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Krislai
Bet Nepripažįsta 

Demokratijos.
Negražu Kraipyti Faktus.
Grūmojimo Niekas

Nebijo.
Tiems, Kurie šiaudą

Skaldo.
Rašo A. B.

“Nauj. Gadynėj” ir “Naujie
nose” tebesilieja keršto ašaros 
dėl Amerikos Lietuvių Kongre
so Brooklyno skyriaus komite
to nepriėmimo Stilsono už kal
bėtoją Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties paminėjime. Sun
ku net suprasti, žmogus, kuris 
iš kongreso judėjimo pabėgo su 
visa savo sosaide, kuris ant 
kongreso judėjimo vertė viso
kius kalnus, užsispyrė būti to 
kongreso mitinge už kalbėtoją 
ir tiek. O jo seni kolegos iš 
LDD ir nauji iš LSS 19 kp. 
taip pat griežtai užsispyrė kon
greso komitetui Stilsoną užkar
ti, arba jie dangų su žeme su
maišysią.

Tas grūmojimas kongresui, 
man atrodo, visai ne vietoje. 
Jis nieko gero nepadarys nei 
patiems grumotojams.

O kas keisčiausia, kad tie 
žmonės primeta komunistams 
nepripažinimą jokios demokra
tijos, kuomet visas kongreso 
komitetas prieš vieną atsisakė 
priimti LSS kuopos ultimatu
mą. Puiki būtų buvus demokra
tija, jeigu komitetas, kuris iki 
kitai kongreso konferencijai ve
da visus kongreso skyriaus rei
kalus ir už juos atsako, būtų 
išsigandęs ir pasidavęs koman
dai vienos mažos grupelės!

O kad buvo pastatytas ulti
matumas ir kas kas nors kokį 
nors šposą norėjo iškirsti, tai 
visiems labai aišku. Gerais no
rais tas ultimatumas nebuvo 
sudarytas. Brooklyno skyriaus 
komitete aš nesu. Bet keletas | 
komiteto narių pasakoja, kad 
po to, kai jau’ komitetas bu
vo vienbalsiai sutikęs dėl kal
bėtojų ir juos pakvietęs, at
ėjo nuo LSS 19-tos kuopos 
reikalavimas, kad turi kal
bėti Stilsonas, kad Stilsonas tu
ri būti paskutinis kalbėtojas ir 
kad LSS kuopos paskirtas Gla
veckas turi būti paminėjimo 
mitingo pirmininku! Gi Glavec
kas nė į kongreso komitetą ne
įeina. Tegul pasitraukia komi
teto pirmininkas, tegul pasi
traukia visas komitetas, o LSS 

. kuopelės paskirtas žmogus te
gul pirmininkauja!

Tai kas ištiesų norėjo diktuo
ti? Kas buvo slepiama po šiuo 
LSS 19 kuopos ultimatumu? 
Kodėl šituos neginčijamus fak
tus užslepia “N. G.” ir “Nau
jienų” bendradarbiai?

Bet, žinoma, visų jų bėdų ir 
va?gų šaltinis yra vargšas A. 
Bimba.

Rėkia ir barasi ant manęs. 
Skaitau tuos tų vyrų isteriškus 
plūdimus ir negaliu išsilaikyti 
juoku. Aš gi visai nesikišau į 
kongreso komiteto tarimus. Ko
mitetas buvo pakvietęs mane 
kalbėti. Atsakiau, kad negalė
siu apsiimti, nes tikiuos tuo lai
ku būti Bostone su prakalbo
mis. Komitetas surado ir pa
kvietė kitus kalbėtojus.

Išgirdau apie viską tiktai ta
da, kada jau visas Brooklynas 
kalbėjo apie LSS 19 kuopos pa
statytą ultimatumą — turi kal
bėti Stilsonas ir būti paskutinis 
kalbėtojas ir turi Glaveckas bū
ti susirinkimo pirmininku, ar
ba .. . Drg. Nalivaika, komi
teto sekretorius, pasikalbėjęs su 
Glavecku (net į stubą pastaro
jo buvęs nuvykęs) ir abudu su
sitarę sušaukti socialistų ir ko
munistų pasitarimą. Į tą pasi
tarimą pakliuvau ir aš.

Sakiau, kad aš nesuprantu 
socialistų užsispyrimo, kodėl jie 
būtinai nori įpiršti kongreso
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

ANGLU MOBILIZACIJA 
PRIEŠ CHAMBER- 

LAIN) VALDŽIA
Galingos Minios Išstoja 
prieš Pasidavimą Fašisti

nėm šalim

London. — Anglijos dar
bo unijos, socialistai ir ko
munistai pašaukė šimtus 
tūkstančiu darbininku sek
madienį į susirinkimus-de- 
monstracijas prieš'Anglijos 
ministerį pirmininką N. 
Chamberlainą, kuris pasi
duoda Mussoliniui ir trau
kia Hitlerio pusėn. Darbi
ninkai reikalauja, kad jis 
pasitrauktų iš valdžios ir 
kad būtų paskelbti nauji 
seimo rinkimai.

Komunistų Partijos pla
čiai paskleisti atsišaukimai 
nurodo, kad Chamberlaino 
sutartis su Mussoliniu krau
juose paskandintų Ispani
jos demokratiją.

Komunistų pamatinis 
obalsis — “Gelbėkime Angli
ją ir gelbėkime taiką!” Jei
gu bus įvykdyti Chamberlai
no planai, Anglija greitai 
susidurs su tokiu likimu 
kaip Ispanija, sako komu
nistai. Jie aiškina reikalą 
plačiausios vienybės visų de
mokratinių jėgų Anglijoj.

Išteisinta Jauna Bažnytininke, 
Nudūrus Savo Tėvą

Jersey City, N. J. — Tei
sėj aš R. V. Kinkead dova
nojo bausmę Dorothei 
Schaefer, 17 metų mergi
nai, kuri nudūrė savo tėvą, 
geležinkelio darbininką, 49 
metų amžiaus. Jinai teisme 
sakė, kad tėvas, įsigėręs, 
peiliu grūmojęs jai, jos mo
tinai ir devynerių metų se
seriai.

Jai teisėjas atleido baus
mę todėl, kad jinai “visą sa
vo amžių vedė dievobaimin
gą gyvenimą.” Ji buvo liu
teronų bažnyčios giesminin
kė. Jai prašė pasigailėjimo 
tos bažnyčios klebonas Bro- 
sius ir net tėvas nudurto 
žmogaus, 71-nų metų am
žiaus senis.

Fašistą Ofensyva Link Pajū
rio Būtų Ją Savižudyste

Hendaye, Franci j os-Ispa- 
nijos pasienis. — Liaudie- 
čiai įsitvirtino tokiose stip
riose pozicijose į pietų rytus 
nuo Teruelio, kad fašistam 
reikštų savižudystę, jeigu 
jie bandytų ofensyva užimt 
tas pozicijas, sako respub
likos valdžia.

Liaudiečiai taip įsidrūti- 
nę kalnuose abiem pusėm 
T e r u e 1-Sagunto vieškelio, 
vedančio į pajūrį, kad fašis
tai niekur nedrįsta eit tuo 
vieškeliu.

Berlin, vas. 25. — Hitleris 
pakartojo griežtą reikalavi
mą sugrąžint Vokietijai ko
lonijas, kurias ji turėjo 
pirm pasaulinio karo.
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KO ITALIJA REIKALAUJA 
UŽ SUTARTI SU ANGLIJA

Paryžius. — Anglijos am
basadorius Franci j ai, Eric 
Phipps pasikalbėjime su 
Francijos ministeriu pirmi
ninku C. Chautempsu pra
nešė, jog dabartinėse dery
bose tarp Italijos ir Angli
jos Mussolinis stato tokius 
reikalavimus:

Pripažint Italijai Ethio- 
piją; apribot Anglijos ka
ro laivyną Viduržemio Jū
roj, kad jis niekad nevir
šytų Italijos laivyno toj jū
roj; pripažint karo teises 
generolui Franco’ui, taipgi 
ir Ispanijos respublikai.

(Iš karo teisių pripažini
mo generolas Franco turė
tų kur kas daugiau naudos 
už respublikiečius. Nes su 
pagelba Italijos “paskolin
tų” karinių laivų jis galėtų 
sėkmingiau blokaduot res
publikos prieplaukas, ir ne
praleis! karo reikmenų Is
panijos valdžiai.)

Francijos Seimas Išreiškė 
Pasitikėjimą Valdžiai

Paryžius. — Francijos mi- 
nisteris pirmininkas C. 
Chautemps seime išdėstė sa
vo valdžios tarptautinę poli
tiką:

Valdžia laikysis . Tautų 
Lygos, stiprins Francijos 
apsigynimą, palaikys tarp- 
savinės pagelbos sutartį su 
Sovietais ir Čechoslovakija 
ir stengsis draugiškai sugy
vent su Anglija. t

Seimo atstovų rūmas 439 
balsais prieš 2 išreiškė pasi
tikėjimą valdžiai tais klau
simais.

Ragina ir Varo Pašalpinius 
Darbininkus j Armiją

New York. — WPA viešų 
darbų administratorius 
New Yorke, pulkininkas B. 
B. Somervell prisipažįsta, 
kad išsiuntinėjo WPA pa- 
šalpiniams darbininkams 15 
iki 18 tūkstančių lapelių, 
ragindamas vyrus tarp 18 
ir 35 metų amžiaus stot į 
Amerikos armiją ar laivy
ną. Jis grūmojo kai kuriuos 
išmest iš darbo, jeigu jie 
neis į karinę tarnybą.

Didelė Meksikos Darbi
ninkų Paspirtis Kovai 
Prieš Fašizmą ir Karą

Mexico City. — Didžią pa
žangą parodė suvažiavimas 
Meksikos Darbo Konfedera
cijos, kuriame dalyvavo 5,- 
000 delegatų nuo darbinin
kų ir valstiečių unijų.

Suvažiavimas nutarė, kad 
visi šios organizacijos sky
riai kas mėnuo mokės tam 
tikras duokles paremt Ispa
nijos respubliką prieš fašiz
mą, v

Delegatai vienbalsiai iš
reiškė padėką Meksikos pre
zidentui Cardenas’ui už pa
ramą Ispanijos liaudžiai, ir 
nutarė atsišaukt į jūrininkų 
ir laivakrovių unijas, kad 
neaptarnautų jokių Italijos, 
Vokietijos ar Japonijos lai
vų, ir boikotuotų visus kitų 
kraštų tokius laivus, kurie 
tik veš karo reikmenis fa
šistinėm šalim.

Suvažiavimas taipgi vien
balsiai pasiuntė sveikinimą 
Ispanijos liaudies armijai ir 
jos Tarptautinėms Briga
doms.

Anglijos Kapitalistą 
Kreditai Mussoliniui
London. — Kelios dienos 

atgal Anglijos kapitalistai 
buvo pasinešę duot didelių 
paskolų Mussoliniui, ypač 
siunčiant bargan anglį, rei
kalingą Italijos ginklų ir 
amunicijos fabrikam. Didie
ji Anglų bankininkai ir 
pramonininkai stengėsi to
kius kreditus slapta duot 
Italijai; bet tą faktą suži
nojo ir aikštėn iškėlė “Daily 
Worker”, Anglijos komu
nistų dienraštis.

Didelis daugis Anglijos 
darbininkų labai pasipiktino 
tokia paspirčia Mussoliniui. 
Todėl Anglų kapitalistai 
gal dar palauksią su savo 
kreditais jam. *

Paryžius. — Francijos už
sieninis ministeris Yv. Del- 
bos pakartojo, kad Franci- 
ja kariškai rems Čechoslo- 
vakiją, jeigu ją užpuls Hit
leris.

AMERIKIEČIAI PASIUNTĖ
ISPANIJAI $500,000

Washington. — Tik per 8 
mėnesius, nuo pernai gegu
žės iki šių metų pradžios, 
Amerikos žmonės pasiuntė 
Ispanijos respublikai pusę 
miliono dolerių pagelbos, 
kaip matome iš Jungtinių 
Valstijų užsieninės ministe
rijos paskelbtų skaitlinių.

Tas aukas surinko Šiau
rės Amerikos Komitetas 
Gelbėti Ispanijos Demokra
tijai, Lincolno Bataliono 
Draugai ir 17 kitų organiza
cijų.

Naziai Jau Viešpatauja Ant 
Austrijos Spaudos

Vienna.—Nazis A. Seyss- 
Inquart, Hitlerio įspraustas 
kaip Austrijos vidaus rei
kalų ministeris, griežtai už
draudė laikraščiuose spaus
dint bet ką nepalankaus 
apie Vokietijos nazius.

Už pirmą tokį “nusikalti
mą” jis grūmoja redakto
riams ir leidėjams po tris 
mėnesius kalėjimo ir 2,000 
šilingų pinigines baudos. O 
jei kuris laikraštis antru at
veju įdės ką nors prieš Vo
kietijos hitlerininkus, tai 
bus suspenduotas arba visai 
uždarytas.

Grįžta Goering iš Politinės 
' Medžioklės Lenkijoj

Varšava.— Vokietijos oro 
laivyno komandierius gen. 
H. Goering, ekonominis 
diktatorius, medžiojo su 
Lenkijos prezidentu Ig. 
Moscickiu Bialoviežo miš
kuose. Bet svarbesnė buvo 
politinė medžioklė, iš kurios 
Goering praneša, kad naziai 
įgiję ^didesnį Lenkijos- drau
giškumą; kad Lenkų politi
kai labiau palinkę prie Ber- 
lyno-Romos ašies ir džiau
giąs^, kad Anglija daugiau 
nesiktš į centralinės Euro
pos politiką.

Lenkijos valdovai tikisi 
gaut Čechoslovakijos “len
kiškas” dalis, jei' pavyks 
Hitlerio planuojamas karas 
atplėšt nuo Čechoslovakijos 
'“vokiškus” sklypus.

NAZIAI BEVEIK UŽĖMĖ AUSTRIJOS
MIESTĄ GRĄŽĄ IR UŽKĖLĖ SAVO 
VĖLIAVĄ; ŠĖLO LINZE IR KITUR

Didelis Mezgėją Streikas

Philadelphia, Pa. — Ko
jinių (pančiakų) Mezgėjų 
Federacija nubalsavo su- 
streikuot šį pirmadienį to
dėl, kad samdytojai, pagal 
susitarimą su aukštaisiais 
Federacijos viršininkais, 
mažina darbininkam algas.

Streikas apimsiąs 15,000 
mezgėjų Pa., N. J. ir N. Y. 
valstijose. ’

Suimti Trys Žmogžudiški 
Hitlerio Šnipai New Yorke

New York. — Federalės 
valdžios agentai areštavo 
tris Vokietijos šnipus, G. G. 
Rumrichą, Erichą Glaserį ir 
Johanną Hofmann.

Rumrich prisipažino par
davęs “vienai svetimai ša
liai” Jungtinių Valstijų sla
ptus planus Panamos kana
lo gynimo. Jis ir sėbrai bu
vo padarę sąmokslą nuviliot 
komandierių Toten forto 
pulkininką H. W. T. Egliną 
į viešbutį McAlpin, užmušt 
jį ir pagrobt buvusius pas jį 
karo mobilizacijos planus ir 
kitus slaptus dokumentus.

Tie šnipai šniukštinėjo 
Amerikos karo laivų ir lėk
tuvų sekretus ir per savo 
'agentus stengėsi išvogt bei 
nusikopijuot dokumentus iš 
karinių įstaigų.

Jungtinių Valstijų slapto
ji policija rado, be kitko, pas 
Rumrichą 50 šios šalies pas- 
portų blankų, kurias šnipai 
buvo išgavę per klastas. Jis 
prisipažino, kad su padirb
tais pasportais būtų siuntę 
šnipus į Sovietų Sąjungą.

Visi trys Šniukštai laiko
mi po $25,000 parankos 
kiekvienas.

Bedarbis Nudūrė Viršininką, 
Badu Marinusį Jo Šeimyną

Hoboken, N. J. — Į dės- 
peraciją įpuolęs bedarbis 
Joseph Scutellaro, nedasi- 
prašydamas pašalpos sau, 
moteriai ir dviem sergan
tiem kūdikiam, smarkiai su
sibarė su žiauriu šelpimo 
viršininku Harriu Barcku ir 
nudūrė jį pačioj jo raštinėj, 
pagriebęs nuo jo stalo ilgą 
ylą, naudojamą popieroms 
varstyti.
Yra nurodymų, kad Barck 

užpuolė tą bedarbį mušt ir 
tik tada bedarbis smeigė 
tam pavargėlių kankintojui. 
Barck viešai didžiuodavosi, 
kad jis “neglosto biednųjų,” 
ir gyrėsi, kad per vienus tik 
metus numušė skaičių šel
piamų bedarbių nuo 2,000 
iki 200.

