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Krislai
Kaunas ir Jo žmonės. 
135,000 Gyventojų. 
O Kiek Bažnyčių ir

Sinagogų?
Poniute Shouse Sapalioja.
Judėjimas Plečiasi.
Kaip su “L.” Vajum?

Rašo R. Mizara.

Vieno Bostono dienraščio ko
respondentas Clement Norton, 
sugrįžęs iš Europos, be kitko, pa
reiškė :

“Nuobodžiausias iš visų 
Europos sostinių yra Kauno 
miestas. Jo gyventojai susi
raukę ir neturi progų pasi
linksminti.. ..”
Ponas Norton, atseit, mano, 

būk lietuviai kažin koki susi- 
raukėliai, neturį sense of humor, 
kaip sako anglai.

Jeigu jie susiraukę, tai dėl to, 
kad politiškai suspausti ir masės 
žmonių neturi medžiagiško ištek
liaus praleisti pasilinksmini
mams.

Aukštieji fašistų tūzai, aišku, 
ten turi puikiausių progų ir lai
ko pasilinksminti!

Darbo Žmonių 
Dienrašti*

Kaina $5.50 Metama 
Brooklyne $7*OO 

Metama

Visą šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasauli!

Chinų Partizanai Sus
tabdė Japonų Žygius 
Šiauriniame Fronte

Kontr-Atakuodami Japonus, Chinai Stumia Priešus Atgal 
Shanghajaus Fronte; Chiny Tvirtumos Kietai Laikosi

Peiping, Chinija.— Euro
piečiai ir amerikiečiai karo 
tėmytojai sako, jog chinų 
partizanai sustabdė japonų 
žygiavimą pirmyn šiaurinėj 
Chinijoj. Ten japonai dau
gumoj vietų yra užėmę tik 
po desėtką mylių iš vienos 
ir antros pusės geležinkelių, 
ir juos nuolat užpuldinėja 
chinai partizanai kovotojai 
iš kalnų, grasindami japonų 
susisiekimams. Prasidėję 
šalčiai taipgi kenkia japo
nams. Tokiu būdu jie liko 
priversti sustabdyt ir savo 
briovimąsi linkon Tsinano, 
prie Geltonosios upės.

lės, Šančių įgulos, i Shanghai. Japonų ko- 
Petrašiūnų kapucinų Į '

Kaune dabar yra 135,000 gy
ventojų. Palyginti, tai dar labai 
mažas miestas.

Bet skaitykit sekantį:
“Tikinčiųjų katalikų reika

lams Kaune yra 21‘bažnyčia 
(Seminarijos, šv. Trejybės, 
Jėzuitų, Vytauto, Bazilika, 
Studentų, Benediktinių, Ma
rijonų, Įgulos, Karmelitų, 
Prisikėlimo, šv. Antano, ža
liojo Kalno pranciškonų Vili
jampolės, Aleksoto, Šančių, A. 
Panemunės 
Fredos, ;
ir Pažaislio) ir 10 koplyčių. 
Pravoslavai Kaune turi 4 cer
kves—dvi žaliajam Kalne ir

mandieriai skelbia, kad jie 
užkariavę Liyangą, Kinta- 
ną /ir Tanyangą Shangha
jaus fronte.

Chinai praneša, kad jų 
armija kontr-atakuoja prie
šus ir stumia juos atgal pie
tuose nuo Tai ežero, tame 
pat fronte.

Japonų kanuolės paleido 
per 2,000 šovinių į chinų 
Kiangy-in tvirtumas, prie 
Yangtze upės, bet jos vis 
atsilaiko. Kol japonai nepa
ims šių tvirtumų, tol nega
lės upe siųst savo karo lai
vų bombarduot Nankingą, 
Chinijos sostinę.

DIDŽIAUSIA SUMA PINIGŲ ATIDĖTOS DERYBOS TARP 
FRANC1JAI APSIGINTI CIO IR D. FEDERACIJOS

Washington. — Dar nėra 
jokių teigiamų pasėkų iš 
dviejų pasikalbėjimų tarp 
CIO pirmininko J. L. Lewi- 
so ir Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidento Wm. 
Greeno, kas liečia apvieni- 
jimą tųdviejų didžių uniji
nių organizacijų.

Panaujinti pasitarimai 
tarp Darbo Federacijos ir 
CIO, industrinių unijų įga
liotinių tapo atidėti iki gruo
džio 21 d.

Kiek paaiškėjo, Lewis 
reikalavo, kad Federacijos 
viršininkai tuoj priimtų esa
mas CIO unijas į Federaci
ją, palikdami joms savival
dybės teisę; o paskui būtų 
bendrai ,sprendžiama, ko
kiose pramonėse pripažint

Paryžius.—Franci jos sei
mo atstovų rūmas vienbal
siai nutarė paskirt apsigy
nimo reikalams sausumoj 
$515,000,000 per metus. Tai 
didžiausia suma pinigų tam 
tikslui nekariniais laikais 
Franci jo j. Tiek reikalavo 
karo ministęris Ed. Dala
dier. Komunistai ir socialis
tai atstovai taip pat vien
balsiai jį parėmė.

Daladier nurodė, jog pa
čioj Franci jo j dabar tėra 
tik 387,000 nuolatinės armi
jos. Tuo tarpu, iš šiaurių 
pusės, Vokietija turi 1,000,- 
000 pastovios armijos, o Ita
lija, pietryčiuose, laiko 
300,000 priruoštų karui vy
ru, c*

Reikėsią Franci j ai būda-'
votis ir naujų tvirtumų, sa-'industrines unijas, "o kokio

se amatines unijas. Darbo 
Federacijos galva Green 
reikalavęs, kad dauguma 
industrinių unijų susilietų 
su federacinėmis unijomis.

D. Federacijos Vadai 
Trukdo Algų-Valandų 
Sumanymų Kongresui
Nors Pritaria 40. Valandy Savaitei ir 40c Būtinai Algai, 

Bet Bijo Valdiškos Komisijos, Kuri Vykdyty Tokį Įstatą t

Kilęs Vaiky Maras Chi- 
dvi prie Kauno kapų, evange- CJlffOS LigOllillėi PUS' 
lik* į turi 1 bažnyčią Prieplau- ® n • • •

maugė 10 NaujagimiŲkos krante ir 1 Šančiuose. Be 
to, Šančiuose yra metodistų, < 
baptistų, adventiatų ir'kitų;
sektų bažnytėles. Marijavitai I, Chicago, Ill.— S v. Elzbie- 
turi 1 bažnyčią. Be to yra 1 
mahometonų (totorių) meče
tė ir 30 žydų sinagogų.” 
šias skaitlines paduoda

lietuvių katalikų spauda.

Bosu-Gengsteriu Suo
kalbis Nužudyt Harry 

Bridges’?, CIO Vadą

kė Daladier. Jis džiaugiasi, 
jog valdžios vedami fabri
kai prieš-orlaivinių kanuo- 
lių ir tankų dirba geresnius 
ginklus ir pigiau, negu bu
vusieji privačiai fabrikan
tai. Šie fabrikai tapo per
vesti iš privačių kapitalistų 
rankų į valdžios žinybą.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos pildan
čioji taryba patarė šalies 
kongresui išleist įstatymą, 
kuris nusakytų ne ilgesnę 
kaip 40 valandų darbo sa
vaitę ir ne mažiau kaip 40 
centų už valandą. Bet Wm. 
Green ir kiti Federacijos 
vadai priešinasi skyrimui 
valdiško administratoriaus 
tokiam įstatymui vykdyt, 
kaip reikalauja Black-Conn- 
ery įnešimas dėl algų-valan- 
dų nustatymo. Jie taip pat 
nesutinka su kongresmano 
Nortono pataisymų, kuris 
siūlo paskirt penkių asmenų 
valdišką komisiją, kuri žiū-

pati

21 katalikų bažnyčia, 10 kop
lyčių, 30 žydų sinagogų, keturios 
cerkvės ir dar eilė kitų sektų 
“dievnamių!”

Prie tų visų įstaigų yra armi
jos dvasiškių ir jų padėjėjų. 
Tas viskas tenka Kauno darbo 
žmonėms savo centais išlaikyti.

Pastaruoju laiku kunigai pa
singojo dar vieną katalikų baž
nyčią Kaune statyti!

Akiregyj to, ar galima tikėtis 
matyti ten labai linksmus darbo 
žmones ?!

Amerikos Liberty Lygos pre
zidento žmona, poniutė Jouett 
Shouse štai kaip pasakė, kalbė
dama tūlam Bostono moterų 
kliubui:

“Tikras darbininkas visuo
met gali gauti vietą (darbą) 
savo apielinkėj.”
Sulyg ta mandragalve, tai tie 

milionai darbininkų, kurie šiuo 
tarpu valkiojasi be darbo, yra 
“netikri.”

Jeigu ji taip mano, tai toji 
poniutė yra didelė- nenaudėlė!

tos ligoninėj kilo kokia tai 
“slaptinga” liga, kuri per 
desėtką dienų papjovė de
šimt kūdikių, nuo 9 valandų 
iki 24 dienų amžiaus.

Gydytojai sako, ši gilti- 
niška liga yra užkrečiama, 
turbūt, perais nuo rankų 
suaugusių žmonių, aptar
naujančių kūdikius. Vaiku
čiai tada gauna smarkų, 
skaudų plonųjų žarnų įde
gimą, kuris toliau persimeta 
ir į smegenis.

Bent pusė kūdikių, pa
griebtų šios ligos, miršta. 
Minimoj ligoninėj dar tebė
ra 8 naujagimiai, kurių pen
ki serga tuom savotišku 
maru.

1930 m. M. Resse ligoni
nėj. Chicagoj mirė 14 kūdi
kių nuo panašios ligos. Jinai 
įvairiais laikais buvo ap
lankius ir New Yorko ligo
nines.

Keista, kad ligoninės tar
nauja kaip ligos skleidimosi 
centrai. Matyt, ne visur jo
se palaikoma- reikalinga 
švara ir apsauga nuo užsi
krėtimų.

Washington. — CIO ma- 
rininkų vadas vakariniame 
Amerikos pakraštyje, Har
ry Bridges sužinojo, kad 
Minneapolyj yra daromas 
kapitalistų sąmokslas su 
gengsteriais nužudyti jįjį.

Lee Pressman, CIO advo
katas, reikalauja, kad Fede- 
ralis Tyrinėjimų Biuras iš
tirtų tą suokalbį ir pastotų 
kelią žmogžudiškam planui 
bosų ir jų samdomų gengs- 
terių.

CHINIJA ATMETA HIT
LERIO TARPININKĄ
Nanking. —Chiang Kai- 

shek, Chinijos valdžios gal
va, atmetė Vokietijos amba
sadoriaus O, P. Trautman- 
no pasiūlymus taikytis su 
Japonija. Tie pasiūlymai bu
vo padiktuoti Japonijos.

113 Italijos Lėktuvą Malšina 
Ethiopy Partizanus

Rooševeltui Skauda žandi
kaulį, bet Sveikata Nebloga *

Miami, Florida. — Įdegi
mas dėsnų ir žandikaulio, 
po pūliuojančio danties iš
traukimo, privertė preziden
tą Rooseveltą sutrumpint 
savo žvejojimą ir grįžt Wa- 
shingtonan gydytis. Bet 
abelna prezidento sveikata 
nebloga.

