
simas.

Dar pereitais metais mes bu
vom pirmutinės, kurios iškė- 
lėm moterų suvažiavimo klau
simą, ir mes pageidavom kuo- 
plačiausio suvažiavimo, į kurį 
būtų galim# įtraukti ir kitų 
sriovių moteris. Tačiau kažin 
kodėl tuomet nei Massachu
setts valstijos, ,nei visos Nau
josios Anglijos moterys neat
siliepė, nors ir pats ALDLD 
Centro Moterų Komitetas da
vė net kelis paraginimus tuo 
klausimu.

Sulaukus ALDLD 7-to Aps
kričio konferencijos, kuri bu
vo 17 d. lapkričio, So. Bos
tone, mūsų kuopa vėl pakėlė 
reikalingumo moterų suvažia
vimo klausimą, kuris ir buvo 
užgirtas. Išrinkus naują ALD 
LD 7-to Apskričio Moterų Ko
mitetą vėl buvo imtasi už dar-' 
bo. Bet kadangi jokio atsilie
pimo iš kolonijų nebuvo, tai 
7-tp Apskričio Moterų Komi
tetas ir pasiliko tos nuomonės, 
kad platesnis lietuvių moterų 
suvažiavimas nebus galima 
įvykdinti ir pats vienas pas
kelbė suvažiavimą.

Draugės O. Visockienės pa
staba ir reikalavimas turėti vi
sos Naujosios Anglijos lietu
vių moterų suvažiavimą yra 
labai vietoj. Taipgi ir kitų ko
lonijų draugės turėtų išreikšti 
savo nuomonę tuo klausimu. 
Mūsų ALDLD 2-ros kuopos 
Moterų Skyrius stoja už šau
kimą visos Naujosios Anglijos 
ir Kanados Lietuvių Moterų 
Suvažiavimo.

Tačiau, jeigu tokio praplės
to suvažiavimo prirengimui 
pasirodytų permažai laiko, nes 
nelieka nei mėnesio laiko iki

(Tąsa ant 4-to puslp.)
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PETRELIS-KUPRELIS
. ~ SENAS VINCAS = ... .......

Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo
(Pabaiga)

Tas daktaras, kaip žiurkė iš degančios 
triobos, išnėrė iš teismabučio, kuomet į jo 
veidą susmigo šimtas ar daugiau neapy
kantos pilnų žvilgsnių iš šioj salėj sėdin
čios publikos akių, tai viena.

“Antra. Paimkite, gerbiamieji, šitą 
suknelę ir tą atkarpą ir sulyginkite ma
terijos vertę. Margumas materijos, tiesa, 
toks pat. Bet atkarpa iš tyro, brangaus 
šilko, o suknelė tik šilko pamėgduoklis, 
tik, galbūt, ant tų pačių staklių išausta 
materija, tai ir viskas. Kad tai tiesa, 
malonėkite, gerbiamieji, persitikrinti?’

Tai pasakęs, advokatas padavė suknelę 
su atkarpa pirmai prisiekusiųjų suole sė
dinčiai moteriai. Ji paėmė suknelę su 
atkarpa, su tokiu pasibjaurėjimu ir bai
me, tarsi kad imtų kokį bjaurų kirminą, 
kuris netik bjaurus, bet gali ir įkąsti. 
Kol suknelė ėjo per teisėjų rankas ir jų 
galvos linkčiojo patikrinančiai, jog ad
vokatas tiesą sako, per prokuroro veidą 
bangavo nesuvaikomos išraiškos bangos 
ir jis krimto savo lūpas. Publikos veidai 
švito, Aldona pagyvėjo, o Petrelio net 
ir akys pradėjo šypsotis. Kada suknelė 
atėjo iki paties teisėjo ir tas linktelėjo 
galvą, Aldonos gynėjas vėl pradėjo:

“Na, o ką, gerbiamas prokurore? Į ką 
pavirto ir antras tamstos įrodymas? Da
bar paimkime ir trečią prokuroro liudi
ninką, tai dirbtuvės knygą. Leiskite man, 
ponas prokurorai, jus paklausti, už ką 
jūs laikote mane, teisėjus ir publiką— 
už beždžiones ar kvailius?”

“Protestuoju!” suriko pašokęs proku
roras.

“Protesto nepalaikau,” atsakė teisėjas. 
“Jis turi teisę klausti ir teisę įrodyti.”

prokurore,” tęsė Aldonos gy
nėjas. “Jūs piestu stojate prieš krimina- 

ugnia spjaudotės ant prasikaltėlių, 
^patys didžiausią kriminalę klastą da- 

ipaties teismo akivaizdoje!”
lęPaoriežęs paskuMniųs žodžius, gynė
ja^ padarė trumpą pauzą. Paskui paėmė 
dirbtuvės knygą nuo advokatų stalo, pri- 
•ėjo prie teisėjų suolo, atvertė knygą ir, 
rodydamas pirštu į metskaitles, tarė:

“Tik prisižiūrėkite, gerbiamieji. Ši by
la eina apie 11, 12 ir 13 dienas spalio šių, 
1930 metų. Šiandien mes turime 20-tą 
dieną lapkričio, 1930 metų. O ši knyga 
yra pereitų, 1929 metų, ir ,11 diena spa
lio pripuola šeštadienį, 12—sekmadienį, 
o 13 dieną spalio, 1929 metais, tos dirbtu
vės darbininkai išėjo į streiką!” Prida- 
vęs reikiamos svarbos paskutiniams žo
džiams, trenkė knygą į stalą ir atsisėdo.

Tai buvo bombos eksplozija darbdavių 
surengtame lošyje! Publika suošė neap
sakomo džiaugsmo įsiveržimu. Pliaukš
telėjo net ir vienas, kitas - delnas, kas 
teismabutyje nėra leistina. Aldona ir 
Petrelis pašoko ant kojų. Aldona norėjo 
pulti savo gynėjui ant kaklo, o Petrelis 
puolė prie Aldonos. Bet teismas dar ne
buvo baigtas. Dar reikėjo teisėjo žodžio 
ir prisiekusiųjų suolo nuosprendžio. Tei
sėjas atsisakė nuo savo žodžio, o “džiū- 
rė” ant vietos išnešė nuosprendį—iš
teisinta !

Aldona prišoko prie savo gynėjo, už
sikorė jam ant kaklo ir karštai pabu
čiavo. Paskui užsikabinus Petreliui ant 
kaklo, verkė, bučiavosi ir juokėsi. Pub
lika šiužėjo, džiaugėsi Ir grūdosi artyn 
tvorelės, už kurios neišpasakytame 
džiaugsme ir vėl skendo dvi sielos, vir
pėjo žodžių negalėdamos ištarti lūpos, 
triško džiaugsmo ašaros ir griiužo stai
gaus susijaudinimo pakirsti du jaunuo
liai. Tik dabar pas Aldoną atsirado ta 
spėka, tas pasiryžimas, kuriuos ji senai 
taupė, atsirado ta drąsa, kurios ji senai 
jieškojo, tas momentas, kurio ji senai 
laukė ir ji, visai užmiršus, kur randasi 
bei kas apie juodu dedasi, garsiai tarė:

“O dabar, Petreli... Pasakyk, ar vesi 
mane?”

Tai tarus, sudribo ant Petrelio kaklo 
ir apalpo. Petrelis pasodino ją ant krės
lo, o advokatas atnešė stiklą vandens. 
Ji atsipeikėjo ir Petrelio vedama, pasi
nešė durų link. Publika padarė jiem ta
ką, sveikino abudu, o kaip kas, įbruko 
į jos delną ir popierinį pinigą.

Kada jiedu ėjo ilgu teismabučio kori-
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dorium, sudavė Petreliui. per petį pro 
šalį praeidamas Maikis ir įkirto:

“Tai tu, prakeikta kupra, ir vėl lai
mėjai bylą?”