Per penkias savaites jis 
Scuttellarų šeimynai davė 
viso $5.70 pašalpos, o an
tras čekis jai ant $8 buvo iš
siųstas kaip tik pirm to, ka
da Barck tapo nudurtas.

Scutellaro tuoj areštuotas.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

1 • ; jį
Nuplėšė Austrijos Vėliavą; r i

Šaukė Prijungt Austriją 
Vokietijai

f

Vienna, Austrija. — Keli 
tūkstančiai h i 11 e r i n inkų 
Graz mieste demonstruoda
mi niekino Austrijos minis
terį pirmininką šušniggą, 
šaukė privienyt Austriją 
priė Vokietijos, nuplėšė Au
strijos vėliavą nuo miesto 
valdybos rūmo ir vietoj jos 
iškėlė didžiulę nazių vėlia
vą su svastikiniu kryžium.

Panašią demons traciją 
naziai suruošė Linze ir ke
liuose kituose miestuose. Dėl 
nazių riaušių Graze tapo 
laikinai uždaryta universi
teto technikos kolegija.

“Tėvynės Frontas,” vie
nintelė iki šiol pripažinta 
politinė, valdiška organiza
cija, suruošė didžiulę de
monstraciją Salzburge, iš
reiškiant pasiryžimą kovot 
už Austrijos nepriklausomy
bę nuo Vokietijos.

Komunistai ir socialistai 
skelbia kovą už Austrijos 
nepriklausomybę ir a sykiu 
kritikuoja šušniggo valdžią, 
kad jinai prisiėmė kelis Hit* 
lerio brukamus nazius į Au
strijos ministeriu kabinetą.

a

Amerikietis Chiną Lakūną 
Vadas prieš Japoniją?

I
Mineola, L. L, N. Y. — 

Tai amerikietis Vincent 
Schmidt komandavo chinų 
lėktuvus, kurie bombardavo 
Japonijos salą Formosą ir 
sunaikino ten 40 japonų or
ia i v i ų,— sako S chmidto 
draugai.

Jis yra Chinų orlaivyno 
pulkininkas. Pirmiau jis 
tarnavo Ispanijos respubli
kos oro laivyne. i ,

Hankow, Chiniją. — Pra
nešama, kad amerikietis 
Schmidt vadovavęs chinų 
lėktuvų žygiui Japonijon, 
ale lakūnų dauguma buvę 
rusai.

Japoną Generolas prieš lin
dimą Giliau Chinijon '

Tokio. — Buvęs japonų 
armijos komandierius cent- 
ralinėj Chinijoj, generolas 
Iwane Matsui nepataria Ja
ponijai giliau lįsti į Chiniją. ’ 
Sako, japonai tuomi per
daug išsemia savo jėgas; o 
jas, girdi, reikėtų taupyti 
susikirtimui su Sovietų Są
junga.

Spėjama, jog gen. Matsui 
tapo ir iš komandos atšauk
tas todėl, kad netikėjo, kad 
Japonija galėtų apžioti vi
są

i

Chiniją.

ORAS
Šiandien bus apsiniaukę 

ir šalčiau. — N. Y. Oro Biu
ras.
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Chinijos Liaudies LIETUVOS ŽINIOS
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Iš KATALIKŲ 
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lintas; bus atsteigta demokratinė san
tvarka.
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SLA Pildomosios Tarybos
Rinkimai

SLA Pildomosios Tarybos rinkimai 
(referendumu) bus kovo ir balandžio mė
nesiais. Oficialis Pildomosios Tarybos pa
reiškimas sako:

Nors balsavimams yra paskirta 61 die
na, arba du mėnesiai laiko, tačiau balsa
vimai turi būti atlikti viename mėnesy, t. 
y., viename kovo ar balandžio mėnesio kuo
pos susirinkime.
Be abejo, SLA nariai pasisakys už pa

žangiuosius kandidatus, kuriais yra: F. 
J. Bagočius—prezidentu, J. K. Mažiukna 
—vice-prezidentu, J. Miliauskas — sek
retorium, K. P. Gugis—iždininku, E. Mi
kužiu tė ir J. Martinas—iždo globėjais; 
dr. J. S* Staneslow—daktafu-kvotėju.

ne- 
tos

SU-

Ar Išlaikys Austrija 
Nepriklausomybę?

Savo prakalboj, sakytoj pereitą ketvir
tadienį, Austrijos ministerių pirmininkas 
Šušniggas (Schuschnigg) pareiškė, kad 
Austrija būsianti nepriklausoma, Vokie
tijai nepasiduosianti, ir tt.

Pasak Amerikos spaudos koresponden
tų pranešimų, jo kalbą lydėjo stiprios 
ovacijos, didelis žmonių pritarimas.

Kad žmonės tokiai kalbai pritaria, 
tenka abejoti. Bet reikia paabejoti 
kanclerio kalbos teisingumu.

Kiekvienas, pastudijavęs padėtį,
pras, jog Austrijai išlikti nepriklauso-1 
mai esamose sąlygose bus labai sunku.

> Kodėl? Hitlerio politikai pagrobti Aus
triją pritaria Mussolinis (arba bent jis 
nieko nesako prieš tuos žygius). Aus- 

. trijos valdžion įeina nazių. Svarbiausią 
ministeriją—vidaus reikalų ministeriją— 
valdo fašistas.

Vokietijos naziai dabar turi didžiau
sios progos stiprinti Austrijoj savo po
zicijas* Nesigailės jie tam nei pinigų, nei 
energijos. Tuo būdu jiems nereikės ilgai 
laukti, kol Austrijos valdžia pereis pilnon 
nazių kontrolėm O tuomet “suvienyti” 
Austriją su Vokietija'bus gan lengva.

Vienintėlė jėga, kuri gali grūmtis prieš 
Vokietijos fašizmą, už palaikymą Aus
trijos nepriklausomybės, yra Austrijos 
darbo žmonės. Bet jie šiandien supan- 
čiuoti, suvaržyti. Jei Austrijoj būtų de
mokratija, tai Vokietijai nebūtų progos 
ją pasigrobti.

' Dėlto Austrijoj, kaip ir Lietuvoj, ne
priklausomybės išlaikymas yra tampriai 
susijęs su atsteigimu demokratinės tvar
kos. Kova už atsteigimą demokratinės 
tvarkos yra tolygi kovai už nepriklauso
mybės gynimą.

Ir “Tėvynė” Pirkosi Mašiną
SLA organas praneša, kad šiomis die

nomis pirkosi naują raidėms rinkti ma
šiną—Intertype. Dabar* spaustuvė bū
sianti moderniškesnė ir laikraštį gražiau 
padarysianti. Aštuntas “Tėv.” numeris 
jau išėjo surinktas nauja mašina. Ant- 
galvinės raidės gražesnės ir laikraščio 
visas “veidas” darytų geresnį įspūdį, jei 
spauda būtų žmoniškesnė. Tenka pabrėž
ti, kad “Tėvynės” spauda pastaraisiais 
laikais perdaug palša, pabalusi. Spaustu
vė, kuri “Tėvynę” spausdina, matyt, ne
kreipia dėmesio į padarymą laikraščio 
tokiu, kokiu jis turėtų būti.

Taigi dabar raidėms rinkti naujas ma
šinas pirko “Vilnis”, “Laisvė” ir “Tėvy
nė”. “Darbininkas” sakosi taipgi perkąs 
Intertypę. Vadinasi, lietuviškos spaustu
vės tobulinasi, mirti dar nesirengia.

Prieš dešimts metų tūli “pranašai” 
skelbė, būk “už dešimties metų vargu 
beturėsime Amerikoje lietuvišką spau
dą.” Dešimts metų praėjo, o mūsų spau
da gyvuoja, kaip gyvavusi. Tiesa, dirva 
siaurėja, bet mūsiškei, anti-fašistinei 
spaudai gyvuoti dar yra gražaus laiko ir 
dirvos.

Tik reikia ji stiprinti, platinti, raginti 
žmones mūsų spaudą skaityti.

į Fašistą Atstovo Kalba
Vasario 16 d. Baltimorėje kalbėjo p. 

Žadeikis, Lietuvos pasiuntinys Washing
ton©^ Kaip praneša fašistų “Vienybe”, 
p. Žadeikis savo kalbą pašventė atakoms 
ant komunistų ir socialistų.

Girdi, kodėl jie sudarė bendrą frontą 
prieš Lietuvos fašistus? Esą, “tie fron
tai užuot bendradarbiavę Lietuvos vy
riausybę atakuoja, jie tuo būdu tiktai 
kietina vyriausybės ranką ii* kenkia pa- 

I tys sau ir savo tikslams...”
P. Žadeikis nori, kad Lietuvos liau

dis tylėtų ir kęstų tuos smūgius, kuriuos, 
/ ant jos kūno leidžia smurtininkų fašistų 

valdžia. Jis norėtų, kad Amerikos lietu
viai, matydami tą baisią priespaudą, ku
rią fašistai antdėjo Lietuvos žmonėms, 
tylėtų ir garbintų “tautos vadą” su jo 
visais “Vadukais*”

To p. Žadeikis nesulauks* Ir jis turi 
štai ką žinoti: buvo žmonių, kurie pana
šiai, kaip p. Žadeikis dabar, kadaise sa
kydavo apie caro valdžią, kai ji slėgė 
Lietuvą. Tie žmonės tuomet teigdavo, 
kad kova prieš carizmą tik suerzins caro 
valdžią ir žmonėms bus dar sunkiau. Ta- 
čiaiK žmonės tokių pliauškalų neklausė. 
Jie kovojo prieš carizmą ir carizmas tapo 
sutrėkštas, Lietuva ir kitos tautos išlais
vintos.

Panašiai bus ir su smetonišku rėži
mu, kuriam p. Žadeikis, kaipo “demo
kratas,” taip nuolankiai tarnauja. Lie
tuvos žmonės kovos, o Amerikos lietuviai 
jiems padės, ir fašizmas iš ten bus paša-

Žodžiai ir Darbai
Kanadiečių “Liaudies Balsas” rašo:

Jau šiandien paimi kokį nors socialistinį 
ar liberališką laikraštį, tai randi labai daug 
agitacijos už demokratiją. Ypatingai daug 
apie tai pripėckioja Toronto lietuviai social
demokratai Naujienose. Tuo pačiu laiku 
stengiasi sukelti opiniją, kad komunistai 
yra didžiausi demokratijos priešai. Bet -argi 
ištikrųjų taip yra.
Nurodęs, kaip Sovietų Sąjunga buvo 

pati pirmutinė stojusi Ispanijos demo
kratijai pagalbon, laikraštis pažymi:

Dabar paimkime žmones. Kiek yra žino
ma, tris ketvirtadalius savanorių sudaro ko
munistai.^ Jei paimti Kanados lietuvius, tai 
komunistai ir jų simpatikai sudaro 100 nuo
šimčių savanorių. Komunistinės minties or
ganizacijos taipgi daug daugiau darbuojasi 
dėl Ispanijos liaudies reikalų.
Iš Kanados Ispanijon nuvyko astuoni 

lietuviai kovotojai ir jų tarpe nei vieno 
nėra naujieninio. Iš Jungtinių Valstijų 
Ispanijon nuvyko daugiau lietuvių kovo
tojų demokratiją ginti. Jie taipgi yra ar
ba komunistai arba jiems labai artimi.

Tas aiškiai parodo, kas demokratiją 
gina darbais, o kas žodžiais. O prieško- 
muūištinių žodžių “Naujienos” paleidžia 
pasaulin tonus!
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Dar Reikalinga Gauti 2,500 Narių
LDS organas “Tiesa” praneša, kad 

pereito LDS Seimo iškeltas obalsis “10,- 
000 narių iki Ketvirtojo Seimo” dar vis 
neįvykintas. Norint jį pasiekti, reikalin
ga gauti dar 2,500 naujų narių.

2,500 narių—nėra didelis skaičius or- 
; ganizacijai, kuri turi arti aštuonetą tūks

tančių narių (su vaikais), jei tik visi na-

B. ševelev
(Rašo Sov. Karo Specialistas)

Chinijos spaudoje nesenai 
tilpo prisieka, kurią priima 
chiniečiai kovotojai Aštunto 
Kelio Armijos (buvusios 
Raudonosios Armijos), vyk
dami į frontą prieš Japoni
jos imperialistus. Ji yra:

“Mes pasižadame pasi
duoti bendrai komandai ka
rinės tarybos, kietai laiky
tis disciplinos ir negrįžti į 
namus tol, kol iš mūsų ša
lies nebus išvyti užpuolikai 
japonai, kol visi mūsų tau
tos išdavikai nebus nušluo
ti nuo žemės paviršiaus.

“Mes, darbiųinkų ir vals
tiečių vaikai, prižadame ne
imti nei siūlelį nuo gyvento
jų. Prisiekiame visada tar
nauti liaudies reikalams. 
Broliškai sugyventi su kito
mis armijos dalimis, kovo
jančiomis petis petin prieš 
bendrą priešą. Mes pasiža
dame būti ištikimais revo
liucijai. Mes pasirengę pri
imti draugų kritiką, priim
ti net ir aštriausią revoliu
cinės disciplinos bausmę, 
atsitikime iš mūsų pusės 
prasikaltimo prieš liaudies 
reikalus.”

Ši iškilminga prisieka chi- 
niečių revoliucinių kareivių 
parodo aukštą politinį jų su
sipratimą ir pilną suprati
mą tų pareigų, kurias jie 
atlieka savo tėvynei. Kovo
tojas iš Aštunto Kelio Ar
mijos nesigaili savo gyvas
ties vardan pasiliuosavimo 
didelės Chinijos liaudies, 
vardan nugalėjimo Japoni
jos imperialistų.

Aštunta Liaudies Revo
liucinė Armija ačiū tam, 
kad kiekvienas jos kovoto
jas gerai supranta tas par
eigas, kurios gula ant jo, 
yra geriausia armijos dalis 
iš visų Chinijos ginkluotų 
jėgų, vedančių karą prieš 
japonus Užpuolikus. Šiai ar
mijai yra svetimi papročiai, 
kurie kitose Chinijos armi
jos dalyse buvo skiepijami.

Pirmieji mėnesiai kovos 
prieš Japonijos imperialis
tus parodė, kad Chinijos 
Kuomintango armija reika
lauja pamatinio perorgani
zavimo. Pirmiau viešpata- 
vęs Chinijos armijoj reži
mas ir dar pasilikęs jau ka
rui prasidėjus, baisiai blogai 
atsiliepė į Chinijos kareivio 
kovingumą. Armija, ginanti 
nepriklausomybę ir laisvę 
Savo šalies, turi remtis ant 
Vienybės tarpe kareivių ir 
komandierių, - ant vienybės 
kareivių ir liaudies.

“Pamatinė užduotis' reor
ganizavimas armijos,—rašo 
Mao Tse-tung,—yra tame, 
kad' pakeisti politinį darbą 
ir panaujinti politinę kovo
tojų dvasią. Chinija turi 
mokytis iš karo pamokų Is
panijoj. Ispanijos respubli- : 
ka sudarė savo armiją labai ; 
sunkiose sąlygose. Chinija 
turi daugiau progų lyginant ; 
ją su Ispanija, bet Chinija 
kenčia iš priežasties stokos 1 
tvirto bendro fronto, ben- ' 
dro fronto valdžios, tinkan
čios pravesti revoliucinę ' 
programą, ir armijos naujo ' 
tipo. Chinija turi nugalėti 
tas kliūtis. Dabartiniu lai-

ku buvusioji Raudonoji Ar
mija dar negali vaidinti 
sprendžiamosios rolės kovo
je su užpuoliku. Bet jos pir
menybė politiniame, kari
niame ir organizaciniame 
gyvenime gali būti pavyzdis 
visai Chinijos armijai. Pat 
svarbiausia tame, kad ji lik
vidavo feodalines liekanas 
armijos režime, pravedė gy- 
veniman principą vienybės 
tarpe kreivių masių ir jų 
komandierių, vienybę tarpe 
tos armijos ir gyventojų.”