Šalies Iždo Taupymas Be- 
darbiy Lėšomis

Brooklyne prie didesniųjų 
krautuvių prasidėjo smarkesnis 
pikietavimas. Nešini iškabas, 
pikietininkai reikalauja, kad 
krautuvių savininkai sulaikytų 
pardavinėjimą Japonijoj gamin
tų daiktų tol, kol Japonijos im- 

< perialistai ištrauks iš Chinijos 
" savo ginkluotas jėgas; kol jie 

liausis žudę Chinijos vaikus ir 
moteris ir beginklius žmones.

Lietuvių taip jau nemažai pi- 
kietuoja. Kol kas daugiausiai 
pikietuoja partijiniai, komunis
tai. Bet reikėtų į tąjį platųjį 
darbą įtraukti ir mūsų prijau- 
tėjus.

Ispanijos fespublikiečiai 
atakuoja fašistus Almude- 
vare.

lika dienų. Kol kas d. Stripeika 
dar vis stovi visa galva aukš
čiau už savo kolegas. Tūli vaji- 
ninkai skundžiasi nedarbu, ku
ris neleidžia žmonėms užsisaky
ti “Laisvę.” Bet veikiant, vis ga
lima gauti naujų skaitytojų.

Mums labai rūpi, kad kuo 
didžiausias skaičius mūsų skai
tytojų bent truputėlį pasidar
buotų.

Daug iš jūs, draugai ir drau
gės, neprašome: gaukit po vie-

Roma.—113 Italijos orlai
vių bombarduoja ir kulka- 
svaidžiais skina sukilėlius 
Ethiopijoj.

Partizanai kovotojai už
puldinėja italus Lalibeloj, 
Bilbalaloj,' Gorgyj, Debroj 
Brehan, Jerer ir kitose vie
tose.

Bet Mussolinio valdžia sa
ko, kad ethiopai užmušą tik 
po 30 iki 40 Italijos kareivių 
per mėnesį.

Washington. — Praneša
ma, kad prezidentas Roose- 
veltas sutinkąs daryt tokius 
taupymus šalies iždo atei- 
nantiem metam:

Nukirst $500,000,000 nuo 
bedarbių šelpimo lėšų, $75,- 
000,000 nuo CCC pašalpinių 
darbų jaūnuolianfe bedar-' 
biams ir $112,000,000 nuo 
paramos valstijų vieškelių 
darbams.

Bet per kelias paskutines 
savaites bedarbių skaičius 
padidėjo 1,000,000, sako 
WPA viešų darbų adminis
tratorius H. L. Hopkins.

Pašto Plėšikai Pačiupo 
$25,000 ir Pagrobė Po

licijos Viršininką
l (

■ —-----------•

Lockport, Ill.—Pėnki plė
šikai, ginkluoti kulkasvai- 
džiais ir patrumpintais šau
tuvais, sustabdė pašto sunk
vežimį, pašovė į koją vieną 
pašto tarnautoją, pagrobė 
pašto maišą su $25,000 pini
gų, įsimetė į savo vogtą tro- 
ką vietinį policijos galvą 
Fredą Lindnerį; toliau pa
vežę, išmetė jį laukan ir nu
dūmė savais keliais.

Kada plėšikai grobė pini
gus, čia jau stovėjo ir nusi
gandęs pašto viršininkas. 
Tie pinigai buvo persiunčia
mi algoms Texas žibalo

3,000 USA Marininkų 
Buvo Pasirengę Mušt 
Įsiveržėlius Japonus
Shanghai.-r-Vos tik neįvy

ko ginkluotas susikirtimas 
tarp priruoštų 3,000 Ameri
kos marininkų ir japonų, 
kurie buvo įsiveržę į ameri
kiečių valdomą plotą Shan
ghajaus Tarptautinėje Da
lyje.

Japonų kariai, įsibriovę j 
amerikiečių sritį, tuoj su
statė savo sargybinius, ėmė 
tvert spygliuotų vielų bari
kadas, uždarinėt gatves ir 
sustatė savo kulkasvaidžius, 
nustatyfus visom keturiom 
kryptim.

Amerikos generolas J. C.
kompanijos darbininkams. f Beaumont per japonų lini

jas pasiuntė savo marinin- 
ve^amas^ policijos įų pulkininką Price’ą ir ki

tus karininkus ir aštriai 
pareikalavo, kad japonų ko-

viršininkas tik kryptelėjo
galvą į šalį, plėšikai mušė
du šūvius, kaip perspėjimą. (mandieriai tuojaus atšauktų

retų, kad būtų pildomas tas 
įstatymas, jeigu jis bus iš
leistas.

Darbo Federacijos virši
ninkai bijo net, kad vykdy
mas tokio įstatymo nebūtų 
pavestas darbo ministerijai. 
Jie sako, būk dabartinė val
diška Darbo Santikių Komi
sija ir darbo ministerija 
“palaikę” industrines CIO 
unijas prieš Federacijos 
amatines unijas. Jiem atro
do, kad valdiška algų-valan- 
dų įstato vykdymo komisija 
kokiu tai būdu galėtų “vien
pusiškai” elgtis.

Todėl Wm. Green ir kiti 
aukštieji Darbo Federacijos 
vadai teigia taip “pataisyt” 
dabartinį algų-valandų bi- 
lių, kad jį vykdytų pati teis- 
darystės ministerija per sa
vo generalį prokurorą ir jo 
padėjėjus įvairiose vietose.

CIO t viršininkai nurodo, 
kad teisdarystės ministerija 
turį fvalias darbo prieš kri
minalistus ir šiaip federa- 
lių įstatymų laužytojus. 
Teisdarystės ministerija at
rodo perdaug “kazionas” 
dalykas ir neturi patyrimo 
“ginčuose” tarp darbininkų 
ir samdytojų. Prie to. dar
bininkai nelabai drįs kreip
tis į Jungtinių Valstijų teis
darystės departmentą su 
skundais. Jiem nuo senai 
darbo ministerija atrodo ar
timesnė negu teisdarystės 
departmentas, sako CIO 
veikėjai.

Darbo Federacijos siūlo
mas “pataisymas”, šiaip ar 
taip, yra trukdymas Black- 
Connery valandų-algu bi- 
liaus, parama jo priešinin
kams ir .dalinai išstojimas 
prieš Naujosios Dalybos įs
taigas.

i

“Laisvės” vajus eina prie už- ną metinį skaitytoją. Tai ir bus 
baigos. Jau pasiliko tik penkio-l daug-laimėta.

Daugiausia Advokatu New 
Yprko Valstijos Seimely
Albany, N. Y. — New 

Yorko valstijos seimelyje 
1938 m. tarp 150 atstovų bus 
68 advokatai, po jų — dau
giausia biznieriai, toliau 18 
farmerių ir keli šiaip profe
sionalai.

. savo kariuomenę iš ameri-į 
Anglija Aukštins Karininkus kiečių kontroliuojamo ploto.

Pulkininkas Price grūmojo, 
kad Amerikos marininkai

London. - Toliau oficie- i.š?luos. įsiveržėlius laukan, 
riai Anglijos armijos bus įelSu ^PonV k~*Ta1’ 
pakeliam! į kapitonus, pul-; neištrauks saviškių iš ame- 
kimnkus ir generolus ne skiečių srities.
pagal skaičių ištarnautų į Japonų oficieriai pamatė, 
metų, bet pagal “gabumus kad čia juokų negalima krė- 
ir charakterį,” kaip patvar- sti; tuoj atsiprašė Ameri- 
kė Anglijos valdžia. Taip kos marininkų komandie- 
būsianti sudaryta gabesnė rius ir per’ dešimt minučių 
karinė vadovybė. 1 J apvalė amerikinį plota nuo

Tik už Nuopelnus
600,000 Bedarbių Gausią 

Pensijas N. Y. Valstijoj
New Yorko valstija *po 

naujų metų turės mokėt ne
darbo pensijas šešiem šim
tam tūkstančių bedarbiu. 
Bet dauguma bedarbių dėl 
įvairių apribojimų negaus 
pensijos.

I

300,000 Chiny Gina Sostinę 
Nankingą nuo Japoną

Nanking, grd. 5. — Chi
nai turi 300,000 armijos, 
septyniose savo linijose, gin
ti sostinę Nankingą.

Shanghai. — Japonai sa
ko, būk kai kur jiem telieka 
tik 35 mylios pasiekt Nan-

AN-JAPONAI APŠAUDĖ
GLŲ LAIVUKĄ

Shanghai, grd. 5. — Japo
nai apšaudė Anglų laivuką, 
kuris bandė iškraustyt 9 ka
nadietes vienuoles iš japo
nų užimtos Tsungming( sa
los. Nušovė chiną laivuko 
komandierių, sužeidė jūri
ninką ir kelis keleivius.

■ apvalė amerikinį plota nuo 
'visų kariškių japonų. Teisi- 

Brazilijos Diktatorius Uždare nosi, būk japonai “netyčia” 
Visas Partijas ’ peršokę į amerikiečių plotą, 

______J i kai vienas chinas studentas 
Rio de Janeiro.— Brazi- ™etg i Japonu kara

lijos diktatorius Vargas pa- Per Shanghajaus Tarp- 
naikino visas iki šiol buvu- j-tautinę Dalį, o japonai vijo
siąs partijas, uždarė net in- ji gaudyt. s,,
tegralistų-fašistų partiją.' Japonai planavo daryt sa- 
Sako, būk jo valdžia esanti vo “pergalės” paradą ir per 
tik “braziliečių,” ne kokių Francūzų Koncesiją, bet 
partijiečių. Bet jinai susida- nuotikiai Tarptautinėje Da
ro iš Vargaso ir artimiausių lyje privertė japonus nu- 
jam fašistų. • mest šalin tą planą.

Varšava. — Jeigu bus ka
da duodama kolonijų Vokie
tijai, Franci j a neužmirš ir 
Lenkijos, sakė atsilankęs 
Franci jos užsieninis minis- 
teris Yv. Delbos. ‘ * •

Madrid. — Fašistų lakū
nai du sykiu bombardavo 
amerikiečių ligoninę Taran- 
cone.

ORAS
Oras šį pirmadienį 

dalinai apsiniaukęs, — sako 
N. Y. Oro Biuras.

bus
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Anglija ir Italijos-Vokietijos- 
Japonijos Blokas

Anglijos valdžia ir vadovaujančioji 
konservatyvė spauda labai atsargiai at
siliepė apie Italijos prisidėjimą prie taip 
vadinamo Japonijos-Vokietijos “anti-ko- 
munistinio susitarimo”. Tik lapkričio 9 
d., tai yra, už trijų dienų po Italijos- 
Vokietijos-Japonijos bendro pasirašymo 
to suokalbio, “Times” davė editorialą, 
kuris tiksliai stengėsi padaryti išvadą, 
būk Japonijos-I talijos-Vokieti jos sutar
tis nieko naujo neįheša j tarptautinę si
tuaciją. Nemažiau įdomu, kad ministerių 
pirmininkas Neville Chamberlain dvejo
se prakalbose, pasakytose paskutinėmis 
dienomis—9 d. lapkričio bankete pas 
Londono miesto merą ir 12 d. — kon
servatorių susirinkime Edinburge, veik 
neprisiminė apie trijų agresorių suo
kalbį.

Prieš ką gi nukreiptas Vokietijos-Ita- 
lijos-Japonijos suokalbis, kokiame laips- 

m nyje jis grūmoja Anglijos ir viso pasau
lio taikai? Jeigu savo kalbose Neville 
Chamberlain ir komentaruose konserva- 
tyvė'spauda tiksliai neduoda atsakymo 
į šį klausimą, tai vis gi galima pažymėti 
eilę išsireiškimų, kurie suteikia aiškų 
atsakymą į agresorių suokalbį.