“O, ne! Ji laimėjo bylą, o aš ją!” link
smai atsakė Petrelis.

Autoriaus žodis “Laisvės” Skaitytojams
Draugai “Laisvės” skaitytojai-jos.

Su šiuom “Laisvės” numeriu pasibai
gė mano apysaka—Petrelis-Kuprelis. Su 
ta apysaka aš jus išvedžiojau po pože
minius urvus, po siratukų prieglaudas, 
klebonijas, farmas; supažindinau su 
šiurkščiu žvejų gyvenimu, nuvedžiau į 
ekonominės kovos frontą — streikus, ati
dengiau sceną, kokiomis priemonėmis, 
kokiais bjauriais įrankiais kovoja streiko 
vadus bosų pasamdyti kriminalistai ir 
kokie spąstai buvo užtaisyti organizato
rei Aldonai, kad tik prašalinti ją iš dar
bininkų tarpo. Su tuom pasibaigė ir pati 
apysaka.

Ar ypatoje Petrelio-Kuprelio pavyko 
man atvaizduoti Amerikos siratėlių kar
čios buities tikrovė? Ar pavyko nupiešti 
tas realio gyvenimo scenas bęi atvaizduo
ti tų ypatų charakterius, kokių reikalau
ja beletristikos kūryba iš originalio vei
kalo autoriaus? Ar pajėgiaū suprasti toj 
apysakoj veikiančių asmenų sielas, sam
protavimus ir perduoti tai skaitytojams, 
kad ir jie pilnai suprastų?

Ant šių visų klausimų niekas o niekas 
negali duoti atsakymo, kaip tik patys 
‘Laisvės’ skaitytojai. Todėl, draugai skai
tytojai, kurie tik galite išreikšti, savo 
mintis raštu, imkite balsą ir išsireikškite 
savus supratimus, savas mintis—kalbėki
te į apysakos autoriaus darbą, nes Jis į 
jus kalbėjo virš pusantro mėnesio laiko.

Antra vertus, juo daugiau bus išreikš
ta nuomonių apie vieno ar kito auto
riaus didesnį, kūrinį, jų kūriniai bus 
draugiškai, nuoširdžiai kritikuojami, pa
čių skaitytojų, tuo autoriai bus daugiau 
paakstinti prie literatinio darbo, mažiau 
bus nenuoseklumų jų kūriniuose, išsivys
tys taip iki šiol apleista mūsų spaudoje 
savikritika ir patys laikraščiai pasidarys 
daug įvairesni, gyvesni ir patraukianti 
skaitytojus prie skaitymo.

Draugiškai,
Senas Vincas.

ŠYPSE N 0 S
UTENA PRIE BALANOS

Kaip greit pasauly viskas pakinta: 
Vakar žydėjo—šiandien nuskinta... 
Vakar stovėjo—šiandien apvirto— 
Palaidas svietas, kaip kelnės girto.

Štai dar turėjom elektros stotį, 
Buvom apšviesti biedni, bagoti, 
Bet ji, lyg šulas Kauno garaže, 
Prarado savo ateitį gražią,

Nedėlios rytą, dar prietemoje, 
Visas budinkas užsiliepsnojo, 
Ir ar motoras, ar tai dinama— 
Viskas nuėjo pas Abraamą.

O jei ir liko kokia mašinka, 
Tai tiktai dėka mūs gaisrininkų, 
Kurie į gaisrą, (jiems už tai bravo!)

. Valandą vieną tepavėlavo.

Lai šitas “bravo” atgarsį randa
Pas Ukmergiškių šumnią komandą, 
Kuri gesinti stoties atvyko, 
Kai jau ir vietos šiltos neliko.

Paskendo miestas visas tamsoje
Ir apie amžių akmens galvoja, 
Kai teko ugnį imt'iš balanų, 
Kai dar nebuvo pigių bananų.

O ypač kenčia dėl šios gadynės
Balos gatvelės paežerinės,
Nes ten be bruko, kur patvoriuose 
Galim nusuktį nuosavą nosį.

žodžiu, tamsybė Utenos mieste;
Kelią sau tenka balanom šviesti, 
Kurių švieselė primena, tiesa, 
Stoties elektros mizerną šviesą.

Vladas šiupelis.
(“Kuntaplis”)

Great Neck, N. Y.
Lietuvos Nepriklausomybės Pa

minėjimui Prakalbos
Minėdami Liet, nepriklauso

mybės 20 metų sukaktį, taip 
pat turime visi susirūpinti ir 
Liet, liaudies ateičia, kad ji ne
patektų į Hitlerio arba į lenkų 
fašistų rankas, ir kad vėl ji 
nebūtų pavergta taip, kaip ji 
buvo pavergta praeityje. Ar 
yra pamatas taip manyti, < ar 
šiandieną gręsia pavojus Liet, 
nepriklausomybei, ir kaip iš jo 
reikia gelbėtis ir kovoti? Į šiuos 
ir kitus svarbius klausimus bus 
duotas aiškus atsakymas šiose 
prakalbose, kurios įvyks šį ket

virtadienį, vasario 24 d./ Kas- 
močių svetainėj, 91 Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y. Šias 
prakalbas rengia vietinių drau
gysčių Bendro Veikimo Komi
tetas. Kalbės trys žymūs veikė
jai ir kalbėtojai: J. Ormanas ir 
D. M. šolomskas iš Brooklyno 
ir žymus veikėjas ir garsus 
kalbėtojas J. Jukelis, svečias iš 
Chicagos. Dainuos vietinis Pir
myn Choras po vad. A. Klimai- 
tės. Todėl mes kviečiame visus, 
kaip Great-Necko, taip ir apy
linkės lietuvius atsilankyti į 
šias taip svarbias prakalbas. 
Prakalbos prasidės 7:30 vai. 
vak.

Užkviečia
Rengimo Komitetas.

76,775 GAVO SENATVĖS
PENSIJAS

Washington. — Senatvės 
apdraudomis nuo 1937 m. 
sausio ikj šiol visoj šalyj ta
po išmokėta $2,023,207, pa
gal- socialės apdraudos įsta
tymą, 76,775-iems darbinin
kams, sulaukusiems 65 me
tų amžiaus.

Elizabeth, N. J.—Aštuo
nis metus ištarnavęs kaip 
miesto ugniagesis, Michael

MOTERŲ SKYRIAUS DALIS
Dar Apie Lietuvos 
Motery Suvažiavimą

(Tasa iš 3-čio puslapio) 
zoliucijos ėjo per cenzūrą, o 
tik cenzorėms praleidus, leis
ta dalyvėms išgirsti. Rezoliu
cijų ir įnešimų komitetas išan- 
ksto buvo rengėjų paskirtas, o 
dėlei formalumų, suvažiavi
me da kiek papildyta. Da to
liau skaitom:

“Organ, komitetas nusitarė 
nevartoti net žodžio rezoliuci
ja, nes to žodžio sąvokai rei
kalingas tam tikras form,alus 
momentas,” — priėmimas. To
kiame nevienodame sąstate, 
kaip kad buvo šitas suvažiavi
mas, rezoliucijų priėmimas 
balsavimu neturėtų jokios pra
smės. Galima buvo kelti tik 
kompetentingų asmenų ap
svarstytos išvados ir pageida
vimai.”

Tie “kompetentingi asmenys” 
visiems žinomi, kaipo smeton- 
laižiai ir anie neatstovauja, kaip 
ir pats “Tautos Vadas” neatsto
vauja Lietuvos liaudies. Jeigu 
sušauktame šalies moterų su
važiavime priimtos rezoliuci
jos neturėtų reikšmės, tai ko
kio suvažiavimo rezoliucijos 
turėtų turėt reikšmę? Dabar 
klausimas, kam buvo reikalin
ga tasai suvažiavimas? Apart 
savęs pasigarsinimo, pasirody
mo, kad meš garbingai pami
nime trisdešimtis metų atgal 
įvykusį moterų suvažiavimą, 
daugiau nieko; Garbingam pa
minėjimui 1907 metų suvažia
vimo, kuriame buvo iškelta 
klausimas, kaip pagerinti sun
kią sodiečių ir tarnaičių padė
tį, fašistinės rengėjos nieko ne
nuveikė. Pasiplepėjo ir išsi
skirstė: jos bijojo išgirsti Lie
tuvos vargstančios liaudies 
balsą, bet ne jom ir klausyti 
jo.