Pirmenybe Aštunto Kelio 
Liaudies Revoliucinės Armi
jos, apie kurią rašo Mao 
Tse-tung, pasirodė pirmuose 
jos susirėmimuose su japo
nais.

Pirmiausiai visose dalyse 
Aštuntos Armijos yra poli
tiniai organai, sudaryti iš 
geriausių ir-sąmoningiausių 
Chinijos darbo liaudies at
stovų, užtikrinančių politinį 
ir moralį pastovumą tos ar
mijos. Kasdieninis darbas 
tų politinių apšvietos orga
nų atsiekė to, kad dabar 
visi kareiviai ir komandie- 
riai puikiausiai supranta 
savo uždavinius kovoj prieš 
Japonijos agresijas. Karei
viai ir komandieriai žino, 
kad jie yra viena dalis ga
lingo prieš japoniško liau
dies fronto ir todėl su di
džiausia drąsa ir pasiauka- 
vimu mušasi pačiuose pavo
jingiausiuose karo frontuo
se ir tuo pat kartu veda ap
švietos darbą tarpe Chini
jos gyventojų karo apimtoj 
zonoj. Tie Ąštuntos Armi
jos politiniai o^gahai suvai
dino tokią aiškią ir svarbią 
rolę, kad ir kitos Chinijos 
armijos dalys pradėjo tver
ti politinius organus, suda
romus iš komunistų ir kitų 
bendro fronto šalininkų. 
Dač daugiau to, kaip pra
neša spauda, politinis sky
rius sudaromas ii* Chinijos 
generaliame armijos štabe.

Kaip pavyzdį sėkmingo 
darbo Aštuntos Armijos po
litinių skyrių galima prf- 
Vesti susitarimą tarpe tos 
armijos vadovystės ir Sui- 
yuan, Shansi ir Shensi pro
vincijų valdžių ir sudarymą 
iš liaudies ir Aštuntos Ar
mijos atstovų bendrų mobi
lizacijos komitetų. Tie ko
mitetai sudaromi sutvirtini
mui vietinės valdžios. Jie 
atlieka platų apšvietos dar
bą, jie mobilizuoja Chinijos 
gyventojus kovai prieš Ja
ponijos .'agresorius ir ypa
tingai prieš labai įsigalėjusį 
Japonijos šnipavimą. Šie 
komitetai puikiai atlieka sa
vo pareigas ir didelį darbą 
praveda fronto srityj.

Kovotojai iš Aštuntos Re
voliucinės Liaudies Armijos 
parodo mūšių lauke didelį 
gudrumą, sugabumą ir lank
stumą. Senas karo mokini
mas Chinijos armijoj buvo, 
kaip generolai sakydavo: 
“Užpuolikas — svečias, besi
ginantis — šeimininkas ka
ro lauke.” Aštuntoji Armi
ja atmetė tą tradiciją. Ji 
auklėjasi dvasioje aktyvaus 
užpuolimo* Net ir tada, ka
da jos dalis iš priežasties 
susidariusių sąlygų yra pri
versta vesti apsigynimo ka-

(Pabaiga rytoj)

Del Kardinolo Tebevaroma 
z Akcija

Prieš dvejetą savaičių kilęs 
katalikų tarpe susijaudinimas 
dėl kardinolo Pabalti jos valsty
bėms vis dar neatslūgsta. Kata
likų inteligentų tarpe kardinolo 
klausimas gyvai diskusuojamas. 
Apie Vatikano nedraugiškumą 
Lietuvai vis daugiau kalbama. 
Nepasitenkinimas Vatikano po
litika iš Kauno jau persimetė į 
provinciją.

Nors Lietuvai ir nebūtų iš
rinktas kardinolas, bet jeigu 
nebūtų išrinktas ir Latvijai, tai 
Lietuvos katalikai tą faktą lai
kytų, kad jie pusę yra laimėję. 
Jeigu smarkesnė akcija bus pa
varyta, tai Vatikanas Pabalti- 
jos valstybėms tuo tarpu kardi
nolo gal ir neišrinksiąs.'

Tuo reikalu susirašinėjimas 
su Vatikanu jau prasidėjęs.

Vatikanas Lietuvos aukštai 
dvasiški j ai prikišąs stoką griež
tumo katalikų reikalus ginant.

apie teatrinę veiklą Rumunijo
je. šterenbergas atvyko kartu 
su keletu artistų iš Rumunijos. 
Jo repertuaras sudarytas iš žy
dų rašytojų L. Malacho, J. Gar
dino ir šalom Aleichettio kūri
nių. Jis pradeda L. Malacho 
drama “Geltonasis šešėlis” iš 
Buenos Aires baltųjų vergių 
pirklių tarpo.
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Skvirec- 
padėkos 
Naujojo

Nesenai arkivysk. J. 
kas iš popiežiaus gavo 
laišką už Senojo ir 
Testamentų vertimą.

Vieni šį popiežiaus laišką 
laiko popiežiaus palankumu 
Lietuvos metropolitui, o kiti 
paguodos ženklu.

Šiluvoje įsikūrė vienuolės be
nediktinės ir pasiėmė tvarkyti 
prieglaudą ir bažnyčią puošti. 
Vienuolės benediktinės į Šiluvą 
atsikėlė iš Kauno. Ir kitose 
stebuklingose vietose (Kretin
goje, Vepriuose ir kt.) apgy
vendintos vienuolės.

Nesenai lankydamasis Romo
je Lietuvos vienuolių, pranciš
konų provincijolas kun. Dirvelė 
užvedė bylą dėl kun. Pabrėžos 
beatifikacijos.

Kun. Pabrėža gyveno vysk. 
Valančiaus laikais ir) yra palai
dotas Kretingoje. Vietos dva
sininkų ir dievobaimingų kai
miečių jis ir dabar laikomas 
šventuoju.

šiemet, kaip jubilėjiniais me
tais, būtinai norima, kad -kun. 
Pabrėža būtų pripažintas, jei 
ne šventuoju, tai bent beatifi- 
kuotas (pripažintas palaimin
tuoju).

Lietuvoje kun. Pabrėžos bea
tifikacija rūpinsis pranciškonas 
kun. Dirvelė, o Romoje pran
ciškonas tėvas Pijus, kuris yra 
stigmatizuotas (nešioja atviras 
Kristaus žaizdas).

Projektuojamas Kunigą 
Sąskrydis Italijos Pavyzdžiu.

Kaip žinoma, nesenai Romon 
suvažiavo daug vyskupų ir šim
tai kunigų, kurie pasisiūlė Mus- 
soliniui padėt fašizmo progra
mą vykdyti.

Katalikų, dvasininkų tarpe ke
liamas sumanymas ir Lietuvoje 
taip padarytisuvažiuoti kuni
gams ir pasisiūlyti būti talki
ninkais. Bet- prieš tai dvasi
ninkai patieksią padaryti tam 
tikras pataisas konstitucijoje, 
praplėsti Teologijos fakulteto 
teises, duoti visišką laisvę ka
talikų akcijos < 
ir tt. Jeigu jų 
būsią patenkinti, tai 
siūlysią talkon, ypač 
su laisvamanybe.

organizacijoms 
reikalavimai 

jie pasi- 
kovojant

Beveik Visa Kauno žydų 
Kultūrinė Visuomenė

labai domisi atvykusiu į Lietu
vą pasidarbuoti teatro srityje 
poetu ir režisierium Jokūbu 
šterenbergu, iš Bukarešto. Jo 
garbei vieną šeštadienį buvo 
suruoštas platus žydų spaudos 
pobūvis “Versalyje.” šteren
bergas labai plačiai papasakojo

riai suprastų reikalą ir pasidarbuotų.
Tegu tik pusė LDS narių gaus po vie

ną naują narį, tai pasišautas tikslas bus 
pasiektas su kaupu.

LDS Ketvirtasis Seimas įvyks sekan
čią vasarą—rugpjūčio mėnesį, Pittsbur- 
ghe. Vadinasi, laiko naujiems nariams 
gauti dar yra užtenkamai.
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Čekiškėje Elgeta Nužudė
Dr. Masalskio Tetą

Čekiškės valsč., Baukių kaime 
nužudyta Juzė Masalskaitė, 54 
m. amžiaus. Ji turėjo 12 ha 
ūkį, kurį buvo užrašiusi Kau
ne gyvenančiam Dr. Masalskiui, 
nes ji buvo jo tėvo sesuo.

Čekiškės apylinkėse valkioda- 
vosi elgetaudamas Juozas Ma
salskis, 72 metų amžiaus (nu
žudytai pegiminė). Jo tėvas 
Babtų dvare buvęs kumetis, o 
motina, .kaip jis teigia, kilusi iš ’ 
lenkų bajorų. J. Masalskis im
damas pasą užsirašė esąs lenkų 
tautybės. Su žmona persisky- 
ręs ir vaikščiojęs per žmones 
dykinėdamas. Masalskaitė jį 
pakvietusi malkų prakirsti. An
tradienio vakare pas Masals- 
kaitę atėjo .kaimynė Digrienė. •••■ 
Rado butą užrakintą. Pro lan
gą pamačiusi kambaryj viską 
suversta. Masalskis paaiški-. 
nęs, kad šeimininkė išėjus į 
gretimą kaimą svečiuotis. Di- 
grienei reikalas pasirodė įtarti
nas. Apie tai pasakė kaimo •• 
vyrams. Šie atėję pas Masals- 
.kytę rado Masalskį rogutėmis 
įvairius daiktus gabenant į miš
ką. Masalskis aiškino, kad šei
mininkė tuos daiktus jam ati
davusi. Vyrai Masalskį sulai
kė ir pristatė Butkiškės šau- 
lių būrio vadui, mokytojui Ju- , 
sevičiui, kuris pranešė polici
jai. Tikrinant Masalskaitės .. 
namus apie 1 vai. naktį rasta 
ji į galvą kirviu užmušta ir klo
jime; po, šįąudais paslėpta, Po 
to Masalskis suimtas.

Į įvykio vietą buvo nuvykę 
I apylinkės ir kriminalinės po- 
licijos valdininkai. Masalskis 
neprisipažino, bet visi įrodymai 
tiek aiškiai rodo jo nusikalti
mą, kad ir be prisipažinimo esą 
aišku. Manoma, kad Masalskai- . 
tę jis bus nužudęs antradienio • : 
rytą, nes jau rytą buvo nuėjęs 
į Ariogalą ir ten pasiskolino ro
gutes, kuriomis vežėsi Masals
kaitės turtą.

Girkalnio valsč., Didžiulių 
k. rastas negyvas (pakartas) 
Bronius Giedrius. Kaltininkai . 
sekamu

Svaigalų Parduotuvės 5, 
Knygų—Ne Vienos

MERKINĖ.—Dabar Merkinė- : 
j e yra 1 monopolio parduotuvė 
ir 4 restoranai, o knygyno nė 
vieno, šis faktas rodo, kad 
apylinkės gyventojai svaigalų 
parduotuves puikiai išlaiko ir 
tam atsiranda pas juos lėšų, 
kai tuo tarpu knygyno nė vie
no nepajėgia išlaikyti. Jau ke
li čia bandė įsteigti knygynus, 
bet visi turėjo užsidaryti, nes 
knygai nebuvo pirkėjo.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS:

Jeigu ateivis apsiveda su • 
Amerikos piliete, ar taip dary- , 
damas jis pameta savo pilietys- . 
tę?
ATSAKYMAS:

Pągal daugybės šalių įstaty
mus, moters pilietystė seka jos 
vyro pilietystę. Nėr šalies, kur 
vyro pilietystė paeina nuo jo 
žmonos pilietystės. Po nesenai 
Kongreso priimtu įstatymu, 
Amerikos pilietės vyras gauna 
nekurias natūralizacijos privile
gijas, jei jis nutaria prašyt J. V. 
pilietystės, bet įstatymas neap
rūpina, kad jis automatiškai 
taptų piliečiu, kada apsiveda su 
piliete, kiton pusėn, nei neaprū
pina, kada jis pameta jo origi
nališką pilietystę.
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Mirė Senas “Laisvės” 
Skaitytojas

Vasario 16 d. atsiskyrė 
pasauliu Vincas Dilginis. Velio
nis atvyko į šią šalį dar jaunas 
būdamas ir išgyveno šioje šaly
je 30 metų. Visą laiką gyveno 
Portage Township ir dirbo ang
lies kasyklose. Sunkus darbas 
pakenkė jo sveikatai. Bedirb
damas kasykloje staiga susirgo 
ir gavo plaučių uždegimą. Pa
sirgęs šešias dienas, mirė. Už
baigė savo vargus sulaukęs 50 
metų amžiaus.

Velionis Vincas Dilginis iš 
Lietuvos buvo Vilkaviškio aps
kričio, Lankeliškių bažnytkie- 
mio. Buvo gero būdo žmogus, 
niekada nieko neužgavo ir bu
vo laisvų pažiūrų, mylėjo apš- 
vietą. Ilgus metus skaitė dien
raštį “Laisvę”.

Vincas paliko dideliam nu
liūdime savo mylimą moterį 
Alenorią ir tris sūnus ir dvi 
dukteris. Visi jau paaugę ir gy
veno kartu. Paliko brolį Joną 
Lietuvoje ir Augustą Ameriko
je.

Drg. Dilginis tapo palaidotas 
vasario 19 d. Lietuvių Laisvose 
Kapinėse. Daug žmonių maši
nomis palydėjo į kapus.

Ona Savukaitė pasakė pasku
tinę atsisveikinimo kalbą jo na
muose ir ant kapų. Jos gražūs 
žodžiai sugraudino publiką.

Lai būna, tau, drauge Vincai, 
lengva ilsėtis šioje šaltoje žeme
lėje.

Šis Tas iš Mūsų Miestelio
Mūsų apylinkėj šiuo laiku 

nemažą skaičių bedarbių iššau
kė į WPA darbus. Tik gaila, 
kad tie darbai labai nesutvar
kyti. žmones, kurie gyvena 
mieste, veža gana toli iš mies
to į darbus, o mieste prie tai
symo upės krantų atveža iš ki
tur. Taip žmones ir vargina, o 
politikieriai pasinaudoja pini
gais, kurie yra skirti WPA 
darbams.

Kada bedarbius, ilgai nedir
busius, pašaukė prie darbo, tai 
juos užtiko be jokio šiltesnio 
apsirengimo. O taip toli iš mie
sto vežant į tuos darbus at
viruose trekuose, silpnesnės 
sveikatos peršalo ir nemažai 
jau ir mirė. Mirusių tarpe jau 
yra keturi ir lietuviai. Tokių 
skaičius nemažas visoje apylin
kėje, kuriems jau nereiks duo- 

>ti tą bado 
darbus.

F. Ražukas.

Pasadena, Md.
Boikotuoja Fordą

Farmerys G. R. turi troką 
Fordo išdirbystės. Jis nuvažia
vo Baltimorėn ir jam trokas 
sustojo. R. paklausė policisto, 
kur čia yra arčiausias gara- 
džius. Troko savininkas nuėjo 
į garadžių, bet mechanikas jo 
užklausė, kokios jo trokas iš
dirbystės. Farmerys atsakė, 
kad Fordo. Mechanikas atsa
kė, “aš neisiu.” Farmerys turė
jo eiti į kitą garadžių ir jieš- 
koti kito mechaniko.

Girdėjęs.

Lietuvių Kolonijoms 
Michigan© Valstijoj

Pranešimas visoms ALDLD 
10 Apskričio kuopoms, kad J. 
Bondžinskaitės prakalbų mar
šrutas prasidės su 8 diena ko
vo Michigan valstijoj ir eis se
kamai : 
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo ir

8-9 Grand Rapids, Mich.
10 Muskegon, Mich.
11 Hart, Mich.
12-13 ir 14 Scottville

Custer, Mich.
Kovo 15-16 Saginaw, Mich. 
Kovo 19-20-21 Detroit, Mich.

Visos kuopos renkite pra
kalbas paskirtom dienom. Rin
kite aukas dėl kalbėtojos ke
lionės išlaidų padengimo. Kas 
liks, gali "būt paskirta dėl po
litinių kalinių arba paramai 
Ispanijos kovos prieš fašizmą. 
Jeigu būtų nedatekliaus, tai 
kuopos proporcionaliai turi pa
dengti išlaidas.