“Fašistų valstybės,”—rašo savaitraš
tis “Time and Tide”—“susivienijo ir pa
sirašė taip vadinamą anti-kominternišką 
sutartį. Visos trys valstybės anaiptol 
nesusivienijo paprastai kovai prieš ko
munizmo pavojų. Ar pasirengę jos karą 
skelbti Sovietų Sąjungai? Galimas daik
tas, kad taip, jeigu joms pasitaikintų to
kia proga. Bet sutartis... pamate turi 
ir kitus tikslus. Rusai, žinoma, teisingai 
žiūri į tą sutartį, kaipo pavojingą jiems 
patiems. Bet ta sutartis pirm visko yra 
grūmojimas Anglijos imperijai.

“Japonijai karas prieš Sovietų Sąjun
gą sunkus. Chinijos užkariavimas taipgi 
surištas su didelėmis kliūtimis. Leng
viausia Japonijai kryptis yra pietai—ant 
Annamo, Holandijos Rytinės Indijos. 
Bet čia Japonijai ant kelio stovi Anglija.

“Kas kliudo Vokietijos užpuolimui ant 
Franci jos tikslu pilno jos nuslopinimo ir 
Vokietijos pasidarymo viešpačiu Euro
poje? Anglija. Kas kliudo Mussoliniui 
sudaryti antrą Romos imperiją su Vi
duržemio Jūromis, kaip centraliniu eže
ru? Anglija. Be Anglijos, Francija 
būtų bespėkė prieš Vokietiją ir negalė
tu apginti savo reikalus Viduržeminėse 
Jūrose.”

Bet gal būti pažvalgos “Time and Ti
de” neatatinka charakteristikai konser
vatorių, kas liečia trijų agresorių suo
kalbį? Pažvelgkime į konservatorių sa
vaitraštį “Spectator”, kuris užsienio 
klausimais palaiko Chamberlaino politi
ką. “Spectator” skaito, kad naujas tri- • 
jų agresorių suokalbis “vargiai gali iš
šaukti bendrą pasitikėjimą”. Jis primena 
Hitlerio pasakytą kalbą 8 d. lapkričio 
Munnheiine. Toj kalboj Hitleris pavadi
no naują bloką “dideliu visapasauliniu

’trikampiu, sudarytu iš trijų valstybių, 
pasirengusių, ginti su visa drąsa savo 
teises ir gyvenimo reikalus.” Tos trys ša
lys, pagal “Spectatorą,” jungia “bendrą 
demokratijos neapykantą”. Ir todėl pil
nai aišku, kad naujas susivienijimas nu
kreiptas prieš stambias buržuazines-de- 
mokratines šalis, kurios tuom laiku yra 
turtingiausios pasaulyje šalys.

Net ir “London Times” virš paminė
tame editoriale neužginčija, kad naujas 
blokas reikia suprasti, kaip “labai apsi
ginklavęs susivienijimas”, turintis pla
čius ir godžius tikslus, neturintis jokio 
reikalo karui prieš komunizmą. “Times” 
toliau pripažįsta, kad “suokalbis yra po
litinė demonstracija, kuri, galima ma
nyti, dabartiniu laiku yra paramai Ja
ponijos ir Italijos, jų veiksmų Chinijoj ir 
Ispanijoj, o ateityj bus tuo, ko sąlygos 
reikalaus.”

Kitaip kalbant, “Times” visgi prileid
žia, vienokiu ar kitokiu būdu, kad tas 
suokalbis sudaro pavojų taikai.

Dešiniausias ir labiausiai reakcinis 
konservatorių sparnas laikosi to supra
timo, kad Anglija turi pripažinti įvykusį 
faktą ir j ieškoti susitarimo su fašistiniu i 
bloku. Dalinai, žinomas fašistinis žur
nalistas Harving panaujino “Observa- 
toryj” savo kampaniją už susitarimą su 
Vokietija, Italija ir Japonija. Jis .pareiš
kia, kad Anglijos diplomatija pergyvena 
krizį.

“Vien tik apsiginklavimas,—jis rašo,— 
negali pats savimi sudaryti pastovumą 
ir užtikrinti mūsų saugumą iki to laiko, 
kol visa mūsų diplomatija nebus pama
tiniai reorganizuota ir pirm visko nepri
pažins, kad Anglijos-Vokieti jos susitari
mas dar vis galimas protingomis sąly
gomis, ir tai yra raktas prie taikos.”

Harving reikalauja “reformos”, kuri 
turi būti perėjimu nuo politikos akstini- 
mo agresijų prie politikos tiesioginių 
suokalbių su agresoriais. Harvingo lūpo
mis kalba rateliai, turintieji didelę įtaką 
ministerių kabinete. Kol kas Anglijos 
valdžia neišdrįsta eiti tokia atvira politD 
ka, nes ji neturi ypatingų vilčių, kad jai 
pavyks padaryti su Italijos-Japonijos- 
Vokietijos agresorių bloku sutartį kokios 
nors kitos šalies lėšomis ir užtikrinti An
glijos saugumą. ’ ■ -

Anglijos valdžios rateliuose tikisi, kad ' 
naujas blokas agresorių pasirodys per- j 
daug silpnas, kad jis ilgai neišsilaikys, ' 
kad jis pakriks dėka pačių suokalbinin
kų priešingumams. “Times”, pavyzdžiui, 
nurodo į tai, kad Vokietijos ir Italijos 
reikalai neleidžia joms gelbėt Japonijai, 
leisti jai užviešpatauti Chinijoj, kuri yra 
labai svarbi Tinka Vokietijos ir Italijos 
prekėms.

Kodėl Anglijos valdžios rateliai sten
giasi apeiti pavojų, kurį jai sudaro ag
resorių suokalbis? Dėl dviejų priežasčių. 
Pirma, todėl, kad susidarymas Vokieti- 
jos-Italijos-Japonijos karinio bloko labai 
atvirai prieš visuomenę pastatė klausimą 
apie du liogerius—agresorių liogerį ir 
taiką mylinčių va^tybių liogerį—ir tarpe 
tų dviejų liogerių poziciją pačios Angli
jos. Anglijos valdžia nenori daiktus va
dinti tikrais jų vardais todėl, kad ji ne
nori daryti reikalingų išvadų. “Econo
mist” tuo klausimu rašo, kad visai aiš
ku, jog “naujas suokalbis yra taipgi pa
sėka Anglijos politikos nesipriešinimo 
agresoriams. Bet signalas iš Romos turi 
pažadinti Londoną, Paryžių ir Wash- 
ingtoną pamąstyti apie tai, kad atėjo | 
laikas pasisukimui.”

Antra, Anglijos valdžia bando apt 
čiuopti galimybes susitarti su atskirais 
nariais agresorių bloko, mano, kad to
kiu būdu, gal būti, pavyks iš bloko iš
traukti prieš Angliją kardą. Tuo tikslu 
ir buvo pasiųstas pas Hitlerį derėtis lor
das Halifax, o gal jis dax vyks ir pas 
Mussolinį. ' ‘ ■

(Iš “Pravda”, vertė D. M. Š.)

Kaizerio Laivyno

LAIVYNAS — PATS SAVE NUSKANDINO
Vokietijos kaizeris per de

šimtis metų rengėsi karan. 
Jis išsibūdavo jo galingą ka
ro jūrų laivyną, nusipiešė 
savo paveikslą su žuvies uo
dega, skelbėsi, kad sumuš 
Angliją, tą “jūrų karalienę,” 
ir štai, jo tas galingas lai
vynas taip nusižeminusiai 
pasidavė talkininkams ir ra
do kapus prie Orkney salų.

Pradžioj pereito karo Vo
kietija turėjo galingą laivy
ną, kuris susidėjo iš 20 'virš 
šarvuočių, 26 šarvuočių, 53 
kruserių, 209 naikintoji^, 34 
submarimp ir 66,000 jūrei- 
vių ir oficierių. Karo metu ji 
nemažai neteko kruserių, 
kelis šarvuočius,' gero skai
čiaus naikintojų ir daug sub- 
marinų, bet jų vieton dau
giau pasibudavojo. Tik keli 
kiek didesni jūrų mūšiai 
įvyko. Pasaulis laukė, kada 
galų gale išeis Vokietijos di
dysis karo jūrų laivynas ir 
duos Anglijai mūšį. Bet to 
nesulaukė. 1918 metų gale 
Vokietijos sausžemio armija 
buvo parblokšta- Vokietijoj 
prasidėjo revoliucija. Kai
zeris pabėgo, o jo generolai 
besąlyginiai pasidavė san
tarvei, perdavė jai daug 
ginklų, veik t visus lėktuvus, 
sunkias kanuoles ir sutiko 
išduoti karo laivyną.

Vokietijos Laivynas 
Pasidavė

Lapkričio 11 dieną, 1918 
metais, Vokietijos generolai 
pasirašė besąlyginę pertai- 
ką. Ant rytojaus jie perda
vė talkininkams 5,000 ka- 
nuolių, 25,000 kulkasvai- 
džių; 3,000 bombasvaidžių 
ir 1,700 karo lėktuvų. Po to 
sekė tolimesnis Vokietijos 
armijos nuginklavimas.

Po to, už kelių dienų, bū
tent lapkričio 19 dieną, 12 
valandą, iš Vokietijos karo 
laivyno ba«ių išplaukė pen
kiolika didžiausių šarvuo
čių : “Kaiser”, “Kaiserin”, 
“Koening Albert”, “Kron- 
printz Wilhelm,” “Prinzre- 
gent Leopold”, “Markgraf,” 
“Grosser Kurfuerst”, “Bay
ern”, “Koening,” “Fried
rich der Grosse,” “Hinden
burg,” “Derflinger,” “Seyd- 
litz” “Moltke” ir “Von Der 
Tann.” Tai buvo milžinai 
nuo 19,000 iki 28,000 tonų 
įtalpos, ginkluoti didelėmis < 
kanuolėmis ir toli mušančio- '

romi į Orkney salas. Kada 
šioji pirmoji grupė pasidavė, 
tai pagal radio įsakymą se
kė kitų karo laivų pasidavi
mai. Be to, Vokietija turė
jo dar pati sugriauti visus 
būdavojamus karo laivus ir 
išbudavotus senesnius 8 šar
vuočius, 17 kruzerių, 127 
naikintojus ir visus subma- 
rinus. Vokietijos imperializ
mas, kuris užkūrė karą, bu
vo sumuštas ant sausžemio, 
ore ir begėdiškai kapituliavo 
ant jūrų. Maršalas Foch, 
Francijos armijos komandie- 
rius, išgirdęs, kad pasidavė 
kaizerio įcaro laivynas, pa
reiškė, kūd tai daugiau, ne
gu dešimts Sedano kapitu
liacijų. Ir iš tikro, tokios gė
dos jokios šalies karo laivy
nas nebuvo sulaukęs, kokios 
sulaukė kaizerinis.

Scapa Flow Kapai
Francija, Anglija, Jungti

nės Valstijos ir kiti jų tal
kininkai paskaitė Vokietijos 
karo laivyną karo grobiu. Jo 
vertę visai nesirengė įskaity
ti į Vokietijos kontribuciją 
už karo lėšas apmokėjimui. 
Tuojaus susitarė, kaip karo 
laivus savo tarpe pasidalins. 
Bet čia susigriebė kaizeri
niai ofičieriai. Mat, karo lai
vai buvo suvaryti tarpe Or
kney salų, į Scapą Flow. 
Ant Vokietijos laivų buvo 
ofičieriai ir jūreiviai vokie
čiai. Aplinkui karo laivus 
stovėjo Talkininkų karo lai
vai užvedę ant jų kanuoles

SOVIETŲ SĄJUNGOJ

Chinai Susprogdina Japonam 
Tiltus ir Kelius

Shanghai, grd 2.—Japo
nai grumiasi linkui Nan-' 
kingo, Wuhu ir Huchow. 
Chinai, ■ vietomis traukda
miesi atgal, atkakliai prie
šinasi įsiveržėliams.