Lietuvos valstietės, matyda
mos, kas figūruoja šaukiamo 
suvažiavimo priešaky ir kur 
reikia registruotis, kad pakliū
ti į suvažiavimą, suvis jį igno
ravo ir tai nepadarė klaidos. 
Tokis suvažiavimas gal pritiks 
pavadinti kaip ir “Veseilia be 
jaunikio.” Lietuvos moterų su
važiavimas, be valstiečių re
prezentacijos, nebuvo tikru su
važiavimu. Skruzde.

Dar Apiė ALDLD 7 Apskri
čio Lietuvių Moterų šaukia

mą Suvažiavimą 20 Kovo
(Tasa iš 3-čio pusi.)

20 kovo, tai kodėl negalėtų 
būti suvažiavim'as nukeltas į 
pabaigą balandžio mėnesio, 
kad tinkamai prisirengus prie 
jo?

Tai tokios nuomonės yra 
mūsų kuopos narės.

Labai pageidautina išgirsti, 
ką mano kitų kolonijų drau
gės?

M. S. Kor-tė. ,

KOJOS
Gražu pažiūrėti į gražias 

kojas; toji privilegija seniaus 
buvo tik vyrams, bet ir mo
terys nemažiau gėrisi gražio
mis kojomis. Laiminga mer
gaitė, kuriai gamta nepasišyk- 
štėjo gražių kojų.

Dabar tėmijame kojas ne- 
vien dėl jų gražumo, bet ir 
kaip tos kojos » apdengtos. 
Obalsis: “Boikotuokime šilki
nes kojines”, mane privertė 
praeitam “Laisvės” bazare pa
žvelgti į kojas. Neturėjau lai
mėt matyt aidietes dainuojant, 
todėl nežinau ar da buvo bent 
viena su japoniško šilko koji
nėmis, bet sekmadienio vaka
re, dainuojant greatneckiečių 
chorui, jų grakščioji mokytoja 
dėvi gražiomis bovelninėmis 
kojinėmis, nemažai daininin- 

į kių taip pat bovelninėmis.
- Newark iečių mokytoja drg. 
šalinaitė, kaip ir Klimaitė, bo
velninėmis, ir jos dainininkių 
didžiuma su tokiomis pat, kaip 
ir jų mokytoja. Tai gražus pa- 
vyzdis.

Kaip philadelphietės atsilie
pia į Japonijos boikotą, neteko 
patirti; mat, gražuolė Vaidžiu- 
lytė, kuriai neviena Hollywoo- 
do žvaigždė pavydėtų jos gra- 
ciškos figūros, šoko be kojinių, 
o kitos, vaidinančios čigonių 
roles, ilgais čigoniškais anda- 
rokais pakavo j o savo kojas.

Boikotuojant japonišką šil
ką mes prisidedame prie kovos 
sutriuškinimui anų militariz- 
mo ir dėvint bovelnines koji
nes, stapome sau pinigų. •

Plonos bovelnines kojinės 
taip brangios, kaip ir šilkinės, 
bet jos laiko bent penkis kart 
tiek, kaip šilkinės.

Žmona.

PASARGA
NEBOK AVELE

Nesiduok ir neklausyk, 
kad neapkirptų tavęs. Ne- 
kurie pardavėjai jums gali 
siūlyt kitas mostis Į vietą 
tikrųjų, užtai kad jie turi 
didesni uždarbi ir tokiu bū
du jie nepaiso, kaip jums 
gelbės, bile tik parduot.

Atsiminkit, kad tik viena 
Deksnio Galinga Mostis 
yra: nekreipk domės nei į 
jokius kitus sifllijimus. Sąži

ningas pardavėjas, visados rekomenduos Deksnio Galingą Mostj_. Deksnio 
Galinga'Mostis turi savyje galingą šilumą-šildydama kaipo saulės spindu
liais savo galybe sunkiasi per odą i gyslas ir dirbasi j kraują; tai tokiu 
būdu išskirsto kraują ir išvaro lauk visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMA
TIZMĄ, RANKŲ, KOJŲ, NUGAROS skaudėjimą, ŠALTĮ, NUVARGIMĄ, 
ATŠALUSĮ KRAUJĄ, NUTIRPIMĄ RANKŲ, KOJŲ, SUSTINGUSIUS 
MUSKULUS, NYKSTELĖJIMĄ, ir kitus sausus skaudėjimus, tik ne ronas.

Aplaikom daug skirtingų laiškų iš skirtingų pasaulio kraštų nuo žmonių, 
kuriems pagelbėjo, ir tau, broli ar sesere, pagelbės kaip ir aniems.

Deksnio Galinga Mostis tūkstančiams pagelbėjo, GARANTUOJAM pa
sekmes nuo minėtų skaudėjimų arba pinigus grąžinanti. Jeigu tamsta Įver
tini savo sveikatą ir ją brangini, tai tuojaus reikalauk Deksnio Galingos 
Mosties, klausk taip: DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada aplaikysi tikrąją 
gyduolę, ir neklausyk nei jokių kitų pasiūlymų, reikalauk tik DEKEN’S 
OINTMENT. Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00. Parsiduoda-aptiekose, krau
tuvėse ir per agentus. O jeigu negalėtumėt gauti savo mieste, tai reika
laukite tiesiog iš laboratorijos minėtu antrašu: DEKEN’S OINTMENT CO.,.laukite tiesiog iš laboratorijos minėtu antį 
P. O. Boik 352, Hartford, Conn., U. S. A.

Anton, 31 metų amžiaus, įs
tojo į katalikų vienuolyną. 
—Klioštoriuje kur kas leng
vesnis ir saugesnis gyveni
mas negu gaisrų gesinimas.

Little Rock, Ark. — Po 
tvaniškų liūčių, plačiai išsi
liejo White ir Quachita 
upės. Vanduo išlaužė už
tvankas prie Morriltono ir 
užliejo 10 ketvirtainių my
lių plotą. Bet tūkstančiai 
žmonių išsigelbėjo laiku pa
bėgdami.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—3. 

Nėra valandų sekmadieniais.

“LAISVES” 
BANKETAS

• *

Sekantis didelis parengimas bus

“Laisvės” Konvencijinis Banketas 
Įvyks Balandžio 3 April

Gera Vakarienė ir Puiki Programa
Šis banketas bus

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

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

ĮŽANGA $1.25 ASMENIUI

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

ciališką masiniam platinimui brošiūrą— ,

LIETUVOS LAISVES 
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Paraše R. Mizara

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

ir laisvę.
( 2 ) Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę ?
(3) Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

(4) Ką tuomet dare, su kuo ėjo, dabartiniai
“tautos vadai’*, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

(5) Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių
laisvę dabar?

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

ĮSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU. *
Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisvės 

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui

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

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

Platintojams, imantiems nemažiau 16 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kurie kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalbą lengva, populiari.

Siųskit užsakymus tuojau.