Pastaba kuopų sekretoriam: 
čia talpinu antrašus, pas ką 
kalbėtoja apsistos. Jeigu kar
tais pas kuriuos draugus ne
būtų vietos, tai jūsų pareiga 
tuo dalyku pasirūpinti. Pas 
sekančius kalbėtoja galės ap
sistoti :

A. Daukša, 1131 Walker St., 
Grand Rapids, Mich.

A. Malinauskas,
1345 Mason Blvd, 
Muskegon Heights, 

St. M. Liesis,
2603 S. Jefferson St., 

Saginaw, Mich.
Jos. Chesnus, R. 1.

> Hart, Mich.
J. Juodaitis,

• R. 1, Custer, Mich.
J. K. Alvinas,

10219 Russell, Detroit.
N. Astrauskiene,

ALDLD 10 Apskr. Sekr.

Mich.

Laisvoji Sakykla

judėjimo rėmėjai.

G. Albinas. X. Audėjas.

YONKERS, N. Y Huntington, L L, N. Y.

kat-

ma-

kad

Rugieniai yra buvę

Murmansko Prieplaukoj

dar

kelius metus ir 
keli šimtai dar-

to- 
ku-

Rugienius, 
jais valandą-kitą ir 
apie jų sveikatą ir

ant anglies, 
tonų. Dabar 
pradedant ge-

metu Leningrado 
neveikia iš priežas- 
Sovietų prekyba ei-

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

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

kad tada CIO

bas sumažėjo. Kas dėl darbo 
sumažėjimo, tur būt tie žmo
nės taip greit pamiršo, 
jie bando kaltinti C.I.O. Tik
keli metai atgal karpetų dirb
tuvė dirbo vieną ir dvi dienas 
į savaitę per 
tedirbo iš viso 
bininku.

Žinios iš Mūsą Kolonijos

Ką veikia G.I.O. 122 loka- 
las, kuris atstovauja Smith 
Carp, darbininkus? Kai
rie mano, kad CIO unija nie
ko gero nepadarė. Girdi,

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

ir

ko-

veikimas eina

jaunuolių 
gydytoją, 
sugrįžusį 
keturiose

Taip ir išsiskirstėme. Drau
gai socialistai dar mūsų adre
su labai įkaitusias kalbas pa
sakė.

Tai ir viskas. 0 dabar, mato-

veiki- 
trau- 

ir ve-

persi- 
persi- 
arti- 

išlipo 
Hali.

ar 
mūsų darbininkiško 

organizatoriai, — tuo- 
galima matyti greito 
Jaunuolių priešaki-

visi kalbėtojai, 
pilni energijos, 
idėjos darbais, 
iš tų

Lietuvių taipgi buvo

Trečias Puslapis

pašalpą arba WPA

šiuo laiku nekaip 
kalbos eina, kad

ir geso, nes ir akys pažeistos.
Mūsų jaunuoliai per poniškai 

išauklėti, išlepinti, be klasinio 
supratimo. Atsiras klasinis su
pratimas, kada jiems reikės pa
tiems užsidirbti duona, para
gauti bedarbės, pavargti. Ta
da atsimins pažangių savo tėvų 
mintis. . .

Didelė Bedarbė
Labai plačiai darbininkai ne

dirba ir dalis dirba tik aprube- 
žiuotą laiką. Kenčia nuo to ir 
smulkūs biznieriai. Visi kalba, 
kad taip ilgai negalėsią būti, 
kad turės kas būti; žmonės visą 
laiką netylės. Nuo to ir pri
klauso. Taksai ant visokių daik
tų jau būt praėję, bet jie mato 
ir jaučia didelį žmonių pasiprie
šinimą. Sako, jei taksai įeitų 
į galę, tai reikėtų pastatyti apie 
2,000-3,000 policijos daboti, 
“tvarką” o tas sudarytų keletą 
milionų išlaidų.

Kur Link Einame su Tomis ima praryt draugijos paren- 
i gimė ir aukot. Prie tų visų re- 
j klamų, dar pridedame, kad 
I tas ar ta yra ar buvo mūsų 

Tai tuomi 
lig ir pateisinama, paslepiama 
tie nelemti darbai.

Aš šaukiu visus mūsų drau
gus veikėjus neremt, nei ne- 
ręngt, stačiai boikotuot tą ne
lemtą įprotį ant visados. Vie
toj to, rengti organizacijų pa
silinksminimus ir tik tokiu bū
du mes galėsim išauklėt stip
rias organizaciniai ir finansi
niai mūsų organizacijas, ku
rios neša naudą darbininkų 
visuomenei.

Kasyklos 
dirbo, bet 
Glen Alden Kompanija gavusi 
didelį užsakymą 
net 25,000,000 
mainieriai laukia 
riau dirbti.

Darbininkiškas
vidutiniai gerai. Būna parengi
mų svarbiems darbininkiškiems 
reikalams, taipgi daug veikia
ma budavojime A. K. Partijos. 
Mūsų apylinkėj partijiečių 
skaičius jau gan didelis ir ga
na sparčiai dar auga.

Bedarbių Susivienijime 
mas geras, nauji nariai 
kiama į šią organizaciją
dama kova su pašalpos viršinin
kais už visokius bedarbių reika
lavimus, už pagerinimą jųjų 
būvio.

Mūsų apylinkėj 'oras šiuom 
laiku nešaltas ir tankiai maino
si. Sniego labai mažai, tankiai 
lyja, daug žmonių serga dėl to
kio nepastovaus oro. Jų tarpe 
gana yra ir lietuvių.

V eisiejiškis.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

komitetui kalbėtoją, kurio 
mitetas nenori? Juk jie kelia
nesusipratimą. Sakiau, kad mes 
negalime kištis į kongreso ko
miteto reikalus iš lauko pusės. 
Kaip jis supranta, tegul tvarko
si. Kai ateis konferencija, ga
lėsime jį kritikuoti už neatlik
tus arba blogai atliktus dar
bus. Taip pat pabrėžiau, jog 
labai negražu pastumti į šalį 
komiteto pirmininką, kuris nė
ra nei socialistas, nei komunis
tas, ir statyti susirinkimo pir
mininku Glavecką. Glaveckas 
aiškinos, jog jų kuopos tarimas 
pirmininko klausimu esąs ne 
ultimatumas, bet tik pasiūly
mas. Bet kam buvo siūlyti? 
Kodėl taip niekinamas komite
to pirmininkas ir kiti komiteto 
nariai?

Garsinimų galima gauti, pas 
kiekvieną biznierių, nuo kurio 
perkat sau reikalingus daik
tus. Tai yra geriausias išsi- 
garsinimas biznyje ir simpati
joj. Garsinimus priduokit ant 
šaukiamų organizacijų visuoti
nų susirinkimų, veikiančio ko
miteto susirinkimų ir šiaip ko
misijos nariams. Nuo visų or
ganizacijų narių talkos priklau
sys šimtaprocentinės pasekmės. 
Neužilgo bus šaukiamas platus 
visų organizacijų susirinkimas, 
į kurį plačiai atsilankykit.

Sėkmingas Lenino Mirties 
Minėjimas

Vasario 16 d. atsibuvo Le
nino mirties paminėjimas di
džiausioj miesto salėj—Conven
tion Hali. Prie šio paminėjimo 
Komunistų Partijos nariai ir 
mūsų organizacijų nariai
simpatikai dėjo didžiausių pa
stangų sumobilizuoti mases. Vi
si buvo pasirįžę sutraukti 20,- 
000, gi sutraukėm 18,000. Tas 
parodė mūsų judėjimo prestyžą 
ir komunistinio judėjimo augi
mą. Iš kur tik žmonės važiavo 
gatvekariais, visur buvo 
grūdę ir visa didžiuma, 
keisdami į kitus karus 
miausiai privažiuot, visi 
ir traukė į Convention
Tai buvo minia ne vien papras
tų darbininkų, bet ir profesio
nalų, smulkių biznierių ir pasi
turinčių simpatikų. Mes di
džiuojamės savo darbais, pa
stangomis, savu klasinės sąmo
nės progresu! Šiemet Leniną 
minėjo 18,000; kitais metais 
minės gal dvigubai.

Reikia žinot, kaip sunku buvo 
gauti tą miesto salę. Visokio 
plauko reakcionieriai su troc- 
kistais staugė vilkų balsais; bet 
jie buvo atmušti net pačių tei
sėjų pasipriešinant. . Miestas 
neleido pardavinėti tikietų prie 

• salės, bet mūsų organizacijų 
nariai pasiekė, kaip minėjau, 
plačias minias ir jas sumobili
zavo, 
apsčiai.
Dr. Kaškiauėiaus Paskaita jr 

Veikalo Perstatymas
Vasario 13 d. čia kalbėjo Dr. 

Kaškiaučius apie sveikatą 
ir buvo perstatytas veikalas 
“Knarkia Paliepus.” Tas įvyko 
Liaudies Namo svetainėj, žmo
nių buvo pilna svetainė, žmo
nės išsiilgę veikalų-komedijų, 
kurias sunku buvo perstatyt ke
leto veiklesnių draugų pastan
gom. Tas darbas priklausytų 
Lyros Chorui, bet jis tupi ant 
vietos ir nesijudina meno sri
ty j. Pasilikęs vien suaugęs
jaunimas, didžiumoj , be klasi
nės sąmonės; gi pačių pažan
giųjų jaunuolių ūpas nupuolęs. 
Chicagoj, Brooklyne ir kituose 
miestuose mūsų jaunuoliai pro
gresuoja; o mes turime atsi
minti, kad Philadelphia yra tre
čias miestas iš didmiesčių. Bū
tų smagu, kad iš kur nors at
vyktų darbštus jaunuolis 
jaunuolė, 
judėjimo 
met būtų 

tad ant toliau negalima1 progreso.

Redakcijos Atsakymai
TRUMPOTAI IR J., Bing- 

hamton, N. Y.—Diena pirmiau 
gavome nuo kito draugo kores
pondenciją apie-Marozos mirtį 
ir palaidojimą. Ją ir dėsime. 
Neapsimoka eiti ginčuosna su 
kun. Skripka.

Philadelphia, Pa
“Laisvės” Banketas Atsibus 

24 d. Balandžio
Lietuvių visuomenė, žinokit, 

kad “Laisvės” metinis banketas 
įvyks balandžio 24 dieną, Lietu
vių Tautiškoj Salėj, 928 E. Mo- 
yamensing Avė. Tą dieną iš
puola pirmas sekmadienis po 
velykų; pereitais metais ren
gėm 2-rą sekmadienį, šiemet 
laikas persikeitęs, artimai šilto 
oro, 1 
nukelti, nes už savaitės kitos nėse eilėse stovi iš ukrainų, ar

mėnų, žydų, italų, ispanų, grai
kų, vokiečių, amerikonų ir ki
tų tautų; dirba sykiu su savo 
tėvais; kiti net pasislėpę nuo 
tėvų. Iš šių jaunuolių susitin
ki tik ką sugrįžusių iš Ispani
jos kovų lauko. Smagu su jais 
pasikalbėt, ir pasiklausyt, kaip 
jie riša darbininkiško judėjimo 
reikalus—veik 
propagandistai, 
pasididžiavimo 
štai su vienu 
tenka eiti pas tą patį 
kuris gydo jį tik ką 
iš Ispanijoj sužeistu 
vietose nuo dum-dum kulkų. Pe
čiuose skylė kaip kumščia, dvie-j 
jose vietose kulkos perėjo per 
plaučius, .kuriuose susidarius 
dar ir dabar infekcija. Jau
nuolis pijnas energijos, kalbėto
jas, džiaugiasi, kad sveikata ge
rėja nuo elektrikinių gydymų. 
Jis ir dabar eina ant pikietų, 
demonstracijų ir tikisi, jei pa
sveiks, vėla vykti į Ispaniją ir 
kovoti prieš fašizmą. Minėtas 
jaunuolis gavo dum-dum kulkų

piknikai prasideda.' šiemet 
koncerto programą padarysim 
dar įvairesnę, žmohės jau da
bar klausinėja, kada įvyks 
“Laisvės” metinis koncertas. 
Tai žinokit, kad balandžio 24 
dieną.

Mūsų organizacijų teritorijų 
nariai turi skubėti rinkti garsi
nimus į programas. Kiekvienos 
organizacijos nariai miesto da
lyse yra atsakomingi už garsi
nimus. Mes turime keisti ir iš
sižadėti ant visados tos minties, 
kad, ve, kitas gali gauti, o aš 
tai ne. Mūsų revoliucinio judė
jimo narių pareigos yra lygios, 
privalomos nuo jų pačių įsitiki
nimo principo, šiemet “Lais
vės” vajus buvo vedamas teri- 
torialiai, nors blogesniais lai
kais, gauta mažiau naujų skai
tytojų, bet vajuj buvo leng
viau dirbti. South pusę apdir
bo drg. Lukas; South-West— d. 
Merkis; -North Philadelphiją— 
drg. šapranauskienė su Smitu. 
Vistiek antroj vietoj atsisto
jom.

te, iš to viso kokf gaisrą kelia.I džiam s,ąvo .centus, taip sun
kiai gaunamus ir apsvaigstam 
nuo alkoholio ir vėliaus ser- 
gam. O kiek mes žalos pada
rome savo organizacijoms?

Visų pirma, šios “pares” už
ima dienas, kuriose organiza
cijos nori rengti visuomenės 
naudai parengimus. Paskui tos 
“parės” iškrausto kišehius pu
blikai, kuri buvo vakar ant 
parės, jau šiandien ar ryt ant 
draugijos parengimo neina, 
nes nuvargus, skauda galvą ir 
centų trūksta.

Mums, kurie stovim orga
nizacijų priešakyj, tenka jose 
ir darbuotis. Nueik salės gaut 
parengimui, užimta Jono ar 
Petro parei, sukaktį paminėti. 
Pasiūlyk draugui tikietą, gau
ni atsakymą, “turiu jau ant 
parės” ir taip eina tavo paren
gimai arba lygioms, arba 
į “skylę”. .

Dar pusė bėdos, jeigu 
kias pares rengia žmonės, 
rie ne mūsų pažiūrų bei nepar
tiniai. Bet bėda, kad tas da
roma ir pas mus progresyvius, 
kurių spėkas atima nuo visuo
meniško veikimo.

Mano manymu, mes turėtum 
vest neatlaidžią kovą prieš ši
tą žalingą progresyvės visuo
menės ligą. Mūsų laikraščiai 
neturėtų duot vietos šiai re
klamai, agitacijai, bet slopint, 
kaipo blėdingą pavietrę mūsų 
tarpe. Į ką gi paversim savo 
spaudą, k o r e s p o ndencijas ? 
Kad ir “Laisvės” vas. 1 d. ko
respondencija iš Chicagos. Vi
sa špalta užpildyta tuščiu 
menkniekiu. Kaip ten jaunave
džiai atėjo, kaip jie jautėsi, 
kaip juos pasitiko su duona, 
druska, ir panašiai. Tokios ko
respondencijos gal ir būtų ge
ros “Draugui”, “Vienybei”, 
“Naujienoms”, bet jokiu būdu 
ne komunistiniam laikraščiui. 
Nieko panašaus mes nerasime 
“Daily Workeryj”

Na, gal kas sakys, kad to
kiose parėse surenkama dole
ris kitas aukų visuomeniškiems 
reikalams. Aš pasakysiu, kad 
tai lašas jūrose, kiek būt gali-

Patys kalti, patys su jokiomis 
demokratinėmis taisyklėmis ne
siskaitė ir nesiskaito, o ant ki
tų galvų kalnus verčia. Labdi 
negražu, vyrai. '•

Ko straksėt? Kam grumot? 
Kam iš to nauda? Griaunate 
gerai pradėtą darbą. Pasirin
kote klaidingą kelią.

Mažiau karščio, o daugiau 
šviesos — vot ko reikia. Pa
galvokit apie savo žygius. Ne
duokit savęs Strazdui ir Stilso- 
nui išmušti iš bendro veikimo.

Ateis kongreso konferencija. 
Komitetas išduos savo raportą. 
Nesutinkate su jo darbais ir 
tarimais? Gerai, galėsite jį už 
tai kritikuoti, barti, jo klaidas 
nurodyti.

Komitetas nesusideda iš ponų. 
Jis susideda iš tokių pat dar
bo žmonių, lietuvių organizaci
jų atstovų. Jis dirba, kaip iš
mano. Koją jam kišti, jo dar
bą ardyti,, rėkti, kad jis netu
ri teisės kongreso vardu veik
ti ir kalbėti tik todėl, kad vie
nos kuopos neapgalvoto ir ge
rais norais neparemto ultima
tumo nepriėmė — tai griovimo 
darbas. Juomi pasidžiaugs tik 
smetonininkai. Kada nors ir 
jūs patys atsiminsite šitą lai
kotarpį ir sarmatinsitės kalbė
ti apie savo netikusį elgesį.