Pasitraukdami is bile vie
tos, chinai išsprogdina vi
sus tiltus ir kelius.

Viena japonų armijos da
lis atakuoja Tanyangą, mž’

20 mylių, nuo ehinų tvirtu
mos Chinkiango, prie Yang
tze upės. Japonai įsibriovė į 
skverną Liyango, į Vaka
rus nuo Tai ežero.

Japonų lėktuvai bombar
duoja Kiangyin. ir Tiens- 
hengchiang tvirtumas, sto-
vinčias abiejose pusėse Yan
gtze upės.

Roma. <— Paskelbta var
dai 39 Italijos lakūnų, žu
vusių kovoj prieš Ispanijos 
liaudiečius.

3,000,000 Cliinu Tarptauti
nėj Shanghajaus Dalyj

■■■ i ■ ■ —

Shanghai, gruod. 3. — Į 
Shanghajaus Tarptautinę 
Dalį.ir Francūzų Koncesiją 
yra sugužėję iki 3 milionų
chinų, dauguma jų—pabė
gėliai nuo japohų. štai ko
dėl japonai daro provokaci
jas, j ieško kabliukų, idant 
užimt tas svetimšalių valdo
mas miesto dalis.

mis. Juos sekė greiti kruse- 
riai: “Bremen,” “Brum- 
mer”, “Frankfurt,” “Ko- 
eln”, “Dresden” ir “Emden” 
—naujutėliai, tik išbudavo- 
ti.
. Kiek toliau sekė 50 nauju
tėlių naikintojų, o paskui 
juos plaukė kmara submari- 
nų, tų baisūnų, kurie tiek 
daug žalos padarė kare, ku
rių pagelba kaizeris manė iš
laimėt! karą, badu numarin
ti Angliją, nuskandinti Am
erikos armiją—jų buvo net 
176. Bet jie plaukė grupė
mis po 20.

Tai buvo paskutinė kelio
nė kaizerio karo jūrų laivy
no; tai buvo, kaip ir savęs 
laidotuvės. Galingi karo, lai
vai, žvilga naujos kanuoles, 
nesenai buvę pavojingi An
glijai ir kitiems jos talkinin
kam, o dabar plaukė ten, kur 
Anglijos admirolai—Beatty 
ir Jellicoe jiems įsakė.

Anglijos, Francijos ir 
Jungtinių Valstijų admiro
lai nepilnai pasitikėjo to
kiam pasidavimui. O kas 
bus, jeigu tokis milžiniškas 
karo laivynas prisiartinęs 
atidengs mirtiną ugnį?

Kad tas neįvyktų, tai tal
kininkų admirolai paskyrė,!
kad Vokietijos šarvuočiai ir toręėdų vamzdžius. Kai- 
pribūtų anksčiau į Firth of zeriniai ofičieriai kelios die-
Forth užlają, prie Edin
burgh, Škotijon. Jie turėjo 
pribūti vieni, paskirtą va
landą, be kitų karo laivų. Už 
dviejų valandų kiek į pie
tus nuo šios vietos turėjo pa
siduoti Vokietijos kruzeriai. 
Vėl po dviejų valandų dar į 
pietus buvo nurodyta vieta, 
kur turėjo pasiduoti 50 Vo
kietijos naujutėlių naikinto
jų. Gi už 400 mylių į pietus 
nuo Firth of Forth, prie 
Harvich, į šiaur-rytus nuo 
Londono, turėjo grupėmis 
po 20 Vokietijos submari- 
nai pasiduoti.

Taip ir pasidavė kaizerio 
“neįveikiamas” karo jūrų 
laivynas, kuris per kelis de- 
sėtkus metų buvo budavo- 
tas, atsiėjo milionus dolerių, 
buvo išbudavotas tikslu pa
vergti kitas’ tautas. Laivai į 
Anglijos pakraštį pribuvo 
20 d. lapkričio. Rytas buvo 
ūkanotas. Jie grupėmis pa
sidavė. Tuojaus buvo apsup
ti Anglijos, Francijos ir 
Jungtinių Valstijų karo lai
vų ir, kaip koki kaliniai, va-

Pionierių Kliubas
Tutajeve, K o n s t a ntinovsko 

gumos fabriko darbininkų vai
kams atidarytas naujas kliubas 
su patalpa 300 žmonių ir nauja 
mokykla.

Nauji Gyvennamiai
Jaroslavliaus garvežių fabri

ko darbininkams baigta nauji 
gyvennamiai, kurie turi 200 mo
derniškų kambarių. Sovietų Są
jungoj greta fabrikų, dirbtuvių, 
elektros gaminimo stočių yra vis 
daugiau budavojama nauji mo
derniški gyvennamiai, kad dar
bininkams būtų geriau, smagiau 
ir maloniau gyventi.

Surado Anglies ir Geležies
Mosklininkai tyrinėję žemu

tinę Tungusskos upę, Sibire, 
surado anglies ir metalo sluoks
nius. Šis atradimas suteiks daug 
progų ten vystyti pramonę.

Ukrainos Sovietų Namas
Kijeve pradėta budavoti So

vietų Ukrainos valdžios namas, 
kuris bus labai gražus. Namas 
bus 6-ių aukštų ir tiirės 135,000 
kūbiškų metrų įtalpą. Virš na
mo bus Sovietų Ukrainos herbas 
apie 20 pėdų aukščio ir virš 100 
pėdų pločio su įvairiais padabi- 
nimais. Namas turės marmori- 
nius laiptus ir marmoro sienas.

Mirė Artistas Batalov
Lapkričio 10 dieną, Maskvoje 

mirė Sovietų Sąjungos gabus 
valstybinis artistas Nikolai Pet- 
rovič Batalov.

Mirė Poetas Akopijan
Armėnijoj mirė -garsus prole

tarinis poetas Akop Akopijan. 
Jis buvo vienas iš gabiausių.

Paminklas Kuibyševui
Stalinbade p a s t a t ytas pa

minklas kovotojui Valerijanui 
Vladjfnirovičui Kuibyševui, ku
ris ten atsižymėjo bolševikų re
voliucijos kovose prieš išnaudo
tojus.

ŠYPSENOS
PATARLĖS NEMELUOJA

Patarlę, sako, nemeluoja, 
Kur šuva laka, ten ir loja.
Tas tiesa : Karpius pasamdytas, 
Jam ir medalis užkabintas.
Jis “Dirvą“ fašistinę aria, 
Ant darbininkų šunis karia, 
Prieš darbo liaudį nuolat loja, 
O už Smetoną piestu stoja, 
šimutis, kavalierius naujas, 
Pateisina fašistų gaujas, 
Remia galvažudžius, plėšikus, 
Ispanų liaudies užpuolikus. 
Per “Draugą“ laikraštį

klebonų
Užgiria žmogžudžius japonų, 
Dėlto Smetona jį pažino, 
Blėtgalio šmotą užkabino.
O Tysliava, tūzas fašistų, 
Aršiausias priešas komunistų, 
Ekspertas faktus iškraipyti, 
Meistras tiksliai melus 

gaminti.
Ir jis neveltui rėkia-šaųkia, 
Nevien medalio pliko laukia, 
Ištikro tą veidmainį poną 
Siuntė fašizmą skleist

Smetoną.
Reiškia, patarlė nemeluoja, 
Kur šunes laka, ten ir loja.
Bet, yr’ tokių, kurie tik žino 
Į ranką kąst, kuri maitino-...

Raguotis.
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI

O
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Jamisonui, Newark, N. J. — 
Apie tai, kur gaufi atvirutes bei 
laiškus siuntimui kongresma- 
nams bei senatoriams, teirauki
tės vietoje. Gal būt Komparti
jos raštinėj tai sužinosite. Kaipo 
N. J. valstijos gyventojas, aiš
ku, tik tos valstijos senatoriams 
ir kongresmanams patogiausia 
tokius dalykus rašyti.
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Chinijos Raudonojo Kryžiaus pirmoji pagelba žmo
nėms, kur japonai iš lėktuvų bombardavo 500 sv. sunku
mo bombomis.

|||||

nos prieš Versailio Taikos 
pasirašymą nutarė nuskan- 
dyti savo laivus, kad jie ne
tektų Talkininkams. Jie su
darė iš ištikimų jūreivių 
grupes. Birželio 21 d., 1919 
metais, jie pagal signalą ati
darė laivų dugne kingstonus 
(tam tikras skyles), paleido 
į laivus vandenį ir tokiu bū
du nuskandino visus šarvuo
čius, kruzerius ir 50 geriau
sių naikintojų. Patsai kaize
rio laivynas nusiskandino. 
Metai prieš tai, kada kaize- 
rizmas dar buvo galingas ir 
jis puolė Sovietų Rusijos 
Juodųjų Jūrų karo laivyną, 
tai tada bolševikai taip nu
skandino savo karo laivus 
Novorusiske. Metams pras
linkus,, .patys kaizerininkai 
turėjo pasiskolinti iš bolševi
kų taktiką, kad nors kiek 
pateisinus savo karo laivyno 
garbę. ,

Hitleriui Bus Blogiau
Dabartinis Vokietijos fa

šistų diktatorius Hitleris bū
da voj a naujus karo laivus ir 
juos užvardina nuskandintų 
vardais. Jis šaukia, kaip ir 
kaizeris, kad bus marių ka
ralius. Trumpa pas Hitlerį 
athlintis. Užmiršo jis begė
dišką kapituliavimą kaizerio 
armijos, užmiršo begėdiš
kiausią pasidavimą ir kaize
rio laivyno. Jo karo provoka
cijos veda pfie istorijos pasi
kartojimo.

Vokietijoj auga liaudies 
priešfašistinis frontas. Jis 

I gali pastoti fašistų karui ke
lią. Jis. gali atvesti. prie to, 
kad ir didelio karo nesulau
kęs Hitleris ir jo galvariezai 
j ieškos vietos, kad ištrūkti 
nuo Vokietijos liaudies teis
mo, bet vargiai ją ras. Jis 
gali išprovokuoti naują dide
lį pasaulinį karą, bet jeigu 
taikos šalininkai veiks išvien 
su Sovietų Sąjunga, jeigu 
dar daugiau stiprės tarptau
tinis darbo žmonių antifašis
tinis bendras frontas, tai fa
šistų armija ir laivynas dar 
mažiau turės pasisekimo,

kaip kaizerio armija ir laivy
nas turėjo-

'Valstiečio Sūnus
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Kaip Buvo Teisiamas 
Konstantinas Stašys

Žemiau talpiname aprašymą Konst. 
Stasio bylos Vilniuje. Kaip žinia, p. 
Stasys buvo nusmerktas vieniems me
tams kalėti, bet paskui, užsimokėjus 
10,000 zlotų, iš kalėjimo paleistas. Šis 
aprašymas tilpo “Viln. Žody” (už lapk. 
12 d., 1937). Jis nors dalinai parodo, 
kaip Lenkijos imperialistai, užkariavę 
kitus kraštus, elgiasi su tautinėmis 
mažumomis. Reikalinga turėti galvoj 
tai, kad Stašys nėra jokis komunistas; 
politiniai, jis, matyt, bus tautininkas, o 
tačiau Lenkijos tautininkai-fašistai 
net ir tokius puola. Iš to galima įsi
vaizduoti, kaip jie elgiasi su pažan
gesniais veikėjais tautinėse mažumose.