LAISVE
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Trečiad., Vasario 23, 1938 “LAISVE”"' Puslapis Penktus

Waterbury, Conn. Pirmyn Choras po vad. A. Klimaites. 
Įžanga veltui. Kviečiame visus skait
lingai dalyvauti. (45-46) VARPO KEPTUVE

“Darbininką” Pavarčius
So. Bostone yra kunigų lei

džiamas laikraštėlis “Darbinin
kas”. Pasiėmiau ir pavarčiau 
vasario 11 dienos numerį. Pa
vartau (nu ir paskaitau infor
macijos dėliai) jį dažnai. Ma
nau, gal gi ir “Darbininko” 
peckeliai ima rimtėti? Nejau
gi jie neliaus melavę ir žmonių 
mulkinę? Tegu jau tą “degu- 
tinį” biznį palikim fašistui Juo
zapui Tysliavai—jo amatas. Gi 
fašistai katalikus smaugia, ly
giai taip, kaip komunistus ir 
abelnai visus jiems nepritarian
čiuosius. Tai galam kunigėliam 
per “Darbininką” pulti ir visais 
galais meluoti prieš Sovietų Są
jungą ir abelnai prieš komu
nistus, o kaip klemsui tylėti 
prieš fašistus.

Bet mes “Darbininko” ideo
logiją jau lietėm ne sykį. Ji be
veik visiems žinoma ir šį kartą 
mes jos neliesim.

Kuomet visi laikraščiai pilni 
žinių apie liaudiečių (lojalistų) 
didelius laimėjimus, tai “Darbi
ninkas”, ve kaip šaukia (va
sario 11 d.) “Ispanijos sukilė
liai paėmė 300 į nėlaisvę”. Arba, 
štai, dar didesnė nesąmonė. “Is
panijos nacionalistai atsiima 
Teruelį. Radikalams nėra vil
ties Teruelį išsilaikyti”. Radi
kalams. Taip “Darbininkas” va
dina teisėtąją, demokratinę Is
panijos valdžią.

Abelnai visos žinios (tiesa, jų 
nedaug—užtai prieš-komunisti- 
nių—pilna ir visos jos melagin
gos) apie Ispanijos liaudies ko
vas melagingos ir tendencingos.

----- 0-----
Tai kuomi gi “Darbininkas” 

užpildo savo špaltas? Gal dar
bininkų gyvenimą liečiančiais 
klausimais? Nereiks tų baikų. 
“Dar-ko” redaktoriams ir leidė
jams (kunigams), darbininkų 
reikalai taip rūpi, kaip mums 
pernykštis sniegas. Kunigai ne
pasakė ir nepasakys darbinin
kams, kad, vaikeliai (jie įpratę 
ir tebelaiko mus tik vaikais, ne
subrendėliais, neišmanėliais), 
reikalaukite iš bosų daugiau 
mokesnio. Reikalaukit sutrum
pinti darbo valandas, kad tokiu 
būdu daugiau žmonių gautų 
darbo.

Jie šitaip nekalbėjo ir nekal
bės. Klauskit jūs karščiausį ka
taliką, ar jis girdėjo nors vieną 
kunigą kalbant už darbininkus? 
Kažin ką atiduočiau—jūs to iš 
kunigo negirdėjot. O juk rei
kalauti teisingo užmokesnio už 
savo darbą,—nėra jokia nuodė
mė. Nėra jokia revoliucija. 
Nėra komunizmas ar bedievy
bė !

Tai kodėl jie nemokina ir ne
veda darbininkų šiuo keliu? Juk 
jie iš darbininkų gyvena!, 
(smulkūs biznierėliai irgi 'ne 
kas kitas, kaip darbininkai). 
Atsakymas į šį klausimą aiš
kus: dvasiškija atstovauja ka
pitalistų reikalus (interesus). 
Šių dienų dvasiškija (kunigija) 
bažnyčią, religiją, pavertė visai 
kitu kuo, negu ji buvo pirmųjų 
krikščionių laikais.

Eikim toliau—gal “Darb-ko” 
špaltos pripildomos mokslo ži
niomis? Che.. .nerastum jų 
Čia nei su balana. Gal mokina 
žmones dorovės, tyrios religi
jos? Nieko panašaus. Vietoj 
to, vadinamas mūs katalikiš
kas “Darbininkas”, sėja melą, 
neapykantą vienų prieš kitus, 
demoralizuoja vieningą darbi
ninkų judėjimą ir tt. (Atsime
nat, kaip cukernės darbininkai 
jpradėjo organizuotis į uniją, 
“Darb-kas” šlykščiausiai rašė 
prieš CIO, rasdamas vietos ir 
Čia komunistus juodinti ir bjau
riausiai meluoti.)

Bet už tai “Darbininkas” pa
sigardžiuodamas rankioja Sov. 
Sąjungos priešų leidžiamus 
šlykščiausius p r a s i m anymus. 
Tuos melus, ’“Darbininkas” pa
saldina dar savo “meileis” Ž6-

deliais ir gaunasi “baisi žinia”, 
kokių pasaulis negirdėjęs nei 
Romos Nerono laikais.

Štai, šiame numeryj “D-kas” 
isteriškai šaukia: “žiauri Mask
vos prievarta”. Pliurpia, būk 
tų diplomatų, kurie atsisako 
grįžti į Sov. Sąjungą, grasina
ma sušaudyt vaikai, žmonos ar 
šiaip artimieji. (Mes žinome, 
kad negrįžo vienas, kitas—ku
rie tikrai jautė, kaip sunkiai, 
išdavikiškai nusidėjo darbinin
kų tėvynei ir kartu visai darbo 
klasei. Bet mes negirdėjom ir 
visas rimtas pasaulis nepatikės 
tam šmeižtui, kad Sovietų val
džia, už tų niekšų kaltes, baus
tų nekaltus jų artimuosius. An
tra vertus, jei Sovietų valdžia 
ir grasintų bausti tų niekšų ar
timuosius, tai ar tas juos nu- 
gązdintų ir priverstų juos grįž
ti? Nemanau. Jei tie niekšai 
drįso parsiduoti ir rengės iš
duoti darbininkų tėvynę, jie ži
nojo, kad tas jų judošiškas dar
bas kainuos milionus gyvybių. 
Jei tas nesupurtė jų purvinos 
širdies—nesujudės ji ir tuomet, 
|kuomet girdės, kad už jo kaltę 
žūna jo sūnus).

Eikim toliau.
“Stalino seimo atstovai savęs 

neužmiršta”—šaukia “D-kas” ir 
pasauliui nori įkalbėti, kad So
vietų Sąjungos seimo atstovai 
nusistatę sau dideles algas... 
nė kiek nemažesnes už buržujų 
atstovus. . .priduria “D.”

Kokias algas Sovietų seimo 
nariai gauna—mes tuo tarpu 
nežinome. Nežino ir “D-kas”, 
nes jis jų neparodo. Tauškia 
tik taip sau, kaip šuo ant mė: 
nesienos. Bet mes žinome tą, 
kad Sovietų . Sąjungoj milioni- 
nių (t. y. didelių) algų nieks 
negauna. Paties drg. Stalino, 
kaip kartą nurodė “Boston 
Post”, alga labai nedidelė. Sa- 
vietų Sąjungoj neleidžiama ir 
neturi būt leidžiama milionus 
krauti; antra vertus, velniam 
Sov. Sąjungoj tie milionai rei
kalingi? Ten tais milionais ne
nusipirksi nei dvaro nei pale
čių ir netapsi išnaudotoju dar
bo klasės. Ten nereikia dide
lių pinigų, kad atostogų metu 
galėtum atlankyti kurortus ir 
gražiąsias vasarviete. Kiekvie
nas darbininkas tas vietas gali 
lankyti laisvai ir be jokių išlai
dų. Tai ne taip, kaip buržua
zinėse valstybėse.

“Nikolai V. Krylenko paša
lintas”. “Sovietų atstovai dingo 
Rumunijoje”. Štai kun. Urbo
navičiaus žioplas straipsnis 
Francijos komunistų ir katali
kų susiartinimo klausimu. Bai
siausia čia kun. Urbonavičiui 
yra tas, kad komunistai, žodį 
“dievas”, rašo iš mažosios rai
dės. “Skančiainia svieto! Tai 
didžiausia bedievybė! Juk tai 
tas vienas jau katalikus atgra
sins”—šaukia šis .kunigas.