USA Laivynas Atlanto Vande
nyne Kaštuotų 3 Bilionus
Washington. — Dauguma 

Amerikos karo laivų dabar 
yra laikoma Pacifiko Van
denyne. N o r i nt Atlanto 
Vandenyne įsitaisyt tokį 
laivyną, kaip Pacifike, neuž
tektų biliono dolerių, kurį, 
manoma, paskirs kongresas 
statybai naujų karo laivų; 
prie to reikėtų dar dviejų 
bilionų ir 200 milionų dole-; 
rių, kaip sakė admirolas 
Wm. G. duBose, kalbėda
mas kongresinėj laivyno ko
misijoj.

Privatinėmis Parėmis- 1 
Pokiliais?

Maniau, kad tik mus newaf- 
kiečius ir jo apylinkes apėmė 
tų ypatiškų parių-pokilių epi
demija ir kad tik tam tikras 
laikotarpis užėjo ir vėl pra
dings, kaip nelauktai atėjęs. 
Apsirikau. Posakis yra: “juo 
toliau miške, daugiau med
žių.” Ne tik ta neprašyta, ne
laukta viešnia “parė” neat- 
slūgsta, bet dar labiau ir la
biau plinta ir visose kolonijo
se.

šitie pokiliai, tai pasėkimas, 
mėgdžiojimas buržuazijos, ku
ri turėdama labai daug laiko 
(nes niekuomet nedirba nau
dingo visuomeninio darbo), 
dar daugiau pinigų, negu pro
to, stengiasi visokiais pokiliais 
smagiau dėl nuobodumo praleis
ti savo laiką ir pinigus.

Jeigu taip, tai ar pas mus 
darbininkus randasi daug, ar 
perdaug liuoso laiko ir pinigų 1 žai tepakėlė uždarbius ir dar- 
eikvojimui šioms parėms-poki- 
liams? Aišku, kad mes, kaipo 
sunkaus darbo žmonės, nega
lim lygintis tiems parazitams 
nei liuoslaikiu, dar mažiau ka
pitalu. Tai kodėl mes nepa- 
naudojam proto savo ir neiš- 
Siaiškinam sau, kad panašios 
rūšies pokiliai mums netik ne
naudingi, atpenč, priešingi 
mūsų stoviui, kišenini, o taip 
jau ir organizacijoms, kuriose 
mes priklausom?

Gal atšaus vienas-kitas, sa
kydamas: “Na, argi mes ne 
žmonės, ar mes nedirbam sun
kiai ir vis tįk dejuot, liūdėt, o 
jokio pasilinksminimo negali
ma sau turėt?” Sutinku, drau
ge, kad tai tiesa.

Tačiau žinokim, kad tos rū
šies baliai daro mums moralę 
ir medžiaginę blėdį, nes išlęi-

Visi žinom, 
unija dar buvo negimusi. Kas 
buvo nedarbo kaltininkas ta
da? Suprantama, praeityje ir 
dabar nedarbo kaltininkas 
yra kapitalistinis surėdymas. 
Nedarbą visai panaikinti dar
bininkai galės tada, kada su
siorganizuos į savo politinę 
partiją.

Kas dėl mokesties pakėli
mo, tokiose sąlygose gana ge
rai išsiderėjo. CIO balsavimuo
se tik 315 balsų laimėjo prįeš 
nepriklausomą uniją, kuri nie
kas daugiau, kaip kompanič- 
na unija. Taip pasidalinus be
veik pusiau, buvo sunku su 
kompanija derėties. Bet CIO 
išsiderėjo septintą ir pusę pro
cento pakelti darbininkams 
uždarbį ir darbą padalinti ly
giai., Pirma, kada dirbtuvė 
mažai dirbdavo, tai tik bosų 
pakalikai dirbo pilną laiką, o 
kiti kiek teko. Dabar to nėra.- 
Formanas ar mechanikas turi 
eiti namo, kaip ir kiti.

Tad, atsižvelgiant į tokias 
sąlygas, gana daug laimėta. 
Jeigu darbininkai būtų visi 
stoję į savo uniją, daug dau
giau būtų laimėję. Daug dar
bininkų yra apsileidę, tingi. 
Prisirašo prie unijos ir baigta,

neina į susirinkimus, nemloka 
duoklių ir mislina, kad unija 
kokiu tai stebuklingu būdu ga
li viską pagerinti. Taip nėra. 
Jei darbininkai nori pagerinti 
savo ir kitiems būklę, neužten
ka tik prisirašyti prie unijos. 
Bet reikia lankyti susirinki
mus, duoti gerus sumanymus, 
kalbinti neunijistus stoti į uni
ją. Tokiu būdu galės dau
giau laimėti iš kompanijos.

Unija užlaiko savo svetainę 
po no. 2 Manor House Square, 
ant viršutinių lubų.

Kas savaitė 5 vakarus būna 
mokykla nuo 8 vai. vakaro li
gi 10 v. Kas tik norite mokin
tis angliškai rašyti ar skai
tyti, galit pasinaudoti proga. 
Mokytoja kvalifikuota.- Ją da
vė WPA.

A ptlankius Draugus Rugienius
Vaduojantis tuo, kad jei kas 

seniau buvo su mumis, kai ga
lėjo, tai reikia aplankyt juos 
tada, kai jie pas mus atvykt 
jau negali, — pereitą savaitę 
iš Brooklyno nuvykau į Hunt- 
ingtoną pas drg. 
praleist su 
pasiteiraut 
gyvenimą.

Draugai
brooklyniečiai, turinti plačios 
pažinties ir esantį geros repu
tacijos žmonės.

Senukai sakosi jau turį po 
70 metų amžiaus. Daug metų 
kai nedirba ir ilgai gyveno iš 
seniau sutaupytų centų, o dabar 
gauna kiek pašalpos (relief). 
Pats drg. Rugienius jau daug 
metų kaip sirguliuoja; bet atro
do gražiai. Draugė Rugienie-
nė ilgai nepasidavė senatvei ir 
kaip skruzdė triūsėsi. aplink sa
vo namuką. Bet pastarieji po- 
ra-trejetas metų ir ją pakirto: 
net kelis kartus ilgai ir sunko
kai sirgo. Ji buvo dikta mote
ris. Daktaras patarė jai sulie
sėtai kad atgavus kiek sveika
tos. Sakosi jau palengvojus 
apie 50-timis svarų ir dar rei
kią liesėt daugiau. Numetus 
svorio jaučiasi geriau. '
, Laimingo jums dar pagyve
nimo, draugai Rugieniai!

žiemos 
prieplauka 
ties ledų, 
na per Murmansko prieplauką,
kuri pilna Sovietų ir užsienio 
laivų. Įvairių prekių priversta 
pilnas kraštas. Ši prieplauka 
randasi virš 1,000 mylių į šiau
rius nuo Leningrado, bet šiltas 
vandens tekėjimas palaiko visą 
žiemą neužšalusias jūras.

PASARGA
NEBŪK AVEL£

Nesiduok ir neklausyk, 
kad neapkirptų tavęs. Ne- 
kurie pardavėjai jums gali 
siūlyt kitas mostis į vieta 
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 j 
jokius kitus siūlijimus. Sąži

ningas pardavėjas, visados rekomenduos Deksnio Galingą Mostį. Deksnio 
Galinga Mostis turi savyje galingą šilumą-šildydama kaipo saulės spindu
liais savo galybe sunkiasi per odą i gyslas ir dirbąs! i kraują; tai tokiu 
būdu išskirsto kraują ir išvaro lauk visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMA
TIZMĄ, RANKŲ, KOJŲ, NUGAROS skaudėjimą, ŠALTI, NUVARGIMĄ, 
ATŠALUSI KRAUJĄ, NUTIRPIMĄ RANKŲ, KOJŲ, SUSTINGUSIUS 
MUSKULUS,'N YKSTELĖ  J IMĄ, ir kitus sausus skaudėjimus, tik ne ronas. 

Aplaikom daug skirtingu 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 grąžinam. 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 $8.00. 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- 
P. O. Box 352, Hartford, Conn., U. S. A.
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R. Mizara.

Pora Savaičių Floridoj
(Žiupsnelis Įspūdžių)

- - -------- —---- \
(Tąsa)

Pirmiausiai nusitarėme apžiūrėti Mia
mi Beach miestą, tik skersai nedidelės 
įlankėlės,—miestą, kuriame randasi pui
kiausios maudynės, gražiausis pajūris, su 
luksusiniais viešbučiais. Porą valandų 
pavažinėję, grįžome į Miamį miestą nak
vynei (pigesnio) kambario jieškotis.

Pradėjo pilti lietus: jis buvo toks skal
sus ir ilgas, kad greit gatvės pasriuvo 
vandeniu. Vanduo pasiekė automobiliaus 
stabdžius (brakes) ir jie, sušlapę, atsisa- 

> • kė veikti. Sustojome nežinomoj gatvėj,
apsemti vandeniu ir stovime: nei bėgti, 
nei rėkti. Miestas nežinomas, tamsu, lie
tus pila,—važiuoti negalima! Tik po po- 

'ros-trijų valandų prasiblaivė padangė, 
nusekė vanduo ir apdžiuvo automobi
liaus stabdžiai. Tada susiradome, kur 
esame ir nusinuomavome nakčiai kam- 

i barį.
| ’ IIL

Miami mieste veik ištisą dieną pra
leidome jieškodami buto. Originaliai 

Į’ mudu planavome pasinuomuoti po kam
barį, atskirai. Aš atsivežiau darbo—dirb
siu; Jurgis atsivežė literatūros—taipgi 
prieidamas sau skaitys ir pailsės.

Bet šis pasišovimas greit turėjo žlugti. 
Kambarių nuoma tokia brangi, kad vie
nam gauti šiokį-tokį kambarį tiesiog ne
įmanoma (mano padėtyj ypatingai).

t Keista! Veik prie kiekvieno gyvena- 
i ’ mojo namo matai iškabą: “Rooms.” Pa- 
į klausk, ar turi. Taip, turi. Kiek savaitei
i nuomos? Atsakys: 16-ka, 18-ka, 20 ir
i daugiau dolerių. Nusiderėti negali.

Sakoma Chamber of Commerce (Ko
mercijos Butas) yra patvarkęs: nevalia 
išnuomuoti pigiau sulyg nustatytų kai
nų. Veikiausiai dėlto tokio griežtumo ir

( laikomasi.
' ' Vaikščioję, važinėję, jieškoję, paga- 

1 liau nutarėme pasiimti savaitei vieną
kambarį trečios kategorijos viešbutukyj.
Iš čia vidudieniais nuvykdavome į Miami 
Beach, į pajūrį.

Tenka pastebėti, viešbučiuos ir vieš
butukuose, kurių čia labai daug, randa
si apščiai tuščių kambarių. Savininkai 
bėdavoja. Permažai atvažiuoja turistų. 
Pereitais metais, sako jie, buvo kur kas 

‘ daugiau žmonių, geresnis biznis.
Kodėl taip? Atsakymas lengvas: par

eitais metais buvo geresni laikai, žmo
nės daugiau dirbo.

į Antrą savaitę praleidome Miami Beach 
mieste, turinčiam apie 14 tūkstančių 

f gyventojų “normaliu laiku,” bet dabar 
, tris ar keturis, o gal net penkis sykius 

daugiau.
Miami Beach miestas—skersai siauros 

, jūros įlankėlės nuo Miami miesto. Miami 
Beach nepaprastai gražiai įruoštas, gera 
švara, puikūs viešbučiai.

Kaip žinia, 1937 metais šį miestą labai 
smarkiai sukrėtė uriganas, sunaikinda
mas daugybę pastatų, viešbučių ir gy- 
vennamių. Dabar veik visi budinkai 

x nauji. Viešbučiai labai gražūs, moder
niški ir jau taip įruošti, kad uriganas, 

I manoma, jų niekaip negalės įimti, jei jis 
ir užpultų.

Bet į viešbučius įeiti tegali žmonės tik 
su pinigais. Kadangi nuvažiavom mes 
pirmiau negu “tikrasis sezonas” prasidė
jo, tai galėjome vieną savaitę pagyventi 
nedičkiam viešbutėly j. Po savaitės—ga- 

.vome pranešimą, jog mūsų kambario kai
na pakils savaitei $15 daugiau. Aišku, 
mudu nusitarėm tuojau tą gražų kraštą 

J palikti ir važiuoti namon.
Miestas pilnas restoranų, kafeterijų, 

bet, kiek teko pastebėti, jie apytuščiai, 
į Tik kafeterijose, kur patys svečiai pasi

tarnauja, daugiau žmonių. Maistas res
toranuose, imant bendrai, brangesnis, 

< kaip Brooklyne. Tai Miamėj—kituose 
Z Floridos miestuos jis pigėlesnis.

. . Iš Miami pasileidome rytiniu Floridos 
^pakraščiu. Sustojome West Palm Bęach 
' ir Palm Beach pasižiūrėti. Palm Beach

suvažiuoja daugiausiai turčiai. Jie čia 
turi nepaprastai luksusingas savo vilas 
ir privatiškus byčius, į kuriuos ne bile 
kas gali įeiti. West Palm Beach—dau
giau mažiau visokių turistų miestas. Čia 
randasi daugybė pigių viešbutukų, ku
riuose prieinama kaina galima pernak
voti. '

Sustojome, be to, Daytona Beach. Tai 
gražus ir jaukus miestelis, su gražiu pa
jūriu. Bet žmonių čia nesimatė daug, 
nors, mūsų nuomone, pailsėti čia kur 
kas prieinamiau, negu tokiam Miami 
Beach. Žmonės, matyti, to neįvertina, ar
ba nežino.

Sustojom ir St. Augustine, netoli Jack- 
sonvillės. Šis miestelis, sakoma, yra pat
sai seniausias Jungtinėse Valstijose. Čia 
ispanai buvo pasistatę pirmą namą. Jau
kus, ir įdomus miesčiukas, su siauromis 
ir kreivomis gatvelėmis ir turįs nemažai 
namų ispaniško stiliaus, primenančių se
novę.

Iš ten—vėl sustojame Jacksonvillėj pas 
Seburkus. Šičia pernakvojom ir, ant ry
tojaus, pasivažinėję su d. Seburku po 
miestą jo mašina, atsisveikinę su jais ir 
Florida, leidomės namon.

Nuo Floridos važiavom apie 500 mylių 
vasariškuos drabužiuos. Keliai geri (tik 
Georgia valstijos dalyj jie buvo senoki 
ir kai kur duobėti). Labai gražiai nuties
ti ir aprūpinti keliai South Carolina ir 
North Carolina valstijose. Virginijoj jie 
taipgi geri (ypač tarpe Ričmond ir 
Washingtono platus, tiesus kelias—tik
rai moderniškas). Raleigh mieste, North 
Carolina sostinėje, pernakvojome ir 
rytmetį, apsirengę žieminiais drabužiais 
leidomės namon. Tarpe Raleigh ir New 
Yorko yra apie 500 mylių. Laimingai 
mes jas pervažiavome viena diena.

Vakare apie 11 vai. buvome Cliffside, 
N. J.

Tenka pastebėti tai, kad Floridos ry
tinis pakraštys yra kur kas gražesnis, 
kaip vakarinis. Čia jis turi daugiau aukš
tumų, daugiau apgyventas, daugiau dir
bamos žemės matyti. Bet suėmus viską 
bendrai, Floridoj, toj kasdien skaisčios 
saulės nubučiuotoj šalyj, galėtų kur kas 
daugiau žmonių gyventi, negu jų gyve
na. Aišku, reikėtų nusausinimo darbas 
pravesti; reikėtų pelkės išdžiovinti, miš
keliai iškirsti.

Kada nors Florida bus vienas didelis 
Amerikos žmonių kurortų centras, poil
sių vieta žiemos metu. Nes puikus oras, 
tie milžiniški jūros pakraščiai, daugybė 
ežerų ir tas faktas, kad žiemą gali vai
siai ir daržovės augti, trauks žmones 
ir jie ten suras gausaus poilsio.

Bet labai abejotina, ar tai bus prie 
esamos sistemos. Veikiausia, Florida pa
siliks milžiniškų masių poilsio vieta tik 
prie darbo žmonių valdžios, tik socialis
tinėj santvarkoj.