—“L.” Red.
B. Tautinio Vilniaus Lietuvių Komite

to pirmininko p. Konstantino Stašio byla 
buvo nepaprastai didelis susidomėjimas. 
Ne tik lietuvių, bet visos įvairiatautės 
Vilniaus visuomenės. Jau prieš 3—4 d. 
svetimtaučiai su lietuviais apie kitą ir 
nekalbėjo. Visų lūpose p. Stašio byla.

Bylos dieną 8 vai. ryte jau buvo kimš
te prikimštas teisme laukiamasis kamba- 
rvs. Be lietuvių daug lenkų, gudu, žydu. 
Teismo durys nuolat šturmuojamos. Dėl 
vietos stokos nebuvo visi leista. Visos 
teismo salėj vietos čia pat buvo užimta. 
Įėjo nežymi susirinkusių dalis. Trys 
spaudos stalai apsėsti. Visų Vilniaus lai
kraščių, didžiųjų Varšuvos dienraščių 
korespondentai ir PAT atstovai su direk
torium priešakyj, Lvovo ukrainų laik
raščiu korespondentas.

Iš Varšuvos atvažiavo Užsienių Rei
kalų ir Teisingumo Ministerijų delega
tai. Vilniaus vaivadijos aukštieji vi
suomeniškai politinio skyriaus valdinin
kai su viršininku p. Jasinskiu priešakyj 
visa laika klausosi bvlos.

Prieš 9 vai. 2 policininku lydimos iėio 
salėn p. K. Stašys. Beveik nepasikeitęs. 
Atrodo gerai.

Atlikus teismui reikalingus formalu
mus, adv. Engiėl, gynėju vardu, dar 
kartą prašo teismą pakviesti liudyti bu
vusiuosius Vilniaus vaivadas: p. p. Ro
maną, Račkevičių, Bečkovičiu ir Jaščol- 
tą, įrodinėdamas, kad jie galį paliūdvti 
apie p. Staši ir T. Komitetą ir pasakvti, 
kokis jų laikais T. Komiteto ir p. Stasio 
buvęs veikimas, juo labiau, kad tarp 
Vaivadijos ir T. Komiteto buvę tada ry
šiu, pvz.. leidimus duodant Lietuvon va
žiuoti. Teismas, pasitaręs, atmeta advo
katu pasiūlvma ir teisėjas Dracz prade
da skaityti kaltinamąjį aktą.

Kaltinamasis Aktas
Trumpai suglaudus, šitaip atrodo:
1) P. K. Stašys 1936, IV. 27.—1936. 

XI.—23 d. laikotarpį gavęs iš užsienio ar
ti pusės miliono zlotų įvairia valiuta ir 
atidavęs iuos lietuviu draugijoms: Lab
darybės d-iai—90 tūkst. zl.. šv. Kazimie
ro dr-iai—16 tūkst. zl.. “Rvtui”—100 t. 
zl., Ūkio d-jai—30 t. zl., Mokslo d-jai— 
15 t. zl.. Švenčionių “Rytui” tiksliau ne
apibrėžta sumą.

2) P. K. Stašys. kaž kokios Elzės. T -at
vijo je lietuvių konsulato valdininkės, 
prašomas, išmokėjęs įvairiems asme
nims 1050 zl.

3) Be devizinės komisijos leidimo n. 
K. Stašys per 1936. VII. 3—1936. XI. 
23 d. vertęsis, pirkliavęs auksiniais rusų 
rubliais, juos keisdamas lenku zlotais.

4) Be deyizinės komisijos sutikimo pa
skolinės prof. M. Biržiškai 100 litų p. 
Razmukui apmokėti.

Tai nusikaltimai, kurie baustini pagal 
devizinius įstatymus.

Kaltinamojo Akto Motyvavimas
Tardomas K. Stašys kaltu neprisipa- 

žinęs ir papasakojęs, kad gaudavęs daug 
maž 10 kartų per metus didesnes pinigų 
sumas ir jas atiduodavęs draugijoms, 
kurioms būdavę siunčiama. 1936 m. spa
lių viduryj adv. Bagdžiūnas atvežęs apie 
100 tūkstančių zlotų iš Amerikos lietuvių 
organizacijų ir nedidelę dalį iš Kauno 
emeritų kasos. Iš emeritų kasos gauda
vęs 3—4 kartus per metus.

P. K. Stašys tardytojui pareiškęs, kad 
aukso rubliais nepirkliavęs, o tik laikęs 
savo taupmenis aukso valiuta. Niekam 
nemokėjęs litais ir jokių svetima valiuta 
operacijų nedaręs.

Remdamasi tais p. Stašio parodymais,

liet, organizacijų išlaidas padengdavęs 
T. Komitetas iš nurodymų. Dargi T. Ko
mitetas betarpiškai iš Amerikos pinigų 
negaudavęs. Visi buvę siunčiami per VV 
S-gą. Visiems esą žinoma, kad VVS sie
kianti Vilniaus atplėšimo nuo Lenkijos. 
Tuo pačiu ir T. Komiteto veikimas to 
pat siekęs. T. Komitetas dirbęs prieš- 
prokuratūra kaltina, kad visas Vilniaus 
valstybinį darbą. Tai matyti esą iš to, 
kad 1) net Lietuvos konstitucijon įrašy
tas Vilnius, kaip Lietuvos sostinė. 2) 
VVS;£0s uždavinys—atvaduoti Vilnių ir 
visą jo kraštą, 3) Amerikos lietuvių or
ganizacijų tie patys uždaviniai, kaip ir 
VVS, 4) Draugija užsienio lietuviams 
remti (D U L R) per pasaulinį lietu
vių kongresą priėmus panašų Vilniaus 
reikalu nutarimą, kaip VVS-ga prii
manti.

Visas T. Komiteto veikimas buvęs 
priešvalstybinis. Jis rengęs Vilniaus 
krašto gyventojus į Lietuvos piliečius, 
skiepydamas neapykantą lenkams, rin
kęs medžiagą kovai prieš Lenkiją tarp
tautinėje arenoje, lietuvinę kunigai gy
ventojų pavardes, lietuviai supirkinėję 
nekilnojamąjį turtą; T. Komitetas atsto
vavęs Lietuvai, pasisavindamas konsula
to teises be Lenkijos sutikimo.

T. Komiteto apmokamų 300 agentų esą 
nubausta už priešvalstybinį darbą, su- 
konfiskuota 60 tūkst. nelegalių knygų. 
T. Komiteto remta iš Lietuvos Lenkijon 
knygų kontrabanda. Tai rodąs tų kon
trabandininkų sąrašas. Ryšiai tarp T. 
Komiteto ir Lietuvos vyriausybės maty
ti esą iš rasto slapto pas Stašį prof. Že
maičio memorialo, adv. Bagdžiūno pa
reiškimo “Lietuvos Aidui”. Kad Lietu
vos vyriausybė kontroliavusi T. Komite
tą, tai prisipažinęs kariškų sluoksnių 
siųstas kažin kokis Kačinskas patikrinti, 
ar p. Stašys tiksliai naudojus pinigus.. 
Tas Kačinskas nubaustas už šnipinėjimą 
1935 m. 6 metams kalėti.

Šitokia kaltinamojo akto motyvacija.
Visą laiką, kai tik skaitomo kaltinamo

jo akto minima, kad- T. Komitetas gau
davęs iš VVS-gos ir valstybės iždo su
mas, p. Stašys ironiškai šypsosi.

P. K. Stašio Paaiškinimai Teisme
Teisme p. Stašys buvo klausinėjamas 

įr davė parodymus beveik ištisas tris va
landas. Kaltu neprisipažino. Per parody
mus sako,, kad gavęs tas pinigų sumas iš 
įvairių Lietuvos. Amerikos ir Anglijos 
lietuviu kultūrinių ir labdaringų draugi
jų ir išdalijęs toms Vilniaus lietuvių 
draugijoms, kurioms buvo skirta, neim
damas iš jų jokių pasižadėjimų ir pakvi
tavimų. Prikišamą jam Vilniaus lietuvių 
organizacijų kontroliavimą p. Stašys 
griežtai nuginčija ir pažymi, kad per jo 
rankas gaunančios draugijos pinigus pa
čios kontroliavusios save. Turėjusios re
vizijos komisijas. Prižiūrėjusi ju veiki
mą ir Vilniaus vaivadija, kuriai kasmet 
jos siųsdavusios metines atskaitomybes. 
Niekad nei iš Lietuvos valstybės iždo, nei 
iš V. V. S-gos pinigų negavęs. Visi pini
gai būdavę gaunami legaliu keliu. P. 
Razmukui išmokėjęs 100 litų vertės sumą 
zlotais už padarytą prof. M. Biržiškai 
keliosdešimts dainų nuorašą. Pats pra
šęs p. Razmuką perrašyti, pats įvertinęs 
tieka zlotų jo darbą, tiek ir išmokėjęs, 
visai nežinodamas, ar prof. M. Biržiška 
tuos pinigus, kada jam būtų grąžinęs. 
Kvitą paėmęs todėl, kad reikalui esant 
galėtų atiduoti prof. M. Biržiškai. Sveti
ma valiuta nesivertęs ir nespekuliavęs; 
buvęs lojalus pilietis, legalistas ir dirbęs, 
laikydamasis sąžinės ir teisės.

Pirmininkas: Kodėl per Tamstos ran
kas ėjo pinigai? •

Stašys: Buvau ilgą laiką T. Komiteto 
pirmininkas ir per tai žinomas žmogus, 
dėlto užsienio lietuvių draugijos siuntė 
per mane pinigus.

Pirm.: Kokia valiuta?
Stašys: Gaudavau čekiais. 1936 m. spa

lių mėn. adv. Bagdžiūnas buvo atvežęs 
aukų zlotais.
" Prokuroras: Emeritūras išmokėjote?'

Stašys: Ne. Tik atiduodavau gautus iš 
emeritų kasos pinigus.

Prok.: Dažnai? '•
Stašys: 3—4 kartus per metus.
Prok.: Šelpėte žuvusių Lietuvos karei

vių motinas?

Stašys; Ne. Kartą kun. kan. Dogelis 
atvežė apie pusiašimtį zlotų ir prašė per
siųsti kaž kokiai Žukienei.

Prok.: Ar Elzė siuntė pinigus?
Stašys: Tik laiškus.
Prok.: Gavote iš Rygos laišką, kuriuo 

kviečiamas eiti juodojon biržon?
Stašys: Prašau parodyti laišką, tada 

bus apie tai kalba.
Prok.: Šelpėte politinius kalinius?
Stašys: Asmeniškai ne. Atėjusiom lab

daringom poniom tam reikalui aukoda
vau po 6—7 zl. Kalinių šelpimu rūpinosi 
labdaringos ponios.

Prok.: Kas per viena ta Elzė?
Stašys: Tai Daugavpilio gyventoja. 

Jokia konsulato valdininkė, bet labdarin
ga panelė, kuri, man su ja susipažinus, 
daug padėdavo laiškus persiųsti Lietu
von ir parūpinti važiuojantiems Kaunan 
leidimų.

Prok.: Elzė laiške mini, kad pinigus iš
mokės Tamstai Kubiliūtė. Ar pažįsti Ku
bilių tę, V. V. S-gos narį?