Bet čia nieko nėra baisaus, 
nieko nėra bedieviško. Lietuvių 
kalbos gramatika mus mokina, 
kad iš didžiosios raidės rašomi 
visi tikriniai daiktvardžiai, kad 
atskirti juos nuo bendrinių 
daiktvardžių. Pavyzdžiui “vy
ras” “moteris”—yra bendriniai 
daiktvardžiai. Visus vyrus, ben
drai, vadiname vienu vardu— 
“vyrai”. Visas moteris vadina
me bendrai vienu vardu “mote
rys”. Bet norėdami vieną vyrą 
atskirti nuo kito, ar moterį nuo 
moters, mes juos vadiname jau 
tikriniais vardais; k. a. Jonas. 
Petras, Kuliešius, Ona, Magdė, 
Čilė, Lukošienė ir tt.

Bet gi dievas ir ^katalikų 
mokslu einant nėra joks daik
tas. Tai dvasia, be .kūno. Tai 
sąvoka. Įsivaizdinimas. Abs
traktas. Atseit—ne daiktas ne
gali turėt ir daikto vardą, ypač 
tikrinio. Ir todėl žodį “dievas” 
mes rašome iš mažosios raidės, 
kaip ir žodžius: protas, siela, 
mintis, meilė ir panašiai.

Toliau. “Masiniai Areštai ir 
žudymai, Sovietų Sąjungoje Te

besitęsia”.
Čia tūlas J. Butkevičius “pla

čiai”’ kalba apie “Trockio Ly
gą” ir apie tuos sušaudytuosius. 
Jo žinių leksikonas štai kokis: 
“Paskutiniu laiku tenka laik
raščiuose (kokiuose?) pastebė
ti, kad...” Arba vėl:“...nes 
kaip įvairūs žinių šaltiniai 
praneša...” Na, o kas tie per 
šaltiniai? “Įvairiais” šaltiniais 
gali remtis bile durnius ir ant 
komunistų pamazgas pilti išti
sais kibirais. Bet nūdienis pa
saulis “Įvairiais” šaltiniais ne
sitenkina ir nori tikrų faktų. 
Nemanyk, Butkevičiau, kad ir 
tavo straipsnį ima kas nors už 
gryną pinigą.

Straipsnyje “Kibirkštys”, pa
siremiant išgama Homer Mar
tin’u—^-irgi peizojama Sovietų 
Sąjunga ir abelnai komunistai.

Šitam straipsny j juozapiniai 
dedasi didžiausiais taikos šali
ninkais, o komunistus nori pa
rodyti karo šalininkais.

Tarp ko kito “Darbininkas” 
sako:

“Komunistai, kurie skelbiasi 
didžiausi karo priešai, nė žo
džio nesako prieš Jung. Valsty
bių įsikišimą į Tolimųjų Rytų 
arba Europos karą. Yra prie
žasčių. Svambiausia priežastis 
yra ta, kad Sov. Rusijos dikta
torius kaip tik labiausia nori 
įtraukti Jung. Valstybes į karą 
prieš Japoniją. Šiuo svarbiu 
momentu komunistai aiškiau
siai parodo savo 'veidmainiavi
mą. Kur dingo komunistą or
ganizacijos prieš karą?” (Vi
sur mūsų pabraukta.)

Jau kvailiau nereikia, kaip 
“Darbininko” aukščiau pasaky
ta.

Komunistų organizacijos 
prieš karą ir už pasaulinę tai
ką niekur nedingo ir nedings. 
Tos organizacijos ir pati Ko
munistų Partija išnaudoja kiek
vieną progą-progelę, ir šaukia 
pasaulį į taiką. “Karas Karui!” 
—mūsų obalsis. Ir jei ne ko
munistų atkakli propaganda 
prieš karą, galimas dalykas, 
buržuazinės valstybės senai jau 
būtų kraujo jūroj paplūdę.

Komunistų propaganda prieš 
karą padarė tai, kad dabar 
kiekvienoj valstybėj karo prie
šininkų yra labai daug.

Kapitalas tatai labai gerai ži
no. Jis žino, kad sumobilizuoti 
dabar armiją būtų ne taip leng
va, kaip kad buvo 1914 metais.

“Darbininkas” sako, kad:
“Amerikai išėjus į karą, ga

limas daiktas, kad čia kiltų na
minis karas, kurio kaip tik ir 
laukia komunizmo vykintojai”. 
(Meluoji, besarmati! Komunis
tai ir naminio karo nenori).

Bet toki naminiai karai galė
tų kilti ne vienoj valstybėj. Ir 
tie naminiai karai, daugumoj, o 
gal ir visur, reikštų galą fašiz- 
mui-kapitalizmui.

Taigi šitą pavojų nujausda
mos kapitalistinės valstybės 
pradėti karą delsti diena iš die
nos. Jie susilaiko net nuo in
tervencijų, jie nusileidžia už
gaunami.

----- 0-----
Tai tiek kunigų “Darbinin

kas” kiekvienam šavo numeryj 
pašvenčia vietos Sovietų Sąjun
gos “pagarbinimui”.

Kad gen. Franko šaudo' ku
nigus, kad Mussolinis privedė 
Italiją ant bedugnės krašto. 
Kad Hitleris “išvalė” generolus 
ir daugelį jų pasiuntė po velė- 
na-r-visa tai “katalikiškam” 
“Darbininkui” nesvarbu. Jis ty
li čia, kaip klemsas, nes jis 
tarnauja kapitalui ir fašizmui.

Bet katalikų darbininkų šven
ta pareiga yra mesti skaičius 
šitos rūšies spaudą. Nesinuody- 
kim save toliau. Imkim tikrai 
darbininkišką spaudą sekti. Gy
venimas kunkuliuoja, verda. Su- 
praskim savo reikalus. Lavinki- 
mės (tik ne iš “Darbininko”). 
"Būkim pasiruošę.

J? K. Patrimpas.

Pasiaiškinimas
Vasario 7 d. “Laisvėje” man 

prikišama, kad, girdi, aš tik 
raginu kitus dirbti, o pats nie
ko nedirbu; sako, tik įsaky
mus aš duodąs.

Taip, draugai, gal iš dalies 
ir tiesa jūsų pusėje; bet nors 
trumpais bruožais paaiškinsiu 
apie tai.

Visų-pirma, aš nepriklausau 
jokiai organizacijai, tad nieks 
manęs negal versti dirbti, o 
kad aš kiek galėdamas jums 
padedu dirbti, tai jūs ir patys 
tą žinote. O kad dirbti dau
giau, tai man laiko stoka, ir 
antru atžvilgiu, mano gyveni
mo sąlygos daugiau neleidžia 
žengti. Su laiku, gal būsiu ge
riau sustiprėjęs visais atžvil
giais veikti. Nors faktiškai ne
priklausau prie jūsų, bet esu 
geras simpatikas darbininkiš
kos veiklos ir darbininkiškus 
parengimus nuolat lankau ir 
juos sulig išgalės remiu. Tai 
tiek.

Vilijos Choras
Paskutiniu laiku waterbu- 

riečiai pasibrėžė sustiprinti 
Vilijos Chorą nariais, nes cho
ras dabar neskaitlingas yra. 
Tad yra nutarta, kad kuodau
giausiai priklausytų prie cho
ro. Jaunuoliams ir kitiems da
bar geriausia proga prigulėti, 
nes dabar bus galima prisi
ruošti prie darbo ateičiai. Va
sarą manoma suruošti choro 
naudai kelias pramogas ir cho
ristams bus geros progos pasi
rodyti visokiuose parengimuo
se. Visi prie choro!

Juozelis.