Į Floridą ir dabar važiuoja nemažai 
ir darbininkų. Kaipo pavyzdį, galiu pa
sakyti, kad iš 15-kos ten sueitų lietuvių, 
tik du buvo smulkūs biznieriai; visi kiti 
—darbininkai. Tūli net bedarbiai, gavę 
progos atvykti pigiai arba veltui (kaip 
šitų žodžių rašytojas) savaitei kitai.

IV.
Nemažai turistų važiuoja į Miami, aiš

ku, poilsiui. Daug suvažiuoja su palauž
ta sveikata, senyvų žmonių, geriau pasi
turinčių. Atvyksta žmonių pasižiūrėjimo 
tikslais, bet labai daug atvyksta gemb- 
lerystės tikslais. Tūli nusigembleriuoja 
taip, kad atgal tuščiais kišeniais išbėga.

Čia, mat, yra garsusis Hialeah Parkas 
su milžinišku stadiumu ir arkliu lenk
tynėms “trekėmis.” Per kelis mėnesius 
čia veik kasdien įvyksta arklių lenkty
nės. Kaip arklių, taip ir šunų lenktynės 
Florida valstijai patapo nepaprastu 
įplaukų šaltiniu. Laižyb’os čią lęgališkoš. 
Na; žmonės ir “betina.” O valstija iš to 
taksomis ima krūvas pinigų.

(Bus daugiau) '

Paterson, N. J.
Pradžia Gera

Kaip matosi, tai Patersono 
lietuviai rengiasi prie vieno 
bendro parengimo, pikniko— 
geriaus sakant, visų Patersono 
lietuvių dienos. Tą sumanymą- 
pradžią padarė Sūnų Ir Dukte
rų Pašalpinė Draugija. Jau yra 
prisidėję prie bendro pikniko: 
Lietuvių Piliečių Neprigulmin- 
gas Kliubas, Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj 101 kp., šven
to Kazimiero Pašalpinė Drau
gystė, Lietuvių Darb. Susivieni
jimo 123 kp., Lietuvių Darb. 
Draugija. Dar kelios draugijos 
nebuvo kviestos, bet ir jos pri
sidės.

Tai, kaip matosi, bus pirmas 
Patersono lietuvių istorinis pa
rengimas—piknikas.

Kodėl Taip Yra?

Nežinau, kas galėjo atsitikti 
su mano raštu. Parašiau straip
snelį apie J. L. Lewis ir pa
siunčiau “Laisvei” korespon
dentų skyriui. Jau bus trys sa
vaitės. Kartu pasiunčiau ir ba
liaus pranešimą arba plakatą. 
Bet kažin kokiu būdu dingo. 
Prierašą parašiau, kad jeigu 
straipsnelis netinkamas, grąžin
kite man atgal. Bet jokio atsa
kymo negaunu. Draugai, 
tas negerai. Aš esu nepasitenki
nęs.
šiais Metais Įvyks Rinkimai
Įvyks dažų unijos viršininkų 

rinkimai, tad aš kreipiu aty- 
dą Patersono lietuvių Dažų 
Unijos narių, kad turime visi 
lietuviai lankyti narinius susi
rinkimus, nes tai svarbiausis 
yra darbininkų tikslas, o prie 
tam, turime prisirengti prie 
rinkimų lokalo valdininkų. O 
kad apsaugojus uniją nuo fašis- 
tuojančių elementų, reikalinga 
juos pažinti. ■

Mes visi lietuviai turime bal
suoti už prez. Charlie Vigoritą, 
vice-prez. John Lyding, biznio 
agentus Jack Ladį ir Ralph La- 
Perą. Jeigu aš “runysiu” į 
ofisą, tai nepamirškite balsuoti 
už mano vardą John Mato- 
chun, o aš bandysiu patarnaut 
lietuviams. Taipgi nepamirški
te lietuvio jaunuolio John Ta
pai* (Taparausko). Turime vi
si balsuoti už J. Tapar.

J. Matačiunas.
RED. PASTABA: Tai jau ne 

be nuo pirmo korespondento 
gauname nusiskundimą. Daly
kas tame, kad pastaraisiais po
ra mėnesių buvome korespon
dencijas pavedę tvarkyti nau
jam draugui, neturinčiam tame 
darbe didelio prityrimo. Todėl 
įvyko visa' eilė nesusipratimų 
su korespondentais. Dabar neži
nome, kur tas jūsų straipsnelis 
dingo. Atleiskite. Ateityje ban
dysime tokių nesusipratimų iš
vengti.

PITTSBURGH, PA.
Kritika Redakcijai dėl 

Korespondencijos
Daug kartų mačiau “Laisvės” 

Redakcijos pastabas korespon
dentams, kad korespondencijas 
reikia rašyti teisingai, neperde
dant. Su tuo pilnai sutinku. 
Girdėjau ir mačiau nusiskundi
mų iš korespondentų pusės, kad 
pati redakcija, kaip kada, tai
sydama korespondencijas, iš
verčia korespondento mintį au
kštyn kojom ir padaro kores
pondenciją priešingą redakcijos 
instrukcijoms, štai pavyzdys:

“Laisvės” num. 43, š. m. tilpo 
mano korespondencija, apra
šant 20 metų Lietuvos nepri
klausomybės a p v a i kščiojimą, 
Pittsburgh’e. Korespondencija 
nors buvo nemaža, bet sakiniai 
buvo surašyti kuotrumpiausioj 
formoj, kad redakcijai nereikė
tų juos trumpinti. Korespon
dencija parašyta mašinėle ir 
tvarkiai. Rodos, viskas galėjo 
būt gerai. Bet kur tau iškęs ‘re
daktorius neparodęs savo auto
riteto. Na, ir pamatysim, kaip 
buvo taisoma mano korespon
dencija.

Aš rašiau: L.M.D. didžiulė 
svetainė ir viškos buvo kimšte 
prisikimšę žmonių, ir t. t. Re
dakcija pataiso: “L.M.D. did
žiulė svetainė buvo kimšte pri
sikimšus žmonių” ir t.t. Redak
cija “viškas” su publika panai
kina. Kodėl? Nenorėdamas tu
riu manyti, kad redaktorius ne
suprato, kas yra viškos. Lietu
viškai žodis viškos, o angliškai 
sakosi “gallery”. Viškas pažy
mėti mano korespondencijoj bu
vo reikalinga, nes L.M.D. sve
tainėj yra puikiai ištaisytos 
viškos, ir ten daug publikos su
telpa.

Toliaus rašiau: Iš muzikalės 
programos, geriausia pasirodė, 
tai Norkiukui vadovaujant trijo 
ir šv. Jurgio parapijos (nepri- 
gulmingos) choras. Redakcija 
perdirba sekančiai: “Su daino
mis geriausia pasirodė Norkiu
kui vadovaujant šv. Jurgio pa
rapijos (neprigulmingos) cho
ras.” Kodėl “Laisvės” redakci
ja padaro Norkiuką šv. Jurgio 
parapijos chorvedžiu? Kodėl 
redakcija pakeičia žodžius “iš 
muzikalės programos” “dai
nom”? Pavyzdys: Pritariant ki
tam vaikinui ir merginai, Nor- 
kiu.kas skambino ir kartu su 
minėtais dviem dainavo. Ar tas 
nėra muzikalė programa? Tas 
pats ir su šv. Jurgio parapijos 
choru. Chorui dainuojant, buvo 
skambinama pianu.

Minėtoj korespondencijoj kri
tikuodamas suloštą veikaliuką 
rašiau: “Mes žinom, kad Lietu
va buvo supančiuota lenkų Liu
blino Unija, vėliaus surakinta 
carizmo ir kaizerizmo retežiais” 
ir t. t.

žodžius “ir kaizerizmo” re
dakcija išbraukia. Kodėl? Ku
rie lietuviai susipažinę su Lie
tuvos istorija ir geografiška 
padėtim, tai žino, kad “Mažo
ji Lietuva” buvo kaizerio val
džios globoje ir buvo gudriai 
surakinta ir suvokietinta kai
zerizmo retežiais. Kodėl redak
cija savo plunksna tą užginči- 
na? •

Paskutiniam paragrafe savo 
korespondencijos rašiau: “La
bai negerai, kad tokiam gra
žiam apvaikščiojime, tokioj di
delėj lietuvių šventėj” ir t. t. 
Redakcija pataiso: “Labai ne
gerai, kad tokiam gražiam ap
vaikščiojime, tokioj didelėj lie
tuvių svetainėj, nepriimta re
zoliucija” ir t. t. Sulig tokio re
dakcijos pataisymo, mes turim 
suprast, kad rezoliucija svarbu 
priimti ne didelėj šventėj, ne 
dideliam apvaikščiojime, bet jei 
tik didelėj svetainėj, tai o. k.

Mes korespondentai ir eili
niai savo spaudos rėmėjai labai 
sekam redaktorių pamokinimus 
ir norim iš jų pasimokinti, bet 
ar galima pasimokinti iš minė
tos korespondencijos ištaisymo?

Gal aš klaidingas, gal redak
cija nurodys ir mane įtikins, 
kad redakcija turėjo pamato 
panaikinti svetainėj viškas; 
Norkiuką padaryti šv. Jurgio 
parapijos choro vedėju; muzi- 
kalę programą pakeisti daino
mis; kaizerizmą užtarti, ir žo
džius apie kaizerizmo retežius 
išbraukti; didelę šventę pakeis
ti didele svetaine.'

Prašau gerbiamos Redakcijos 
būtinai įdėti tą mano kritiką į 
“Laisvę” ir pilnai paaiškinti, 
kad ateityj aš, arba korespon
dencijų- redaktorius turėtum 
pamoką.

Draugiškai,
J. Miliauskas.

-NUO RED. — Jūs turite tie
sos smarkiai supykti ant redak
cijos už tokį jūsų koresponden
cijos iškraipymą. Tūlam laikui, 
d. Mizarai laikinai pasitraukus 
nuo redakcijos darbo, prie ko
respondencijų redagavimo bu
vome pastatę nelabai prityrusį 
draugą. Todėl jis, žinoma, be 
jokių blogų intencijų, ne vieną 
korespondenciją pataisė savo
tiškai.

i Suradome jūsų koresponden- 
dencijos originalą ir palygino
me su tilpusią “Laisvėje”. Pasi
rodo, kad “viškas”, “muzikalę 
programą” ir “trijo” savaip 
“pataisė” korespondencijų re

daktorius, o “ir kaizerizmą” 
praleido ir “šventę” pavertė 
“svetaine” raidžių rinkėjas.

Labai atsiprašome už šitokį 
korespondencijos sukoneveiki- 
mą ir dėsime visas pastangas, 
kad ateityje tas nepasikartotų.

Minersville, Pa.
Paskelbimas.

Kovo 1 d., tai yra, Užgavė
nių vakare, Komunistų Parti
jos Lietuvių Kuopa rengia pa
silinksminimo draugišką vaka
rą, Darbininkų Svetainėje, 
kampas 3rd ir South gatvių.

Vakaras bus be įžangos, bus 
geri muzikantai, o moterys nu
sitarė pakepti skanių blynų, 
sulyg atsiminimų iš Lietuvos 
apie gavėnias ir svečius pavai
šins veltui. Bus ir skanių gėri
mų.

Nuoširdžiai už prašo m atsi
lankyti svečius.

Rengimo Komisija.

Great Neck, N. Y.
Serga Draugė Kutkiene

Vasario 14 d. Nassau Coun
ty ligoninėje, Mineole, L. L, 
jai buvo padaryta gana sunki 
operacija. Po operacijai, drau
gės B. Kutkienės sveikata žy
miai taisosi ir linkėtina jai 
greitai pasveikti. Draugė pri
klauso prie LDS 24-tos kuopos, 
taigi draugai-ės nepamirškite 
ją aplankyti. Ji randasi pas T. 
Plakštį, 92 Steamboat Rd.

P. B.

Ledai Sutreške Laivą
Šiaurinėse Laptevych Jūrose 

į ledus įšalę žiemavoja keli So
vietų laivai, kurie plaukiojo 
šiauriniu Sibiro pakraščiu. 
Sausio 23 dieną ledai sutrėškė 
garlaivį “Rabočyj.” Garlaivio 
komanda, matydama laivui pa
vojų, iš jo iškrovė turtą į gar
laivį • “Kamčadal”, o paskui ir 
pati apleido skęstantį laivą.'

20-ties Metę 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 darė, 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 citatą, 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 10 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kurie kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Siųskit užsakymus tuojau.

LAISVE
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

“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
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BOSTONO ŽINIOS

f

Žmonės Myli Žiemos Sportą
Vasario mėn. pradžioje, Bos

tone gatroliavo čiuožimo pasau
linė čempionė, norvegė, Sonja 
Henie.

Per penkis jos pasirodymo 
vakarus, Boston Garden aplan
kė 75,000 žmonių ir sumokėjo 
$120,000. Sonja už penkis va
karus gavo $60,000.

Tai Tau Gerulis Majoras!
Bostono “naujos kartos” ma

joras, p. Tobin, kuris, Jaunučio 
lūpomis tariant “nušlavė seną
ją erą,

bininkų klasės auklėjimui, jos 
švietimui ir tt.?

Galėtų ir turėtų. Ar geriau, 
kad tavo sunkiai uždirbtas cen-

AWi

VARPO KEPTUVE
(49-51)

Prašome Įsitėmyti

Rochester, N. Y

<r

<♦>

<1>

MATTHEW P. BALLAS<♦>

<♦>

<♦>
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

<♦>

<i>

<♦>

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

prisųsime NATU- 
TEA.

Dr. Herman Mendlowilz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

Prašome minėtų miestų or
ganizuoji ų nieko tom dienom 
nerengti h\jų narius kviečiame 
dalyvaut “Laisvės” piknikuose.

tingo svarbą ir skaitlingai daly
vaus jame.

širdingai visus kviečiame at
silankyti. Rengėjai.

THOMSON 
Brooklyn, N. Y.

pat trauks paveikslus. Tie, kurie nori 
ateiti po bankieto, dalyvauti susirin
kime, 7:30 vai., yra širdingai kvie
čiami. Bankietui įžanga 50c, į susi
rinkimą 15c. —Kom.

Dienraščio “Laisves” naudai 
didieji piknikai įvyks sekamo
mis dienomis:

“EAISVfi” 1

LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS

P.

va-
Su-

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 3 d. kovo, 8 v. v. Liet. 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Prašome 
visų draugų skaitlingai susirinkimus 
lankyti ir padarykime tvirtesnę Lite
ratūros Draugiją nariais ir kitais dar
bais. Vajus prasidėjo nuo vasario mė
nesio, todėl padarykime vajų sėk
mingu. —J. Bagužiš.

W. PHILADELPHIA, PA.
LDS 107 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, 1 d. kovo, po num. 2806 
S. 8th St., 8 v. v. Prašome visų na
rių dalyvauti ir užsimokėti duokles, 
nes yra daug atsilikusių. Taip pat no
rime pranešti, kad mūsų ligoniai yra 
atsimaldavę, drg. Benis žilis jau svei- 

(49-50)

.vtof-.-, j-?. .i iiįjr

NEWARK, N. J.
Antradienį, kovo 1 d., 7:30 v. v., 

Šv. Jurgio Svet., 180 New York Avė., 
atsibus labai svarbus susirinkimas. Į 
šį susirinkimą šaukiami visi ALDLD, 
LDS kuopų nariai, “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojai. Dalyvaus drg. J. 
Jukelis iš Chicagos ir labai daug 
naujo pasakys. Širdingai kviečiame 
visus ir visas atsilankyti.—Lietuviai 
Komunistai. (49-50)

(49-51)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. narių susirinkimas 

įvyks antradienį, kovo 8 d., Lietuvių 
Name, 735 Fairmount Ave. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. — Sekr. ~ 
Mickienė. (49-50)

ELIZABETH, N. J.
Trečiadienį, kovo 2 d., 8 v. v.

DP Kliubo Svet., 408 Court St., įvyks 
prakalbos. Kalbės drg. J. Jukelis, iš 
Chicagos. Prašome lietuvius skaitlin
gai lankytis į šias prakalbas. Drg. 
Jukelis senai buvo rytuose ir vei
kiausiai negreit vėl atvyks su pra
kalbomis. Jis pasakys, labai daug 
naujo. (49-50)

WILKES BARRE, PA.
Motina EIJa Reeve Bloor, ■-darbi

ninkų klasės kovotoja nesenai sugrį
žus iš Sovietų Sąjungos, kalbės'dide
liame bankiete, kurį ruošia Moterų 
Dienos Komitetas jos pagerbimui. 
Įvyks 3 d. kovo, ketvirtadienio vaka
re, 6:30 vai. Workmens Circle Hall, 
69 K. Hancock St. Bus skanių valgių, 
graži muzikališka programa ir taip

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
CAMBRIDGE, MASS.