Stašys: Ne!
Prokuroro klausiamas apie prof. Že

maitį, Stašys sakosi jį pažįstąs, tačiau 
slaptais reikalais su juo niekad nesitaręs 
ir nežinąs, kaip atsiradęs jo bute slaptas 
prof. Žemaičio memorialas. Gal būt, jis 
patekęs pas jį kaip pas senų dokumentų 
ir knygų rinkėją. Jo neskaitęs ir turinio 
nežinąs.

Prok.: Ar gavote iš Žemaičio piniginių 
sumų ?

Stašys: Taip. Tai badaujantiems šelpti.
Šioje vietoje p. Stašys aiškina, kad 

prof. Žemaitis buvęs Kaune sudaryto 
Vilniaus krašto badaujančių Šelpimo ko
miteto pirmininkas. Surinkta buvo Lietu
voj keli vagonai javais aukų. Buvo mė
ginta tos aukos gauti. Tuo reikalu tar
tasi su Lenkijos vidaus reik, vicemin. 
Korsaku. Jis vagonų nesutikęs įsileisti. 
Pataręs tuos grūdus parduoti ir Lenkijo
je už tuos pinigus šelpti badaujančius.

Prok.: Prof. Žemaitis yra V. V. S-gos 
narys ir Vilniečių s-gos kasininkas?

Stašys: Nežinau.
Prok.: Gavote iš Lietuvos ministerių 

kabineto pinigų?
Stašys: Taip. Tai buvo 1933 m. Minis

terių kabinetas buvo nupirkęs iš X as
mens, gyvenančio Sovietuose, rūmus. Tas 
X paaukojo Vilniaus lietuviams 7000 dol.

Šio asmens pavardės p. Stašys nenori 
išvardyti, kad jam nepakenktų. Teismo 
pirmininkas su tuo sutinka.

Paklaustas p. Stašys išvardija draugi
jas, kuriosna priklausė. Apie nelegalios 
literatūros skaityklose atsiradimą ne
žinąs.

Prok.: Kokiu keliu ąteidavo knygos?
Kaltinamasis: Legaliu. Per muitines.
Prok.: Iš kur atsirado pas Tamstą 

knygų kontrabandininkų sąrašas?

. Kalt: Prašau parodyti.
Teismo pirmininkas pastebi, kad šis

tų yra parduota, o dovanų yra 
20 daiktų ir visos dovanos bran-

sąrašas ir anas laiškas bus parodyta gios, tarp kurių^yra ir Chevrolet 
vėliau.

Kaltinamasis niekad nepadėjęs nubau
stiesiems lietuviams piniginių baudų ap
mokėti, nors buvę atsitikimų, kad kai ku
rie Taut. Komitetan kreipdavęs!.

P. K. Stašio Santykiai su Lenkais
Adv. Engiel’io paklaustas, kada buvo 

įkurtas L. Lietuvių Komitetas, p. Stašys 
pasakoja trumpai jo įkūrimo istoriją.

Adv. Engiel: Ar Tamsta, kąip L. Ko
miteto pirmininkas, turėjai ryšių ir pa
žinčių su Vilniaus vaivadomis?

Kalt.: Ligi vaiv. Bocianskio su visais 
turėjau ryšių, pvz., palengvinant vyks
tantiems Lietuvon Lenkijos piliečiams. 
Buvau net jų prašomas, kad netvirtin
čiau važiuojančių asmenybės, kai neturi 
iš Vilniaus vaivadijos leidimų.

Adv. Engiel: Ar naudojosi Tamstos 
malone lenkai? Ar nebuvo daryta skir
tumo tarp lenko ir lietuvio?

Kalt.: Esu liberalas. Tautybė man 
šventas dalykas. Visų gerbiu. Padėjau 
daug kam. Pvz., marš. J. Pilsudskio ad
jutantui p. Lepeckiui, p. Prystorui ir ki
tiems, kurie tik kreipėsi. Daug pasinau
dojo lenkų dvarininkų T. Komitetu, gel
bėdami savo dvarus nuo žemės reformos. 
L. Komitetas daugiau gera buvo padaręs 
lenkams, negu lietuviams.

Adv. Engiel:’ Ar padėjote pervežti 
marš. J. Pilsudskio motinos palaikus?

Kalt.: Taip.
Adv. Juknevičius: Ar iš vaivadijos 

kam padėjote?
Kalt.: P. vicevaivadai Jankovskiui, p. 

Beleckiui, saugumo skyriaus valdininkui 
p. Aleksandravičiui ir kt. -------------- ,

Nekilnojamojo Turto Supirkinėjimas
Adv. Engiel: Ar supirkinėjo lietuviai 

iš lenkų namus?
Kalt.: Aš tik pirkau vienus Dombrov-. 

skio gatvėj iš lenko namus. Kiti įsigyti 
arba iš lietuvių arba iš žydu. Mano žinior 
mis, iš 500 Vilniaus namų lietuviai netu
ri daugiau dešimties.

Prokuroras Krzyszton išvardija lietu
vių organizacijų namus ir klausia p. Sta
šį, keno pinigais jie pirkta.

Stašys: Draugijos pirko iš taupmenų. 
Visai iš niekur pirkimui aukų negau- 
damos.

Prok.: Iš kur gavote Dombrovskio g. 
namams pirkti pinigų? (Prokuroras iš
vardija kokią sumą — apie 60 tūkstan
čių dol.).

Kalt.: (griežtai) Tokios sumos nesu
mokėjau. Daviau 28 tūkst. dol., o kitus 
įrašiau įpotekon. -

Prok.: Ar stengėtės gauti 1920 m. tar
nybos magistrato vaistinėje?

(Tąsa bus)

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Visos tautos stojo išvien boi

kotuoti Japonijos šilką ir iš to 
šilko pagamintas pančiakas, dre- 
ses, kaklaraiščius ir kt. Tvirtai 
nutarta nepirkti jokio dalyko, 
kuris pagamintas iš japoniško 
šilko, kol bus vedamas karas 
prieš Chiniją.

Lapkričio 27 buvo paroda: 
merginos vaikščiojo su iškabo
mis, ant kurių buvo užrašai, ra
ginanti nepirkti Japonijos šilko 
išdirbinių. Visos merginos, ku
rios parodavo, buvo apsiavę vil
nonėmis pančiakomis, kurios at
rodė dar gražiau, negu šilkinės. 
Tokios parodos bus kas subata. 
Merginos paroduoja didesnėmis 
gatvėmis, kaip Market, Chester 
ir Walnut. Ateityje tos demons
tracijos manoma išvystyti daug 
skaitlingesnės. *

Prisidėkįme ir męs, lietuviai, 
su pagelba užpultom šalim, ne- 
pirkim jokių išdirbinių netik iš 
Japonijos, bet taipgi atvežtų ir 
iš kitų fašistinių šalių, kaip Vo
kietijos ir Italijos.

Komitetas.

tadieniais nuo 2 iki 3 po pietų.
Draugai ir pažįstami malonė

kite aplankyti. Drg. J. Čekanaus
kas turėjo operaciją ir kovojo su 
mirtimi. Čekanauskas priklauso 
prie LDS 5-tos kuopos ir prie 
Philadelphijos šiaurinės Dalies 
Republikonų Susivienijimo.

Sūnkiai serga Juozas Čeka
nauskas. Jau apie penkios savai
tes, kaip guli Episkopalų ligoni
nėj, Front St. ir Lehigh Ave. 
Lankymo valandos: sekmadie
niais nuo 2 iki 3 po pietų; an
tradieniais nuo 2 iki 3 po pietų 
ir vakare nuo 7 iki 7:30; šeš-

automobilis 1937 metų. Per šį 
trumpą laikotarpį, iki naujų me
tų, stokime visi į darbą ir pla
tinkime tikietus.

čia pažymėsiu keletą vardų, 
kas pardavė Daily ir Sunday 
Worker tikietus ir kokios orga
nizacijos pirko: ALDLD 10 kp. 
2 knygutes už $10; Veikiantis 
Komitetas 1 knygutę už $6; AL 
DLD 149 kp. 1 knygutę—$5; 
ALDLD 6-tas Apskr. 1 knygutę 
|—5; Sapranauskienė 1 knygutę 
—$5; Merkis 1 knyg.—$5; Mic
kienė ir Budvilienė 1 knyg.—$5; 
Puodis 1 kn.—$5; J. Klimko 50 

'c., P. Poškienė 50 c., Bakšys 50 
c., J. Alekna 50 c., J. Rutkus 
50 centų, J. Vaitkus 50 centų, 

; Senas Vincas 50 centų, J. Bal- 
čauskienė 50 c, B. Ramanauskie
nė 50 c., K. Petrulienė 50 c.

Komisija.

Susižeidė O. Zaneraitienė. Gu
li namuose, 109 Jackson St. 
Draugai ir pažįstami malonėkite 
aplankyti. O. Zaneraitienė pri
klauso prie LDS 5-tos kuopos.

Koresp.

Prakalbų Maršrutas 
N. J. Valstijoj

“Keleivio” redaktoriaus St. . 
Michelsono ir “Laisvės” redak
toriaus R. Mizaros prakalbų 
maršrutas New Jersey Valst.

Kalbės šiose vietose ir seka
mose. dienose:

Gruodžio (December) 9 d., 
Elizabethe, Lietuvių Laisvės 
Svetainėje, 269 2nd Street. Pra
džia 7 :30 vai. vakare.

Gruod. (Dec.) 11 d., Paterso- 
ne, po num. 62 Lafayette Street. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Gruod. (Dec.) 12 d., Newarke, 
Lietuvių Svetainėje, 180 New 
York Avė. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Kalbėtojai kalbės temose: 
“Ką fašizmas davė Lietuvai per 
11 metų savo gyvavimo?” “Ko- 
kie yra išlaukiniai Lietuvos ne
prieteliai?” “Ką Amerikos lie
tuviai turi daryt, kad atsteigti 
Lietuvoj demokratinę 
ką?” ir “Ką reiškia 
tarptautiniai?”

Publika kviečiama 
skaitlingiausiai.

Įžanga visose vietose dovanai.
šį maršrutą tvarko New Jer

sey valstijos .komitetas, Am. 
Liet. Kongreso.

santvar- 
fašizmas

lankytis

du, todėl nuėję lankyti ligoninėn 
klauskite: Josif Chak.

Koresp.

Buvo garsinta, kad lapkričio 
24 d. bus balius ir laimėjimas 
dovanų. Balius įvyko, bet laimė
jimas dovanų atidėtas iki naujų 
metų. Todėl mes prašome visas 
lietuvių organizacijas ir visus 
draugus tęsti tikietų pardavinė

jimą toliau, idant būtų daugiau
Drg. Čekanauskas ligoninėj naudos Daily ir Sunday Worker' 

yra pasidavęs sutrumpintu var- Sakoma, dar visai nedaug tikie-

Sugrįžo Atmintis po Dvejų 
Metų Užmiršties

Redwood City, Calif., 
gruod. 2.—Per dvejus metus 
James Saunders visiškai • 
nieko neatsiminė iš praei
ties. Bet dabar vienas chiro- 
praktas įstūmė atgal į vietą 
vieną išsinarinusi jo kaklo 
kauliuką, ir Sandersui tuoj 
sugrįžo atmintis. Tuo tar
nu jis buvo laikomas kalė- • • rjime.

yv

Francijos valdžia susekė fašistų gi nkluoto sukilimo suokalbį. Čia matome 
kraunamus ginklus j sunkvežimį.
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ALDLD REIKALAI
PROTOKOLAS

ALDLD III Apskričio metinės 
konferencijos atsibuvusios lap
kričio 21 d., 1937, Lietuvių Sve
tainėj, 243 Fronto St., New 
Haven, Conn.