Amerikos Laivyno Planai Bu' 
Laikomi Slaptybėje

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybe iki šiol 
skelbdavo, kaip eina darbas 
naujų karinių , laivų staty
mo. Nuo dabar tatai bus 
laikoma slaptybėje.
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Iš valdiško pranešimo mė
nuo atgal buvo matyt, jog 
perlėtai eina būdavo j imas 
15 naikintuvų ir dviejų lai
vų, kurie tarnaus kaip lėk
tuvų vežiotojai bei plau
kiančios orlaivių stotys.

Dabartiniu laiku Amerika 
statydina du karo didlai- 
vius po 35,000 tonų įtalpos 
ir 65 mažesnius karinius 
laivus.

ROCHESTER, N. Y.
Ši savaite mūsų mieste labai uži

manti. Trečiadienio vakare, 23 d. va
sario kalbės New Republic Redak
torius, Amalgamated Svet., N. Clin
ton Ave. Temoj: Apie antrą bedarbę 
ir kodėl taip greitai įvyko. Ateikite 
į prakalbas, galima ir ne unijistams. 
Ketvirtadienį, vasario 24 d., 8 v. v. 
kalbės Dodd, buvusio Vokietijoj am- 
basadorio sūnus, Convention Hall. 
Tėmoj: Kaip sulaikyti Japonų puoli
mą (agresiją). Rengia Darbo Unijos, 
Fraternalės organizacijos, bažnytinės 
grupės ir dalyvaujant žymiems Ro- 
chesterio individualams. Lietuviams 
patartina dalyvauti. Penktadienį, 25 
d. vasario, vakare bus Lietuvių svar
bus susirinkimas GetTemrno Svet. Jei 
nebus kokis svetys pakviestas iš ki
tur, tai prakalbelčs ir diskuijos bus 
atlikta per vietinius draugus. Tema: 
Apkalbėjimas ir išgvildenimas Nau
jos Lietuvai Konstitucijos. Čion tai 
patartina lietuviams skaitlingai da
lyvauti. — M. Duseika. (44-46)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Veikiančio Komiteto susi

rinkimas įvyks šį ateinantį ketvirta
dienį, 24 d. vasario, Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave., 8 vai. vak. Ti
kimės, kad “Laisvės” banketo tikie- 
tai pareis, todėl visi delegatai ir or
ganizacijos nariai dalyvaukit ko pla
čiausiai ir padėkite apkalbėt svarbius 
reikalus. Bus apkalbėta ir Baltimo- 
rės rengiamas “Laisvės” piknikas ir 
kiti reikalai. Nesivėluokite. — Veik. 
Kom. Valdyba. (44-46)

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, i 
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 
jums per paštą prisųsime NATU
RAL-LAX-HERB TEA.
’ t

Rašykte šiaip:
JOHN W. THOMSON

1375 E. 18 St., Brooklyn, N. Y. 
REIKALINGA AGENTŲ
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36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. 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.
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043 <!>

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR
S. W. PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 105 kp. susirinkimas įvyks 
vasario-Feb. 24 d., 7:30 v. v. pas drg. 
Pietus, 7928 Harley St. Turėsime 
prisirengti prie Koncerto, Teatro ir 
Baliaus. Visi nariai ateikite ir nau
jų atsiveskite, nes dabar eina vajus. 
Už $1.50 j metus gauni knygų ir 
žurnalą “Šviesą”, jaunuoliai gauna 
knygų anglų kalboj. Todėl dar syki 
kviečiame visus skaitlingai dalyvauti. 
(45-46) Valdyba.

GRAND RAPIDS, MICH.
Tarptautinis Darb-kų Korporacija 

rengia dideli balių, penktadienį, 25 d. 
vasario. Lietuvių Sūnų ir Dukterų 
Svet., 1057 Hamilton Ave., N. W. 
Svetainė atdara nuo 4 v. po pietų, 
[žanga veltui. Turime progą pasi- 
linkstninti prie geros tarptautinės 
orkestros. Kom.

(45-46)

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

25 d. vasario, 7:30 v. v. 180 New 
York Avė. Draugai ateikite į šį su
sirinkimą ir atsiimkite naują knygą 
“Kelias į Naują Gyvenimą”. Kurie 
nesate užsimokėję už 1937 m., ma
lonėkite užsimokėti. Sekr.

(45-46)

NASHUA, N H.
Dr. šv. Kazimiero rengia 38-tą me

tinį minėjimą, įvyks 6 dieną kovo, 
O’Donnell Svet., 20 High St. Prad
žia 1 vai. po pietų. Kviečiame visus 
narius dalyvauti, nes tikietas visiem 
su vardais. Taip pat kviečiame vie
tinius ir iš apylinkes dalyvauti. Įžan
ga vyram $1.00, moterim 50c. Kom.

(45-46)

GREAT NECK, N. Y.
Svarbios prakalbos įvyks 24 d. 

vasario, Kasmočių Svet., 91 Steam
boat Rd. 7:30 v. v. Ruošia Bendro 
Veikimo Komitetas. Kalbės drg.1 Ju
kelis iš Chicagos, Brooklyniečiai D. 
Šolomskas ir J. Ormanas. Dainuos

Dr. Herman Mendlowitz 
33 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

r LIGOS

CHRONIŠKOS 
M®/ GYDOMOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO
1 TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS%
Įsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 3 P. M.
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Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

<t>
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Valgykite Medų
“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

LIETUVIŲ KDRO KOMPANIJA
įdedame Master-Kraft Oi! Burners į Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661



Puslapis Šeštas LAISVE TreČiad., Vasario 23, 1938

New Yorko Ir Apielinkės Žinios Telefonas FOxcroft 9-6901

Nedarbas, Diskriminacija 7 Vaiką Tėvą Ir 
Pavyzdingą Unijistą Nuvarė Į Kapus

JAUNIMO “PARE”

Michael O’Sullivan nekartą 
buvo atžymėtas spaudoje, kaipo 
vienas iš pavyzdingų ir geleži
nės valios unijistų. Nevienas 
atsimena Sullivan’ą pikiete 
prie Brooklyn Edison Kompa

nijos raštinių su žmona ir 6 
vaikais. Net mažytė 3 metų 
dukrytė Nora bėgdavo greta sa
vo tėtės su iškaba:

“Mano tėtė buvo išmestas iš 
darbo už protestavimą prieš 
nukirtimą algos šešiais dole
riais.” Užklaususiems, ji aiškin
davo, kad ji gelbsti tėveliui at- 
gaut darbą.

Visa tai prasidėjo 1935 metų 
vasario mėnesį. Sullivan’as bu
vo stiprus unijistas ir vienas iš

Central Brooklyn
ĮVAIRIOS žinutės

■ Pirmadienį, vasario 14 
ALDLD 24 kp. turėjo savo mė
nesinį susirinkimą; narių buvo 
mažiau, kai trečdalis. Iš kuo
pos komiteto raportų pasirodė, ■ 
kad dar keletas narių nepasi- 
mokėję už 1937 m. Iš nepasi- 
mokėjusių veik visi bedarbiai. 
Pora draugų apsiėmė juos pa
matyti ir iškolektuoti duokles, 
kaipo bedarbių. Praeitame su
sirinkime buvo nutarta kana
diečiui drg. Guobai surengti 
prakalbas, bet komisija prane
šė, kad prakalbų nebuvo galima 
surengti, nes negauta svetai
nės.

d

geriausių operatorių Edison 
Ko. pajėgos stovyje. Net kom
panijos viršininkai tai pripaži
no nagrinėjime bylos per Darbo 
Santikių Tarybą. Bet jie nesu
tiko grąžint Sullivaną darban. 
Jis buvo “nesusipratimų dary
tojas” ir unijistas.

Bėgiu ilgos kovos Sullivan’as 
maitino šeimą paskolomis iš sa
vo apdraudos. Kada ta išseko, 
jis pasidavė ant pašalpos. Ga
lop jis gavo WPA statybos 
darbą Kings County Ligonbu- 
tyje.