'Dvi kuopos į bendrą darbą, ALD 
LD 8 kp. ir LSS ■ 71- kp. rengia šo
kius, Užgavėnių vakare, kovo 1 d., 
antradienį, 7:30 vai. vak., viršuje 
Lietuviško Kliubo, 163 Harvard St. 
Įžanga 25c. Orkestrą bus jaunuolio 
L. Buinio, 7-nių kavalkų, pelnas bus 
skiriamas dėl darbininkiškos klases.

R. Stasys.
(48-50)

FenlcEas Puslapis

ALDLD 20 Kp. Moterų Skyr. 
Narėms

Penktadienį, kovo 4-tą die
ną, turėjo įvykti Moterų Sky
riaus susirinkimas. Bet kadan
gi tą dieną įvyksta masinis 
mitingas apvaikščiojimui Tarp
tautinės Darbininkių Dienos, 
tai ALDLD Moterų Skyriaus 
susirinkimas yra atidėtas į se
kantį penktadienį, kovo 11-tą 
d. Tad visos draugės nepamirš
kite dalyvauti masiniame susi
rinkime, kuris įvyks kovo 4-tą 
Lietuvių Svetainėje. Atsives- 
kime ir savo drauges pasiklau
syti dainų ir prakalbų.

O. Girniene.

3642 Stagg St. TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

su min. Kubilium. Tarp kit ko 
išėjo kalba apie laisvai gyvenu
sius žmones, kuriems mirus gi
minės nuvilko jų kūnus į baž
nyčią, užpirko mišias ir sukišo'tas nueis vėjais, arba ir tavo 

buvusių priešų pusėje? Ar ne
geriau atsiminti mūsų darbi
ninkiškas įstaigas, testamentus 
darant? Skirdami po mūsų li
kusias sutaupąs darbininkų ju
dėjimui — drąsiai galime būt 
įsitikinę, kad po mūs pasitrau
kimo iš gyvųjų tarpo, mes ne
būsim pamiršti.

Ši mintis, manau, vertėtų po
puliarinti. Apie tai reikėtų ret
karčiais pakalbėti, nes gyveni
mo siūlas greit nutrūksta. O 
jam nutrūkus ir savo valios 
formaliai nepalikus, su mumis, 
ir su mūsų turto likučiais, daro 
kas kaip nori.

Juozo Linkevičiaus netikėta 
mirtis turėtų būti mums pa
vyzdžiu. Jonas.

Gegužės (May) 29-tą
Baltimore, Md.

Partijai.
protestonų mi- 
klausimą, kodėl

Liepos (July) 3-čią
Maynard, Mass.

dvi 
ap- 
na-

pradeda vis daugiau ir 
daugiau pinigų reikalauti.

Pirmiausia jis panaikino 
pagelbines ligonines, paskui 
dėjo mokesniais nugriautų
mų vietoves, kur paprastai, 
žmonės pasistatydavo automo
bilius. Kalba eina, kad majoras 
mano apdėti mokesniais ir 
maudynes. Taigi veltui nei pa
simaudyt negalėsim, ko gero. O 
dabar, kaip “Keleivis” praneša: 
“Naujas Bostono majoras To-' 
bin pareiškė, kad namų savinin-’ 
kai turės daugiau mokėt už 
vandenį, nes miesto politikie
riams reikia vis daugiau ir 
daugiau pinigų. Miesto išlaidų 
šįmet būsią $81,000,000.

Nieko sau, ar ųe?

Liepos (July) 3-čią
Brooklyn, N. Y.

Rugsėjo (Sept.) 4-tą
Philadelphia, Pa.

Tai,

Komunistą Partija Veikia
Tik ką pabaigėm dvi petici

jas, t. y., “For Repeal of the 
Teachers Loyalty Oath Law” ir 
“For The Abolition of Child 
Labor.” Dabar renkami parašai 
ant “Don’t Soak the Poor!” 
“Defeat the 2% State Sales 
Tax.”

Tai vis Komunistų Partijos 
pasidarbavimu atakuojama le- 
gislatūra. Ir pasekmės būna. 
Na, o jei ir socialistai taip dar
buotus! — galima būtų daug ko 
atsiekti. Deja! Bostono socialis
tai su savo Baker Lewis mie
ga.

Staigiai Mirė
Vasario 18 d., iš ryto dirbęs 

ir visai sveikas jausdamasis, 
Juozas Linkus-Linkevičius, ei
damas gatve krito ant šaligat
vio ir vietoje mirė. Palaidotas 
vasario 22 d.

Velionis Juozas paėjo nuo 
Biržų. Jau buvo sulaukęs 64 
metų. Bet amžį baigė viengun
giu (nevedęs). Ilgą laiką, iki 
mirties, Juozas priklausė prie 
mūsų pažangiojo Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo, 376 
Broadway. Seniau, sako, pri
klausęs prie lenkų susivieniji
mo, bet jį metęs. Buvo laisvų 
pažiūrų žmogus, skaitydavo 
“Laisvę,” buvo Komunistų Par
tijos simpatizatorius, nors nei 
prie vienos mūsų organizacijos 
nepriklausė.

Taip staigiai mirus ir nesant 
artimesnių giminių — viską sa
vo žinion perėmė valstijos ad- 
vokatas-globėjas. Sakoma radę 
testamentą, kuriuomi visas tur
tas pavedamas Lietuvoj .gimi
nėms. Daugiausia esą skirta 
seseriai, apie 75 m. senutei.

“Keleivis” sako, kad laidoji
mu rūpinosi drg. N. Jonuška 
(dar ir po šiai dienai atkakliai 
užsispyręs Strazdo “brolis”). 
Bet tai neteisybė. Kiek man ži
noma, N. Jonuška nei kiek ne jei ne visą kapitalą, tai bent 
daugiau rūpinosi šermenimis, 
kaip ir kliūbiečiai. Kliūbiečiai, 
per drg. A. Jankų, surinko 
$15.00 ir. papirko gražų vaini
ką. Tiesa, buvo vainikas ir nuo 
Jonuškos su kitu žmogum. Kliū
biečiai buvo palberais ir net 
15-ka mašinų palydėta į kapus.

Šermenis labai gražiai aptar
navo laidotuvių direktorius 
tras Akunevičius ir sūnus.

po keliasdešimts dolerių kuni
gui.

Tokių suskaitėm apie 14 as
menų nepersenai minusių. Iš 
jų daugelis pasižymėjo dideliu 
ir atkakliu ateizmu (bedievy
be) ; daugelis iš jų savo laiku 
priklausę Socialistų Sąjungai ir 
net Komunistų 

Ir čia mums 
nisteris pastatė 
taip dedasi?

Ištikrųjų, klausimas • rimtas 
ir nevisai lengvai išrišamas. Iš
vados priėjom tos, kad čia kal
ti likusieji artimieji giminės.

Mes, gimę katalikais, perne
lyg giliai įauklėtta kad ir šito
kios nesąmonės: ’‘Macys, nema- 
čys bažnyčia ir mišios, bet ir 
nepakenks.” Arba vėl:
žmonės apšnekės, jei be kunigo 
palaidosim!”

i Bet tai labai klaidinga. To- 
I kiu pasielgimu mes paneigiam 
mirusiojo įsitikinimus. Dar to-1 
liau. Jeigu patys esame laisvų 
pažiūrų — pasistatome save 
ant juoko ir parodom, kaip esa
me silpni savo nusistatymuose. 
Ir dar toliau. Tokiu pasielgimu 
mes duodame dvasiški j ai progą 
atakuoti laisvų pažiūrų žmones 
ir tamsinti mažiau susipratu
sius.

Manau, nevienas būsite gir
dėję kunigus ‘‘argumentuo
jant.”

“žiūrėkite! Tas ir tas .koks 
buvo bedievis, o prieš mirtį 
šaukėsi kunigo” (tikrenybėj, li
kus ligoniui be sąmonės, jam 
kunigą pašaukia kiti, giminės, 
šeimininkai ir tt. Tokių atsitiki
mų žinau daug). Arba vėl: 
“Ana, kaip bedieviškai gyveno, 
bet nors katalikiškai palaido
jo.”

Taigi meskim ateity 
įprotį. Gerbkim žmogaus 
kinimus ir jam mirus.

Velioniui -Linkevičiui reikia 
atiduoti kreditas, nes jis savo 
testamente drąsiai pareiškė, 
kad jis nenorįs bažnytinių lai
dotuvių.

Hartford, Conn
Iš ALDLD 68 Kuopos 

Susirinkimo
Kuopos susirinkimas įvyko 

vasario 14 dieną. Susirinki
mas buvo skaitlingas nariais. 
Sulyg visų raportų pasirodo, 
.kad kuopos veikimas neblogiau
sias. Galime sakyt, kad visai 
geras, šiame susirinkime pa- 
simokėjo 21 narys už 1938 me
tus ir kuopa gavo 5 naujus na
rius. Tai labai gerai draugai 
hartfordiečiai elgiasi taip dary
dami. Jau kuopa turi pasimo- 
kėjusių narių už 1938 metus 
net 36.

tokį

Kaip Turėtą Elgtis?
Drg. Linkui mirus man į min

tį atėjo dar štai koks klausi
mas.

Miršta daug mūsų judėjimo 
pritarėjų, simpatikų arba net ir 
tikrų organizacijos narių (k. a. 
ALDLD, KP ir tt.). Daugelis 
iš jų palieka mažiau ar daugiau 
sunkių gyvenimo sūtaupų.

Klausimas pats savaimi išsi- 
riša, jei mūsų mirusis draugas 
ar draugė palieka šeimyną. Bet 
mes savo eilėse turim daug pa
siturinčių draugų ir nevedusių, 
viengungių, arba, paprastai, 
senberniais vadinamų.

Kartais, be šeimynos 
nant, ir prisilaikant,

gyve- 
tokie 

draugai turi daugiau progų su
sitaupyti centą juodai dienai ir 
susitaupo. Bet*' aš žinau ir jūs 
visi gerai žinote, kaip daugelio 
tokių bešeimynių žmonių sutau
pęs, jiems mirus, nueina nie
kais, tenka valdžiai ir tt.

Teisybė, reik pripažinti, kad 
daugelis kapitalistų, ir iš smul
kiosios buržuazijos, mirdami,

visuomeninėms
Tokių fondų

užtinkame labai

ir tai, dar net

Pe-

Kodėl Taip Yra?
Berašant man apie velionį 

Linkiu prisiminė štai kas: Kar
tą pora mūsų draugų kalbamės

tam tikrą nuošimtį paskiria 
įvairiems fondams, mokykloms, 
ligoninėms, bei 
organizacijoms. 
Amerikoje mes 
daug.

žinome mes
prieš karą Lietuvoj būdavo to
kių atsitikimų, kad mirdamas 
žmogelis paskyrė, štai, šimtelį 
“ant bažnyčios,” ant “amžinų 
mišių” ir tt.

Jei taip, tai kodėl darbininkų 
judėjimo kariai, mirdami ir ne
turėdami šeimynos, negalėtų 
savo sūtaupų likučius palikti 
darbininkų kovos plėtimui, dar-

. ii .................mt —• ■ I

Lokalo Susirinkimo
Susirinkimas įvyko 15 d. 

sario, Gedemino svetainėj, 
sirinkimas buvo metinis, buvo
perrinkta lokalo valdyba. Val
dyba pasiliko didžiumoje seno
ji. Tik vienas likosi išrinktas 
naujas, tai į Joint Boardą. Vie
toje Levicko, išrinktas Bitinas. 
Pasirodo, kad kriaučiai pasta
ruoju daugiau pasitiki. Taipgi 
atrodo, kad lietuviai kriaučiai 
užsiganėdinę su dabartine loka
lo valdyba. Nors ji susideda iš 
skirtingų pažvalgų, bet lokale 
veikia vieningai. Taip ir turi 
būt. N. Švedienė.

Bet, draugai, visgi neužten
ka, nes mes visi 68-tos kuopos 
nariai turime pasimokėti meti
nes duokles kuo greičiausia, 
nes mes žinome, kad “šviesos” 
išleidimas reikalauja finansų.! 
Taipgi ALDLD Centro Komite-! 
tas žada išleisti knygą dėl 1938 
metų. Taigi, draugai, rūpinki
mės savo organizacija.

Dabar, dar gal kaikuricm 68 
kuopos nariam nežinoma, kad 
yra parėjus knyga '‘Kelias į 
Naują Gyvenimą.” Tai 1937 
metų leidinys. Taigi, kurie dar 
neatsiėmėt, ateikite ir atsiim- 
kite.

Sekantis susirinkimas atsibus 
panedėlį, kovo 14 dieną, 57 
Park St. Nepamirškite, drau
gai, nes tai jūsų reikalas.

68 Kp. Raštininkas.

Washington. — Ameri
kos karo laivyno ir bombi- 
nių lėktuvų manevrai Paci- 
fiko Vandenyne įrodė, kad 
jeigu lėktuvo paleista 1000 
svarų bomba nukristų ir už 
50 jardų nuo didelio 'karo 
laivo, vis tiek galėtų jį rim
tai sužeist bei apšlubint.

.. .j. >

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvąrkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tarns 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 

Į daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą 
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip:
JOHN W.

1375 E. 18 St.,
REIKALINGA AGENTŲ

OFISO VALANDOS 
nuo 1-3 dieną ir nuo 7-8 v ak, 

NEDĖLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Binghamton, N. Y
Apvaikščiokime Tąrp tautinę

Darbininkių Dieną
Komunistų Partijos vietinis 

skyrius ir ALDLD 20 kuopos 
Moterų Skyrius rengia didelį 
masinį mitingą apvaikščiojimui
Tarptautinės Darbininkių Diė- ksta-

kurią 
ir ki-

įvyks 
dieną,

nos. šis masinis mitingas ne
pasitenkins vien tik prakalbo
mis, kurias, pasakys dd, Eliza
beth Scott, Betty Kalish ir ge
ra kalbėtoja iš New Yorko, ku
rios vardo dar nežinome. Bus 
ir muzikalė programa, 
pildys pionierių chorelis 
tos dailės spėkos.

šis masinis mitingas 
penktadienį, kovo 4-tą
Lietuvių Svetainėj. Pradžia 7 :- 
30 vai. vakare. Įžanga visiems 
dykai.

Jau per metų eiles kovo 8-tą 
visame pasaulyj yra rengiami 
masiniai mitingai, demonstra
cijos ir šiaip susirinkimaj, ku
riuose susirinkę darbininkai-kės 
apsvarsto savo reikalus, kėlia 
protestus prieš išnaudotojus ir 
kviečia darbininkus organizuo
tis ir kovoti už savo geresnę 
ateitį. Tai tuo tikslu ir mes ren
giame šį masinį mitingą, kad 
apkalbėti darbininkų, ypatingai 
moterų darb. reikalus. Tr kvie
čiame visus vietos lietuvius dar
bininkus dalyvauti šiame mi
tinge. Esame pilnai įsitikinę, 
kad vietos lietuviai supras mi-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Patenkinahčios ir Greitos 
Pasėkos

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGAS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. Z1NS
Įsisteibęs per 25 metus.

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

9 A. M. iki 3 P. M.

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

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

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

'(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

apylinkę orui atvestant.

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

< >

o

Orui atvestant greit galima pagauti žaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

Tuojau kreipkitės j “Laisvės” ofisą 
ir apsirūpinkite su ihedum.

if
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios
Quill Atmuša Tammany 

Užmetimus t, %

Penktadienį vėl tęsėsi nagri
nėjimas darbiečio Miesto Ta
rybos nario Quill rezidencijos. 
Quill įrodė, kad jis buvo lega
liu Bronxo gyventoju 6 mėne
sius prieš registraciją pereitais 
metais. Pašauktas liudininko 
kėdėn, jis atmušė užmetimus 
Francis W. H. Adams’o, tyri
nėjimo komisijos patarėjo, būk 
Quill gyvenęs virš Transporto 
Darbininkų Unijos Salės ir tuo 
pat sykiu West Side YMCA 
kambaryje, 5 W. 6.3rd Street, 
N. Y.