Konferenciją atidarė finansų 
sekr., O. Vilkaitė, kai 11 vai. die
ną. Mandatų komisiją paskyrė 
iš sekamų draugų ir draugių: 
O. Giraitienės, E. Valhitienės ir 
J. Vaitonio. Iki mandatų komi
sija peržiūrėjo mandatus, Vil
kaitė pakvietė keletą draugų pa
kalbėti apie organizacijos reika
lus. Kalbėjo: J. J. Mockaitis, 
O. Rudžinskienė ir J. Didžiūnas. 
Po tam mandatų komisija rapor- 

“ tavo, kad penkios kuopos yra 
išrinkę 21 delegatą, bet pribuvo 
tik 20 ir apskričio komiteto trys 
nariai. Tokiu būdu viso dalyvių 
buvo 23.

delis./Į alternatus išrinkta: P. 
Bokas, O. Rudžinskienė ir S. 
Masionienė.

Priimta rezoliucijos:
a) Amerikos L. Kongreso 

klausimu.
b) Chinijos ir Ispanijos rėmi

mo ir Japonijos produktų boiko- 
tavimo klausimu.

c) Prieš nazių kempes steigi
mą Southbury, Conn.

d) “Liaudies Balso,” Kanadoj 
rėmimo klausimu.

e) Išvažiavimų rengimo ko- 
operavimo reikalu.

f) CIO ir AFL vienybės klau
simu.

g) Darbo valandų ir algų nu
statymo .klausimu.

Svarbiais klausimais rezoliu
cijos bus perduotos anglų spau
dai New H avė ne.

Iš Cleveland© Lietuvių Progre
syvių Draugijų Daržo Bendro

ves Susirinkimo, Įvykusio 
21 d. Lapkričio

Vardan bendrovės, sveiki
nam jumis, kad jūs paklausėt 
mūsų pakvietimo ir prašom 
paklausyti mūsų pranešimo 
apie Daržo Bendrovės tvėrimą. 
Vietoj daržo piknikam norim 
svetainės ir vienbalsiai nutarta 
pirkti, komisijai apėjus pato
gioj vietoj.

Vietą mes turim suradę, bet 
mes be jūsų, draugai ir drau
gės, negalime nupirkt. Mums 
reikia jūsų pritarimo ir pinigų. 
Nors po $10 šėras, bet apie 75 
prisižadėjo pasipirkt Šerus. O 
kada rastume jūsų pritarimą,

ganizuoti Fordo darbininkus. 
Darbas gerai pradėtas ir eina 
sėkmingai. Visos C.I.O. orga
nizacijos ir centrai ateina pa- 
gelbon. Lietuviai darbininkai, 
be skirtumo, kur jūs dirbate, 
gavę pakvietimą, ateikite Į su
sirinkimą, nes Fordo darbinin
kų laimėjimas, yra visų De
troito darbininkų laimėjimas.

Šeškupis.

Lietuvos Žinios

Antra sesija atidaryta per

vakarienė 1936 m. davė pelno 
$12.80. Raportas priimtas.

Kadangi iš kuopų per sekre
torių skaityta tam tikrose blan- 
kose surašyti raportai, tai dele
gatai atskirai pridėjo tiek, kad 
Hartforde, New Britaine ir New 
Havene daug prisidėta prie su
kėlimo finansų dėl Ispanijos naš
laičių.

Pradėjus svarstyti kuopų įne
šimai, kilo diskusijos, dėl kuo
pų nekooperavimo, kuomet ren
giama apskričio išvažiavimai. 
Nutarto pavesti rezoliucijų ko
misijai pagaminti rez. tuo klau
simu.

ALDLD 27 kp. buvo duotas 
įnešimas, kad ši apskričio konf. 
apsvarstytų daugiau knygų lei
dimo klausimą. Po diskusijų, pa
likta taip, kaip dabar daroma, 
t. y., kad C. K. leistų žurnalą 
ir bent vieną knygą kas metai.

Išrinkto prezidiumas: Pirm. Nutarta pertraukti pirmą sesi- 
O. Vilkaitė, pirm, pagelb.—J. J. ją pietums vieną valandą laiko. 
Mockaitis, sekr.—V. J. Valaitis, 
sekr. pagelbininkas—P. Bokas. pirm. O. Vilkaitę kaip 3 v. po
Rezoliucijų komisijon: J. žemai- pietų. Tuo tarpu išskleista gra
tis, J. J. Mockaitis, P. Bokas. Į žus raudonas vėlukas ir perduo- 
Finansų peržiūrėjimo komisi
jon: E. Valaitienė, P. Kriščius, 
B. ’ Medelis. Korespondentu—J. 
J. Mockaitis. Dienotvarkis pri
imtas, kaip parašytas.

Pereitos konf. protokolas 
skaitytas ir priimtas. Skaitytos 
apskričio komiteto protokolas ir 
bendro posėdžio ALDLD 3-čio 
Apskr., LDS V-to Apskričio ir 
LMS 4-to Apskričio komitetų 
protokolas, ir priimti.

Organizatorės M. Vaitonaitės 
nebuvo, nebuvo nė jos raporto, 
taip pat nebuvo org. pagelbinin- 
ko B. Mulerankos, nė jo raporto. 
Susinešimų sekr., V. J. Valaitis 
išdavė ilgoką raportą iš kuopų 
stovio, jų veiklos ir abelnai iš 
apskričio darbuotės. Finansų 
sekr., O. Vilkaitė pranešė, kad 
ižde turi būti 52 dol. ir 24 cen
tai. Apskričiui nepasimokėję šių 
miestų kuopos: Stamford, An
sonia ir Manchester. Iždininkė 
O. Giraitienė pranešė, kad įplau
kų nebuvę per metą laiko, o iš
laidų pasidarė tiek, kad ižde likę 
tik $35.39 centai. Komiteto ra
portai priimti.

Komisijų raportai. Waterbury 
kuopos komisija raportavo, kad 
išvažiavimas pelno davęs $124.00 
ir padalintas per pusę šiam ir 
LDS 5-tam apskričiui. Raportas 
priimtas.

Dainų Dienos pilno raporto 
nebuvo. Pelnas—$260.00. Hart
fordo kp. komisija spaudos nau
dai išvažiavimo raportavo, kad 
buvę dėtos visos pastangos su
rengime didelio išvažiavimo. 
Gauta skelbimų iš biznierių, 
vietos moterys sudarė stalą iš 
suaukoto maisto, kuris davęs 80 
dol. pelno, bet kitų miestų mo
terys neprisidėjo prie stalo su
darymo, nors buvo spaudoj ir 
laiškais kviesta. Pelno buvę 
$395.07. Pelnas pačios komisijos 
išdalintas sekamai: K. P. de
šimtas nuošimtis, jaunuolių bū
simam žurnalui “Voice”, “Vil
niai,” “Laisvei” ir “Daily Wor- 
keriui.” Kom. raportas priimtos.

New Haven kuopos surengta

tas Hartfordo ALDLD 68 kuo
pai už gavimą daugiausiai naujų 
narių laike vajaus. Pas delega
tus pasirodė entuziazmas, delnų 
plojimas.

Vėlukas pagamintas per drg. 
O. Vilkaitę.

Įnešimas priimtas rengti trys 
dideli išvažiavimai bendrai su 
LDS 5-tu ir LMS 4-tu apskri- 
čiais, ateinančios vasaros metu.

Nutarta, kad išvažiavimai 
įvyktų sekamose vietose: Wa
terbury pradžioj birž. mėn. nau
dai ALDLD 3-čio ir LDS 5-to 
apskričių. Dainų Dienai LMS 
4-tas Apskritys yra nusiskyręs 
vietą; šis apskritys tik prigelbės 
rengti. Hartforde, po Labor Day 
rengti spaudos naudai išvažiavi
mą.

Nutarta išvažiavimuose su
ruošti įvairesnes programas, 
kaipj/tai: imtynes, kumštynes, 
kviesti visus chorus ir kt., .kas 
tiktai bus naujesnio. Patarta, 
kad apskričio ribose visos kuo
pos rinktų iš biznierių skelbi
mus į spaudos naudos išvažiavi
mo programas.

Chorų stiprinimo klausimu, 
išdiskusavus šaltai, įnešta ir nu
tarta, kad apskritys prigelbėtų 
choram, kuomi tik galima, kad 
jų skaičius didėtų ir esamieji 
sustiprėtų.

Nuo seniau apskričio komite
tui buvo prisiųstas laiškas iš 
Centro Komiteto moterų komisi
jos sudarymui moterų kuopose 
komisijų šaukimui retkarčiais 
moterų susirinkimų ir praplėti
mui moterų darbuotės. Laiškas 
priimtas. Po diskusijų įnešta ir 
nutarta paragint kuopas, kad 
jos įsteigtų moterų komisijas 
pravedimui didesnės veiklos tar
pe moterų.

Skaitytas ALDLD CK sek r., 
D. M. šolomsko, laiškas su pa
sveikinimu šios konferencijos. 
Laiškas priimtas.

Išrinkta penki žmonės į aps
kričio komitetą, būtent: O. Gi- 
raitienė, O. Vilkaitė, O. Visoc- 
kienė, V. J. Valaitis ir B. Me-
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Finansų komisija raportavo,! taj lengvai įsigytume savo sve- 
kad knygos peržiūrėta ir suras- tainę. Tada būtų visų dėvė
ta, kad apskričio ižde buvo lando progresyvių lietuvių vei- 
$52.24. Įplaukę nuo vakarienės kimas kitokis. 
$12.84, nuo išvažiavimo—$62, 
nuo kuopų už narius—$7.95. Vi
so ižde $135-.O3. Išėmus išmokė
jimus prieš ir konferencijos lai
ku, likosi $104.17. Raportas pri
imtas.

Nutarta po penkinę pasiųsti 
aukų sekančiom įstaigom: “L. 
Balsui,” jaunuolių žurnalui 
“Voice,” “Daily Worker” ir Lie
tuvos politiniam kaliniam.

Sekančiai konferencijai vieta 
nuskirta Hartford, Conn.

Reikale, kur gaunamos blan- 
kos rinkimui parašų paliuosavi- 
mui Liet, politinių kalinių ir 
reikale nepirkimo Japonų šilko 
dirbinių, pavesta konf. korespon
dentui parašyti spaudoje.

Dainuojant “Internacionalą,” 
konferencija uždaryta 6 v. vaka
re per pirm. O. Vilkaitę.

Pirm. O, Vilkaitė, 
Sekr. V. J. Valaitis.

Ant vietos buvo parinkta 
aukų lėšų padengimui, sumetė 
$2. Tariam ačiū.

Visi malonėkite būt sekan
čiame susirinkime, šėrininkai 
ir nešėrininkai lygiai gausite 
balsą apkalbėjimui. Taipgi 
prašome jūsų prisidėti prie to 
didelio ir, svarbaus darbo. Se
kantis susirinkimas įvyks 14 d. 
gruodžio (Dec.). Pradžia 7:30 
vai. vakaro, Lietuvių Darbi
ninkų Svetainėj, 920 E. 79th 
St. Visus kviečia,

Bendras Komitetas.

ŠIAULIAI
Pavogė Dokumentus, Kad 

kenktų Tarnyboj
X. 19 d. Paširmelių pradž. 

mokykloj, Kuršėnų vi., iš mo
kytojos Onos Grinienės spin
tos dingo beveik visi tos mo
kyklos dokumentai. Pagrobi
mu buvo įtarta namų savinin
kė Sprindžiukaitė .'Zofija, pas 
kurią, padarius kratą, dalis 
dokumentų buvo rasta. Ka
dangi dokumentai jokios pini
ginės vertės neturi, manoma, 
kad S-tė padarė vagystę, no-

Pa-

rėdama pakenkti mokytojos 
Grinienės tarnybai.