Tačiau $23.60 į savaitę buvo 
toli negana jo šeimai. Vaikai 
alko, skolos už rendą augo, o 
pats Sullivan kasdien menkėje 
iki vieną dieną darbe jis suspi
go ir pradėjo šaukt: “Ma
ne kryžiavoja.” Jį atleido ir iš 
to darbo. Jis ilgai ir veltui jieš- 
kojo kito. Ir Edison Kompani
jos pradėtasis “kryžiavojimas” 
darbininko, kuris norėjo būti 
laisvu žmogumi, ne vergu, pasi
baigė pereitą penktadienį, ka
da jo vaikai atrado jį pasikoru
sį maudynėj, savo namuose, 366 
W. 41st St., Brooklyne.

Buvo vienas iš geriausių dar
bininkų ir pavyzdingų unijistų, 
užsiartavojęs kovotojas, tačiau 
kapitalizmas su savo talkinin
kais — nedarbu, diskriminacija 
ir al.kinimu jo vaikų — sukriu- 
šino ir šį plieninį piliorių. Jį 
sunaikino, bet likosi jo pavyz
dingai auklėta šeima ir auga 
stiprus unijinis judėjimas, ku
rie neužmirš šios skriaudos.

trečiadienį labai žinoma 
Jaunimo kuopa “Build- 
turės didelę “Bingo Bar-

šį 
LDS 
ers” 
ty.” Bingo yra labai interesin
gas juokdarys ir visi—jaunimas 
ir suaugusieji — kviečiami pa
silinksmint su mumis šį trečia
dienį “Laisvės” Salėje.

Kom.

Dvidešimt Tūkstančiu 
Parade už Darbus

Nežiūrint smarkaus, šalto 
lietaus pereitą šeštadienį tarp 
15 ir 20 tūkstančių CIO ir AF 
of L unijistų, taipgi bedarbių 
maršavo ant Wall Stryto šauk
dami : “Sugrąžinkite Ameriką 
Darban!” “Aptaksuokite 60 
Šeimynų !”

Pastarasis šūkis kalba apie 
60 milionierių šeimų, kurios 

Įsusiglemžė šalies turtus, dėl 
i kurių badau ja milionai Ameri- 
! kos darbo žmonių, i *■

Demonstrantai reikalavo 
kongrese pravest Schwellen- 
bach bilių, duot miestui 100,- 
000 daugiau WPA darbų, pa
kelt miesto paskyras šalpos 
tikslams 40%, paskirt $9,000,- 
000 miesto šalpos reikalams 
kovo mėnesį.

apkalbama jaunuolių 
“Voice” išleidimo klau- 
Keli draugai suaukojo 

ir nutarė

MIRT YS—L AID OTŲ VĖS
Antonina Gillis, gyvenusi 108 

Ryerson St., Brooklyn, N. Y., 
52 metų amžiaus, mirė vasario 
21, Kings County Ligoninėj. 
Bus palaidota penktadienį, va
sario 25-tą, šv. Jono Kapinėse. 
Pašarvota namie. Laidotuvėms 
patarnauja graborius Garšva.

Miesto Advokatai 
Gins Gerson a

Miesto Korporacijos patarėjo 
padėjėjas Frederick Bryan stos 
prieš Aukščiausiojo Teismo tei
sėją Aaron J. Levy ateinantį 
ketvirtadienį ir įrodinės, kad 
Manhattan prezidentas Stanley 
Isaacs turėjo teisę paskirt S. 
W. Gerson’ą savo padėjėju.

Gerson’o prašaliu imo reika
lauja šios valstijos Amerikos 
Legiono viršininkai. Gerson’as 
yra buvęs “Daily Wor.kerio” re
porteriu ir yra komunistas, K. 
P. šios valstijos komiteto na
rys. Tai dėlto if sukilo visos 
reakcinės spėkos prieš jo pas
kyrimą.

Reakcionieriai argumentuoja, Į. 
kad tik dėlto, jog komunistas, i 
jis negalįs užimt tą vietą. Man
hattan prezidentas ir Civilčs, 
Tarnybos Komisija sako, kad I 
politiniai ryšiai neturi būti nie- • 
kam skerspaine užimt atsako- 
mingą vietą ir kad asmens tin
kamumas ir gabumas atlikt 
darbą tėra vienatinė sąlyga.

Mr. 
pilnai 
darbu.

MONEY-SAVER 
EXCURSIONS 

k ■., ■ j y • \

Keliaukite saugiai traukiniais, greitai 
ir patogiai. Taupinkite trafiko včlini- 
inus, taupinkite pinigus, ant šių žemų 

kainų ekskursijų.

MAINU SRITYS '2«
ŠEŠTADIENI, VASARIO 26 
Kelione j Mahanoy City $2.95 ; 
Gilberton, Mahanoy Plane, 
$3.05 ; Gj). a r dville, $3.10 ; 
Ashland, $3.15 ; G o r <1 o n, 
Shenandoah. S3.20; Mt. Car
inei Jet., Mt. Carmel, $3.40; 
Shamokin. $3.50. Išeina iš 
New Yorko nuo Liberty St.: 
1 l .••35 vakare.
Giįš Sekinadienj, Vas. 27-tų.

KITOS EKSKURSIJOS VAS. 27, 
I PHILADELPHIA, PA., READ
ING PA.. HARRISBURG, PA., 
FREEHOLD, N. J., TOMS RIVER, 
N- L, BARNEGAT, N. J., ASBU
RY PARK, N. .1.. LONG BRANCH, 
N. J., LAKEWOOD, N. J.

Dėl tolimesnių informacijų ir dėl nenu
statyto traukiniams laiko aukščiau, tar
kitės su bilietų agentais ar telefonuokit 

BA relay 7-9670

‘350
ROUND 
TRIP

JerseySčentral

H

Isaac išsireiškė, kad jis 
patenkintas Gerson’o

Teisėjas Charles Solomon 
teisme išriša daug šeimyninių 
problemų, bet negalėjo išrišti 
savos. Jo žmona pareikalavo 
perskyrų ir $100 į savaitę pra
gyvenimui.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin- > 
karnai ir už prieinamą kainą s 

Parsamdau automobilius vestu- > 
vem, parėm, krikštynom ir > 

kitokiem reikalam >
402 Metropolitan Avė. | 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

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

maliavom arba išpopieruojame kambarius. 
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

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

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

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

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

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

GARSINKITCS “LAISVĖJE

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

/•WM

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 elcveiterio stoties

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

Buvo 
žurnalo 
simas, 
viso tris dolerius
parsitraukti 10 egzempliorių dėl 
platinimo. Išrinkta delegatai j 
Draugijų Sąryšio ir Meno Są
jungos Apskričio konferencijas.

10 narių jau užsimokėjo už 
šiuos metus.

16 d., 
mėne- 
kuopa 
bet j

Trečiadienį, vasario 
LDS 46 kp. turėjo savo 
sinį susirinkimą. Nors 
nariais ir neskaitlinga,
susirinkimus atsilanko apie du 
trečdaliai. Nuo pat šios kuopos 
susiorganiavimo tik du nariai 
pasitraukė. Susispendavusių 
taipgi nėra. Nekurie draugai 
buvo pasižadėję gauti naujų 
narių į kuopą, bet iki šiol dar 
savo prižado neišpildė. Pasi- 
stengkite savo prižadus išpildy
ti, nes jeigu dabar, vajaus lai
ku, kai įstojimas nupigintas, 
naujų narių negausime, tai vė
liau bus sunkiau gauti. Nu
tarta ateinančio rudens laiku 
sulošti veikalą “Išdykusi Pati.” 
Išrinkta .komisija pasiteirauti 
svetainės.