Tačiau . vienas iš paties 
Adams’o liudininkų, Manuel 
Garcia, kuris išrenka rendas 
iš nuomininkų virš unijos bu
to, 153 W. 64th St., liudijo, 
kad Quill iš ten išsikraustė 
pradžioj balandžio mėnesio. 
Tas atmuša Tammany primeti
mą, kad Quill niekad nesi- 
kraustęs iš unijos patalpų į 
857 Beck St., Bronx, kaip liu
dijo jis pats ir kiti liudininkai.

Advokato Sacher klausinė
jamas, Quill parodė, kad įvai
riais protarpiais jis taip pat 
samdė kambarius Park West 
ir Empire Viešbučiuose. Jis sa
kė, kad jis net miegodavęs 
tuose kambariuose po ilgų 
unijos konferencijų, bet kad 
tas jo nepadaro New Yorko 
Apskričio gyventoju.

Namus šis visuomet turėjęs 
po virš minėtu adresu, Bronxe. 
Apie nakvojimą daugelyje 
įvairių vietų aiškindamas jisai 
pasakė:

“Aš gyvenau labai nepa
prastu gyvenimu. Aš nežino
jau, kur būsiu sekamą naktį. 
Mes tikėjomės visos bangos 
streikų. Mes turėjome kovot iš- 
šlavimui kompaniškos unijos 
nuo IRT. Mums reikėjo laikyt 
daugybę konferencijų ir kovo
ti su šnipinėjimo sistema.” 

Anthony J. DiGiovanna, ko
miteto pirmininkas, priešinosi 
Quill kalbėjimui apie darbi
ninkų susikirtimus, ir šnipus. 
Į tai Quill’o advokatas atkir
to:

“Išimt darbininkų kovas iš 
Quill’o gyvenimo, reiškia išė
mimą pačios jo gyvenimo šir- 

A dies.”
“Aš manau, kad patarėjas 

turi pilną teisę eit į Mr. Quill’o 
mintis,” pareiškė Andrew R. 
Armstrong, vienintelis darbie- 
tis tarybininkas tyrinėjimo ko
mitete.

Toliau advokatas Sacher nu
rodė, kad Quill’ui reikėjo turėt 
kambarį YMCA patalpose, 
kad apsisaugot šnipų, kurie jį 
apspitę sekiodavo.

“Istorija šnipinėjimo darbi
ninkų rodo, kad darbininkų 
vadas, užsiregistravęs viešbu
tyje, netikėtai randa ten paso
dintą moteriškę. Iš to gali būt 
aišku, dėlko Quill neilgai te
buvo Empire Viešbutyje,” sa
kė advokatas.

Jis pastebėjo, kad ne taip 
lengva būtų šnipams ką nors 
pasodinti YMCA kambariuose.

Komiteto advokatas Adams 
nuolat bandė kvosti Quill’ą 
apie jo prigulėjimą prie para
pijos. Į tai Quill atsakė:

“Kada aš dirbau ant IRT, 
aš faktinai lankiau kiekvieną 
katalikų bažnyčią New Yorko 
Mieste. Aš neturėjau gana pa- 
silsio prigulėt prie parapijos. 
Aš eidavau bažnyčion, kup ar
čiausia mano veikimo. Aš iš
klausydavau visas mišias, dalį 
jų ar kiek galėdavau.”

Užklaustas, ar jis planavo 
visada apsigyvent Bronxe, 
Quill atsakė: “Gali būt trum
pam laikui, gali būt visada.” 
Jis sakėsi dabar gyvenąs su 
žmona 2150 Preston Ave., 
Bronx.

šieji kvotimai parodo, kaip 
desperatiškai Tammany kovo
ja prašalint iš Miesto Tary-

Boikotuos Dalzell Co.
New Yorko Jūrininkų Ta

ryba ruošiasi paskelbt boiko
tą prieš Dalzell Towing Co. 
šio didmiesčio prieplaukose. 
Boikotas bus tęsiamas tol, kol 
kompanija nesugrąžins darban 
tris darbininkus, atsisakiusius 
stot Joseph P. Ryan Harbor 
Towboatmen’s Uni jon.

Kompanija verčia darbinin
kus stoti ton unijon po grasa 
išmetimo iš darbo ir 3 atsisa
kius jau išmėtė. Tačiau dar
bininkai supranta, ko verta to
kia unija, kurion bosai verčia 
stot, tad jie atsisako. Įgulos 
jau sulaikė 3 laivukus.

Reikalavo Miestui 
Daugiau Šalpos >

Majoras LaGuardia pasiun
tė New Yorko Valstijos sei
meliui telegramą, pasirašytą 
penkių miesto dalių preziden
tų, reikalaujančią daugiau pi
nigų miesto bedarbių šelpimo 
reikalams. Jis nurodė, kad 
miesto šelpiamųjų sąraše pe
reitą šeštadienį buvo 196,819 
šeimų ir kad valstijos įstatym- 
davystė turi tuomi susirūpinti.

Telegramoj taip pat reika
laujama, kad atsteigtų miestui 
2 iš 3 nuošimčių taksų, ku
riuos miesto gyventojai moką 
su mokesčiais už šviesas, pa
jėgą, gasą. Tuos 3% mokesčių 
miestas specialiai užsidėjo 
miesto pašalpai, bet 2% val
stija paėmė savo reikalams. 
Jei tie taksai nebus sugrąžinti, 
majoras įspėjo, kad to pasė
koje reiks numušti šalpą, ko 
negalima daleisti.

Šiuo tarpu aplikacijos gavi
mui pašalpos ateina po virš 
6,000 į savaitę. Apskaičiuoja
ma, kad dabar ant pašalpos 
remiasi būvis virš 600,000 šio 
didmiesčio gyventojų.

Bėgęs Nuo Motinos Vaikas' 
Pavestas Tėvo Globai

Howard Frankel, 12 metų 
vaikas, kuris teismo keliu pa
vestas motinos globai negalėjo 
prie jos pripras.t ir užmiršt tė
vą, galų gale laimėjo. Po ketu
rių pabėgimų nuo motinos, kuri 
gyvena Brooklyne, 2018 Voor- 
his Avė., Vaikų Teismas pat
varkė, kad Howardas grįš pas 
tėvą į Linden, N. J. Jis tačiau 
turės atlankyti motiną kartą į 
savaitę ir prabūti pas ją paei
liui dvi dienas kas mėnesį.

Pamatęs tėvą po nesimatymo 
su juo nuo 18-tos sausio, vai
kas metėsi jam ant kaklo mal
daudamas: “Tėte, tėveli, vežkis 
mane namo!” Taip pat džiaugs
mingai jis bučiavo ir savo mo- 
čiaką, kuri jų dviejų laukė su
grįžtant, Lindene.

Siūlo Baust "Pabėgėlius”
Darbietis valstijos seimelio 

narys N. Minkoff įteikė seime
liui bilių, kuris reikalauja at
imt leidimą veikt tokiai firmai, 
kuri bėga iš vienos vietos ki
ton tikslu sulaužyt sutartį su 
darbininkų organizacija.

Teisiamosios Ryanienės nu
šauto vyro Ryano motina liudy
sianti prieš marčią. Ji sako, 
kad Ryanai tą vakarą lankęsi 
pas juos ir už 2 valandų po iš
važiavimo jis negalėjęs būt gir
tu.

bos kovingą darbietį. Pralai
mėję politinėj dirvoj, jie nori 
šniukštinėjimu kiekvienos jo 
pėdos ir pasijudinimo išrast ką 
nors, kuomi galėtų diskredi
tuoti.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Išvažiavo Gydytis
Kastancija Karlonienė, “Lai

svės” skaitytoja ir rėmėja, iš
važiavo su savo dukteria ir 
žentu, Mr. ir Mrs. James 
Clark, į Lucson, Arizona, dėl 
sveikatos. Drg. Karlonienė tu
ri sąnarių įdegimą (Arthritis) 
ir gydytojai patarė jai išva
žiuoti į Arizoną gydytis. Ji ten 
bus apie 3 ar daugiau mėne
sių.

Jos draugas, Vincas Karto
nas užlaiko Logan Bar & Grill 
po numeriu 61-28 Grand Ave., 
Maspeth, N. Y. Pas drg. Kar
toną kiekvieną penktadienį ir 
šeštadienį griežia puiki Ha
waiian Orkestrą. Rep.

Laužynų Aukos Sugrūsta 
Tuščioj Krautuvėj

Įgriuvusio ir griūvančių na
mų buvusieji gyventojai, 199, 
201 ir 203 Avenue C, penkta
dienį dar tebesėdėjo tuščioj, 
šaltoj krautuvėj.

Pirmieji bildingai pradėjo 
aižėti ir griūti pereitą trečia
dienį ir vienas įgriuvo.1 Penk
tadienį trūko siena po No. 203 
ir ant greitųjų namas tapo ap
tvertas, kad apsaugot praei- 
nančius-pravažiuojąnčius.

Per dvi dienas vieną išmes
tųjų šeimų jau susikraustė į 
kitus namus, kai kurie rado 
laikiną prieglaudą per drau
gus ir gimines. Bet kiti dar vis 
neturi prieglaudos. Jų akys 
paraudusios nuo nemigos ir 
rūpesčio. Jie sušalę, nuvargę, 
piktinant laužynų savininko — 
Realty & Mortgage Co., ir val
džios, kuri daleidžia tokią pa
dėtį.

East Side rendauninkų uni
ja pradėjo veikimą pagelbėt 
šiems nelaimingiems ir išreika- 
laut apsaugą tūkstančiams te
begyvenančių panašiose laužy- 
nėse.

Pavojingai Sužeidė 
Miesto Knygyne

John C. Abbott tapo pavojin
gai sukapotas kirviuku didžia
jame New Yorko knygyne per 
C. Frankel, papaikusį knygyno į 
lankytoją. Abbott nugabentas 1 
Bellevue Ligonbutin kritiškoje I 
padėtyje.

Policija areštavo tūlą Char
les Frankel, 30 metų, 1841 
Marmion Ave., Bronx. Šako-i 
ma, kad jis suraižęs peiliu ir' 
Ritą .knygyno lankytoją pereitai 
antradienį, bet tuo kartu pas-| 
prukęs. Kaip tik tuo laiku, kada 
Frankel darė antrąją ataką 
knygyne, detektyvai buvę pas 
jį namuose, kad kvosti dėl ant
radienį įvykusio užpuolimo, šį 
kartą jis tapo areštuotas kny
gyne tuojau po užpuolimo.

Areštavus pas jį rasta kir- 
viukas, žirklės ir karpeto peilis, 
kurių nešiojimosi priežasties jis 
negalėjo išsiaiškint.

WPA Darbininkus Ragi
na Stot Armijon

New Yorko Works Progress 
administratorius Brehon B. So
mervell prisipažino, kad jo 
įsakymu išsiuntinėta nuo 15 iki 
18 tūkstančių WPA buletinų, 
kuriuose projektų darbininkai 
raginama stot armijon ar lai
vynam Toki paraginimai pa
siųsta Visiems WPA darbinin
kams nuo 18 iki 35 metų am
žiaus.

Tokį paraginimą visiems 
WPA administratoriams pata
ręs šios valstijos WPA admi
nistratorius Lester W. H'ęrzog.

Spėjama, kad tai esą daro
ma tikslu praretinti WPA dar
bininkų ir šelpiamųjų eiles, at
sakymu pašalpos ir viešųjų 
darbų, kurie bus rasti tinka
mais, bet atsisakys stot armi
jon. Toje linkmėje prasitaręs 
karininkas L. B. Magruder, 
Antrojo Būrio Srities rekru- 
tavimo viršininkas, kuris su
pratęs, kad “jei jie nepriims 
progos (stot armijon), tai jiem 
neduos daugiau pašalpos.”

Išgirdus žinias apie spaudi
mą stot armijon, Workers Al
liance tuojau iškėlė reikalavi
mą tirt Somervell’o veikimą. 
Tokį reikalavimą. pasiuntė 
kongresmanams Emanuel Cel- 
ler ir Caroline O’Day.

Savo telegramoj, Willis Mor
gan, Workers Alliance prezi
dentas, pareiškė, kad “Hitleris 
vartojo tokią metodą išrišt ne
darbą ir subudavot karo maši
neriją.”

Legal Notice
Notice is hereby given that Ste

phen Cukierski, of Brooklyn, N. Y., 
has registered his. trade-mark '‘Ste
phens” with the Secretary of State 
of New York, to be used on rye and 
pumpernickle bread, and other bread, 
bakery and food pi'oducts of every 
description.__  (49-66)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Drąsus Gaisrininkas
Iškilus gaisrui 79 Eldridge 

St., N. Y., trečiaeilis gaisrinin
kas, George A. Szermer, dir
bąs departmente tik metus lai
ko, pasirodė pirmesnių už vi
sus. Iš degančio namo jau bu
vo išgelbėti visi apart vieno as
mens, Eugene Garcia, 35 m;e- 
tų, prie kurio thebegalima bu
vo prieit.

Ūmai visi nustebo pamatę 
23 metų Szermerį vikriai, lyg 
katiną, kopiant aukštyn skal
binių, stulpu. Dar daugiau nu
stebo irkvapą sulaikė, kada 
pamatė, kaip jis, pasisupęs 
ant stulpo, užsimojo šokt ant 
stogo už keturių pėdų stovin
čio keturių aukštų namo. Jam 
pavyko. Ten atplėšęs aukštinį, 
jis nusileido per dūmus ir ug
nį į kambarius, susirado jau 
prisvaigusį ropojantį po aslą 
Garcią ir užsimetęs ant pečių, 
gaisrininiais laiptais, danešė jį 
iki antro aukšto. Ten parpuo
lė. Juos abu pabaigė nešt že
myn kiti gaisrininkai.

Egzaminuojant būsimus 
Ryan’ienės džiūrimanus proku
roras klausinėja, kaip jie žiūri 
į 'nuteisimą mirtin motinos. 
Manoma, kad pas ją buvimas 
2 kūdikių galįs paveikt į džiū

Areštuota Raymond Street . 
Kalėjimo daktaras Stoerzer, 
taipgi T. Cantanzaro ir Mrs. 
J. Marotta kaltinami suokal- 
byj pasiųst Marott’ienės nepa
geidaujamą vyrą į beprotnamį.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

IŠRANDAVOJIMAI
Išsirandavoja K. čiuberkio name, 

101-54 — 110th St., Richmond Hill, 
šviesūs, su visais įrengimais, šeši- 
kambariai. Už prieinamą kainą. In
formacijų 
šiokiomis 
tomis po

klauskite pas Paukščius— 
dienomis vakarais, suba- 
pietų ir nedėldieniais.

(46-48)

Pfl I N-E XPEI. LER
Try* gentkartės Ubandė Ir 

užyyr* i| mm linlmentą kaipo 
patikima vaistą.

Skaudėjimas muskulų bent kurioj 
dalyje kūno greitai paleng

vinamas

WORLD f A M O U 1

LINIMENT

ti

A

m a

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 Kiškiai, 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, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:

f J. BARKUS 
111-40—1281h St., , 

So. Ozone Park, N. Y.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

1 50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335
........ Į =!■

COOK and HEAT Without Co
In Your Present Stove or Furnace— 
HOTTER-CHEAP. 
ER —No Ashes or Dirt 
—Twice the Heat Quick 
at ONE HALF THE COST.
COOKS A MEAL

FOR LESS
Beata any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per
formance. Burna cheap oil a new 
way. without pre-generating Any stovi 
or clogging tin. Quick Intense RAHGl.r 
heat by Simple Turn of Valve. >uswac« _
It ends drudgery and dirt of Quick HEATat 
coal or wood; cute fuel bills In Turn of Valval 
half, pays for Itself quickly by what IT SAVES.

Dll AM E pHONE FOR FREE rnuNC demonstration
No Obligation

Anyone interested in getting MORE 
HEAT AT LESS COST ahould phone 
number below for demonstration and 
£Ur1Lj?Čpla.?nlion ot th,s arfiazing ’‘HEAT KING Oil Burner.

> Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS 

COAL, COKE and OIL 
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550 
Ridgewood '

1458 DeKALB AVENUE 
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth 

88-82 72nd PLACE

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Daily des

• •
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”
i

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

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

18 senų padarau Ban
jul paveikslu* ir kra- 
javus sudarau iu ams- 
rikonifikai*. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi AEj 
atmaliavoju įvairiom 'ų 
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 
(Šulinskas) 

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 

Turim puikiai {taisytą 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.