Elzbieta Flynn Aiškins Pragyvenimo Kainą 
Kilimą, 23 Vasario, Grand Paradise Salėj

----------------------------------------------------- B __________

Virš 20,000 Sveikino 
K. P. Budavotojus

K. P. vadų 
tuo istoriš-

mitingu už-

Arbucklo cukrinė, kur dirba 7 I
gana diktokas skaičius lietuvių, 
dar vis labai mažai tedirba. 
Daugeliui jau nusibodo rytais 
bei vakarais važinėti ir tikėtis,' 
kad gal gaus kiek padirbėti. 
Nusivylę, turi gryžti namon be 
jokių pasekmių, išskyrus tą, 
kad laiko sugaišta bereikalin
gai ir išleidžia kelionės lėšas. 
Bosai vis ramina, kad jau tuo
jau bus darbo, bet to darbo vis 
nėra. Cukeminkų unija, kuri 
priklauso prie AFL, darbinin
kais suvis nesirūpina. Nuo 
praeito liepos mėn. dar nei vie
no susirinkimo nesušaukė, tik 
agentai ateina pas cųkemę iš 
darbininkų duokles iškolektuoti. 
Daugelis jau atsisako duokles 
mokėti, nes neturi iš ko.

at- 
kp.

Savaitė ar daugiau laiko 
gal mūsų gerą ALDLD 24 
pirmininką J. Bartašių patiko 
skaudi nelaimė. Jis yra dokų 
darbininkas ir ten bedirbant 
jam skaudžiai rankos pirštą už
gavo. Nors kiek geriau, bet 
dar ilgai negalės dirbti.

• Koresp.

Pirmadienio vakarą milžiniš
koji Madison Square Garden 
Svetainė persipildė miniomis 
newyorkiečių, norėjusių pasvei
kint Komunistų Partijos Buda
votojus ir išgirst 
kalbas sąryšyje su 
ku įvykiu.

Su šiuo masiniu
baigta K. P. Budavotojų Kong
resas, kuriame dalyvavo 500 de
legatų iš visos plačios Ameri
kos. Jame nušviesta metodos, 
kuriomis šie Amerikos stacha- 
noviečiai įrašė 22,000 naujų 
narių partijon ir nutiesta pla
nai, kaip sėkmingai budavoti 
partiją ateityje.

Komunistų Partijos generalis 
sekretorius Earl Browder, ku
ris turėjo būt vyriausiu kalbė
toju, negalėjo dalyvauti dėl li
gos. Jo laišką perskaitė Cla
rence Hathaway, “Daily Wor- 
kerio” redaktorius.

Savo laiške sveikina budavo
tojus ir visą partiją su išaugi
mu iki 75,000 narių, atžymėda
mas, kad partija privalo nuolat 
augti, nes randantis šalyj su 
130 milionų gyventojų, partija 
yra permaža, kad patenkinan
čiai vadovaut darbo žmonėms 
jų kovose.

Mitingas praėjo nepaprastu 
entuziazmu ir audringiausiais 
sveikinimais budavotojams, ku
rių sekcija atrodė panaši gėly
nui, mirgėjo gyvų gėlių bukie
tais nuo organizacijų ir asme
nų, norėjusių išreikšt užpelny
tą pagarbą partijos vajinin- 
kams. šiame gėlyne radosi ir 
lietuvis partijos čampionas Juo
zas Jukelis, kuris gavo apie 100 
naujų narių partijon.

Draugo J. Jukelio pagerbimui 
lietuviai komunistai surengė 
masinį mitingą vasario 22-ros 
vakarą, Liet. Am. Piliečių Kliu- 
be, 280 Union Avė., Brooklyne.

Kiekvienas iš mūs, o ypa
tingai bedarbiai ir mažai dir
bantieji yra pastebėję, kad 
šiandieną doleris daug mažiau 
perka, negu pirkdavo seniau. 
Daugeliui prisieina tenkintis 
pigesnės ir blogesnes rūšies 
maistu tik dėlto, kad geresnis 
nebeįperkamas.

Negana to, mūs jau buvo 
rašyta ir, veikiausia, jūs skai
tėte, kad dėka reakcionierių 
įtakai visuomenės įstaigose, 
New Yorko WPA centralinėj 
raštinėj pateikta receptas, ku
ris siūlo biednuomenės šeimy
noms iš penkių asmenų pragy
vent su $1.17 į dieną.

Dėlko maisto kainos taip 
kyla ir kas darytina, kad jos 
nebekiltų, taipgi, kad nereikė
tų naudotis WPA pateiktu ne
garbingu badmiriavimo recep
tu, jūs turite progą sužinot 
Williamsburg.o ■ komunisčių 
rengiamose prakalbose šį tre
čiadienį, 23 vasario, 8 vai. va
karo, Grand Paradise Ball
room, 318 Grand St., Brook
lyne. Įžanga nemokamai.

Apie pragyvenimo brangumo 
priežastis kalbės paskubusi vei
kėja, kalbėtoja ir rašytoja Eli
zabeth Gurley Flynn (anglų 
kalboj).
gramoj 
Partijos 
vaidinta
ir dainos, 
vaišės ir 
mas. Visi, o ypatingai moterys- 
merginos kviečiamos dalyvauti.

Vakarą rengia Komunistų 
Partijos 4-to ir 14-to Assemb- 
lio Distriktų Moterų Komisija.

Kom. Moterų Komisija.

Taipgi dalyvaus pro- 
ir vietinių Komunistų 
kuopų narės. Bus su- 
pora trumpų vaizdelių, 

Po programos — 
laisvas pasikalbėji-

SUSIRINKIMAI
RICHMOND, HILL, N. Y.

ALDLD 185 ir LDS 13 kp. Vakarie
nes Komisijai ,

Minėtų kuopų vakarienės komisijos 
susirinkimas įvyks sekamą ketvirta
dienį, 24 d. vasario, 8 vai. vakare, 
pas Paukščius, 101-54 — 110th St., 
Richmond, Hill. Apsiėmę vaakrienėj 
dirbti, malonėkite laiku atsilankyti.

(44-45) V. P.

K. Degutis, Savininkas
Gerai Patyrę, Barberiai 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP

V

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

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

• Tink Mv* k<«

Štai 70 metų senumo patik’mas 
linimentas, kuria palengvina mus
kulų gėlimus ir skausmus susi

darančius nuo reumatizmo.
REIKALAUKITE

PAIN-EXPELLERIO 
su “Inkaro” vaisbaženkliu visose 

vaistinėse.

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.

Jei Pasiskabinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

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

mų, su paveikslais.

Galima pirkti abi arba bile 
kurią vieną .

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

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

c

Tel. WAdsworth 3-2006

B. SHEAVES
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 Yorjc City, N. Y. /

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)
LAISNIUOTAS

GRABORIUS
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan hwe.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335
na

'Al^urneR
M" . INVENTED

. -Mg/ (rbun&uj!
COOK and HEAT Without Coal, 
In Your Present J?*j.VvOOCl J
Stove or Furnace— 
HOTTER — CHEAP- 
ER —No Ashes or Dirt
— Twice the Heat Quick ^*8 
•t ONE HALF THE COST.

COOKS A MEAL
FOR LESS

Beats any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per
formance. Hurns cheap oil a now sii'DJinto 
way, without prc-generatlng Any srovi 
or clogging up. Quick Intense (UHGl or 
heat by Simple Turn of Valve, iuhhacb 
It ends drudgery and dirt ot Quick HEAT at 
coal or wood; cuts fuel bills In Turn of Valval 
half, pays for Itself quickly by what IT SAVES 

[WW phone for free FriV^C DEMONSTRATION
Ho Obligation

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

Local Sales Representative

KLEEN KOI COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS

COAL, COKE and OIL
Phone: JEffcrson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood

DeKALB AVENUE
Williamsburg
UNION AVENUE

Maspeth
83-82 72nd PLACE

1458

335

Iš ienų padarau nau
jus paveikslus ir kra- 
javus sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaTlavoju Įvairiom 
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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

Woodhaven, L. L, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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