Plinta Radio

Laižuvos apylinkėje ir mies
telyje pastaruoju laiku žymiai 
padidėjo radio abonentų 
čius.

skai-

men.

LAIŽUVA 

Išplėšė Svirną
Naktį iš 16 d. spalio 

nežinomi vagys įlindę per lan
gą į Barysčių km. Laižuvos 
vai. gyventojo Kl. Vilčikausko 
svirną išvogė įvairių rūbų, au
ksinių daiktų ir pinigų, pada- 
rydam apie 1600 lt. nuostolių.

Šilalės Bažnyčioje Apkrikš
tyta Jauna Rietavo žydaite

Šiomis dienomis Šilalės baž-

vai sužinojo, kad jų jaunutė £ 
duktė yra Šilalėje, kur davatkos 
ją rengia krikštui. Atskubėję 
tėvai norėjo savo dukterį pama
tyti, tačiau to jiems nebuvo leis
ta, o klebonas, nežiūrėdamas tė
vų protezo, žydaitę apkrikštijo.

Lietuvos Žydai Susirūpinę

žydų spauda paskutiniu me
tu nervinasi dėl to, kad iš Ryt
prūsių ir kitos Vokietijos be- X , 
veik visiškai neatvyksta žy
dai pirkliai, kurie visada be
veik kas savaitę arba kas dvi 
savaitės atvykdavo į Lietuvą 
prekybiniais reikalais. Labiau
sia kalba eina apie Eitkūnų ir 
Tilžės žydų pirklius, kurie su 
Lietuvos firmomis tampriai su
siję pirkliškais reikalais ir ku
rie paskutinėmis savaitėmis

nyčioje buvo apkrikštyta Rietą-j beveik nesirodo. Pagal tas ži- 
vo žydaitė R. A. 18 m. amž. ir 
tą pačią dieną ji ištekėjo už rie
taviškio 25 m. kataliko B. E. 
žydų laikraščiai rašo, kad minė
toji žydaitė įsimylėjusi tą vai
kiną, staiga dingo iš Rietavo 
kartu su - savo mylimuoju. Tė-

nias, teigiama, kad vokiečių 
pasieniečiai pradėję taikyti iš- 
imtis Vokietijos pasienio žy
dams.

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

STOKITE Į KONTESTĄ 
Gavimui "Laisvei” Skaitytojų

ALDLD 12 Apskričio Kuopų 
Žiniai

12-to Apskričio metinė konfe
rencija dėl susidėjusių svarbių 
priežasčių, likosi atidėta po 
Naujų Metų. Konferencija įvyks' 
sausio 16 dieną, 1938 m. Vieta, 
kur konferencija įvyks, bus pra
nešta vėliau.

Todėl visose kuopose būtinai 
reikia pasidarbuot, kad visos 
mokestys už šiuos metus būtų 
sumokėtos. Taipogi atsiųskit, 
kiek galint daugiau delegatų į 
konferenciją, su gerais raportais 
iš kuopų-šių metų veikimo.

Pageidaujama gerų sumany
mų iš kuopų, dėl ateities veiki
mo šiame apskrityje.

12-to Apskr. Raštininkas,

FITCHBURG, MASS.
Lapkričio 13 d. įvyko sida

brinės vestuvės draugų Cipro 
ir Monikos Tamulionių. Sve
čiams bevalgant, buvo prisi
minta ir apie Tarptautinį Dar
bininkų Apsigynimą ir papra
šė, kad kiek kas išgali paau
kautų į tą fondą.

Po $1 aukavo: J. Jarušaitis 
ir A. Vaškevičius; po 50c au
kavo : J. A. Samu lėnas, O. Sa- 
mulėnienė, C. Tamulionis; po 
25c aukavo: E. Tamulionienė, 
J. Audick, Mrs. J. Audick, VI. 
Tamulionis, J. Pašakarnis, Ig. 

' Yurga, J. Šidlauskas, F. Net- 
sel, M. šleiva, Mrs. M. šleivie- 
nė, Mrs. F. Netselienė, Mrs. 
Lyons, M. Feliponis, O. Felipo- 
nienė, M. Ruopis, M. Tamulio
nis. Smulkių aukų surinkta 29 
centai. Viso suaukauta $7.79.

Visiems aukautojams labai 
ačiū. O. Santulėnienė.

Kiekvienas “Laisves” skaitytojas yra prašomas gauti nors vieną nau
ją skaitytoją savo dienraščiui laike vajaus. Naujiems skaitytojams 
yra nupiginta “Laisvės” prenumerata: $5.00 metams ir $2.75 pusei 
metų. Seniems skaitytojams, atsinaujinant “Laisvės” prenumeratą 
kaina $5.50 metams ir $3 pusei metų. Bet seni skaitytojai kurie 
atsinaujins “Laisvės” prenumeratą metams gaus dovanų knygų vertės 

$1.00. Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto surašo:

“Laisvės” Vajus Gavimui Naujų Skaitytojų

Vajus Baigsis 20 Dieną Gruodžio-December
i

Vajininkams Yra Skiriamos Sekamos Dovanos:
1—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20; 5—$18; 6—$15; 7—$12; 8—$10; 9—$7 ir 10—$5.

» ♦

Tuojau Stokite į Vajų ir Gaukite Vienų iš Dovanų

DIEVULIS DAVĘS HIT
LERĮ VOKIEČIAM

Berlin. — Nazių bažnyti
nis ministeris Kerrl tvirti
na, būk “dievas davęs” vo
kiečiam Hitlerį; todėl, gir
di, jie visi turį pasiduot jam 
kaip “vadui.” Krikščionių 
religijos, sako, neužtenką 
vokiečių “kraujui ir idė
joms.”

Nanking, grd. 3. — Čia 
matosi 6 Sovietų lakūnai; 
bet nežinia, ar jie tiesiogi
niai veikia Chinijos orlai- 
vyne.

Vaizdas iš Kongreso už Taiką ir Demokratiją, įvykusio Pittsburghe, 
kur buvo atstovaujama apie 4,500,000 organizacijų narių.

Detroit, Mich.
Ispanijos Darbininkų Kova su 
Fašistais yra Visos Darbininkų 

Klases Kova.
Tos kovos baisenybės bus 

rodoma kratomuose paveiks
luose iš Ispanijos kovos lau
ko, subatoj, 18 d. gruodžio 
(Dec.), 7 vąl. vakaro, Draugi
jų Svetainėj, 4097 Porter St., 
prie pat Clark Parko.

Apart to, kalbės universite
to profesorius ir gydytojas, 
kuriuodu yra gerai patyrę vi
sas karo baisenybes ir žmonių 
kančias Ispanijoj. Taipgi bus 
įdomus programas, kurį Ispa
nijos mėgėjai išpildys. Įžanga 
ypatai 20c. Kviečiami visi at
silankyti.

Jau netoli pusantrų motų, 
kaip Ispanijos žmonės veda 
mirtiną kovą už laisvę ir de
mokratiją su užpuolikais fa
šistais. Netoli pusantro milio- 
no žmonių neturi namų, dra
bužių ir maisto, nes labai daug 
sunaikino fašistai orlaiviais. 
Devyni šimtai tūkstančių bena
mių kūdikių šaukiasi paramos 
drabužiais, maistu ir finansais. 
Tas reikalinga palaikymui gy
vybės ir kovos laimėjimui. 
Drabužius, maistą galima veš- 
ti į Draugijų Svetainę, 4097 
Porter St. Raktą gausite bile 
kada drg. šmigelskio užeigoje. 
Amerikos darbininkų kovos su 
fašistais už demokratiją griež
tėja ir biįe dieną turėkim išeiti 
už barikadų. Tuomet ir mums 
parama bus reikalinga. Todėl 
remkime kol galime kitus pa
remti 1 Šermukšnis.

Galutina Kova Prasidėjo

Kai kurios Fordo dirbtuvės 
jau išėjo į streiką už pripaži
nimą I. A. W. U. Detroito vi
sų tautų darbininkai, be skir
tumo, kur jie dirba, šaukė su
sirinkimus ir pasidalino dar
bais, kad ko greičiausia suor-

Apysaka iš Darbininkų gyvenimo ir 
kovų Caro laikais Rusijoj.

Parašė MAXIM GORKI. Kaina $1.00

MORTOS VILKIENĖS 
DIVORSAS

Apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
kovoj su religijiniais prietarais organi

zavimosi ir švietimosi laikų istorija.
Paraše M. RASODA-MIZARA. Kaina $1.00

BEŠVINTANTIS RYTAS
Stasio Jasilionio eilių rinkinys. Labai 
naudinga kiekvienam pasiskaityti ir 

svarbi turėt namuose lavinimui 
vaikučių deklamot. I^aina 50c.

DARBININKO SVEIKATA
Knyga apie Anatomiją bei žmogaus kū
no sudėtį, su nurodymais kokio maisto 

reikalinga palaikymui balansuoto 
organizmo.

Parašė DR. KAŠKIAUČIUS. Kaina $2.00

ALKOHOLIS
IR SPIRITINIAI GĖRIMAI

Nurodoma kur ir kaip naudojant 
Alkoholį jis yra naudingas.

Parašė DR. KAŠKIAUČIUS. Kaina 50c.

PIRMOJI PAGELBA
LIGOJE IR NELAIMĖJE

Parašė Dr. Kaškiaučius, paduodamas 
receptus kaip žmogus gali save gelbėt 
staigoj ligoje bei susižeidime. Kaina $1.

KIEKVIENAM NAUDINGOS BROŠIŪROS
Marksizmas ir Tautinis 

Klausimas /
(Kartu ir apie Lietuvą)

Paraše J. STALINAS. Kaina 35c.

Socialistinių Sovietų Respublikų 
Sąjungos Konstitucija

Tai Sovietų Sąjungos pagrindiniai 
įstatymai. Kaina 5c.

Kodėl Tures Įvykti Komunizmai?
Paraše Olginas. Kaina 10c. '

Krikščionybe Ar Komunizmas?
Parašė A. BIMBA. Kaina 5c.

{Fašistų Užpuolimo Metu) 
Parašė V. ANDRULIS. Kaina 10c.

Knygute Apie Partijos Darbo 
Trūkumus ir Likvidavimą 

Trockizmo
Parašė J. STALINAS. Kaina 10c.

Krikščionybe
Ir Ką Ji Davė Darbininkams?

Parašė A. M. METEL1ONIS. Kaina 5c. 
i

Jei iš čia sužymėtų knygų nepasirenkat sau, tai galite pasirinkt 
iš ALDLD leidinių. Kurie gaus naują skaitytoją visiems metams 
o konteste nedalyvaus taipgi gali pasirinkt dovanų knygų iš 

aukščiau sužymėtų. Už metinį skaitytoją $1.00 vertes, 
o už pusmetinį 50c.

Naujas prenumeratas ar atnaujintas kartu su pinigais siųskite:

“LAISVĖ”, 427 Lorimer Street, BROOKLYN, N. Y.
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South Bostono Žinios
Saugokitės nuo Skebavimo
Lapkričio 17 d., So. Bostone 

sustreikavo geležies liejykla 
(fandrė), vadinama General 
Alloys Co., kurioj dirba nema
žai ir lietuvių. Streikų iššaukė 
Amerikos Darbo Federacija. 
Paskelbus streiką, visi darbinin
kai apleido dirbtuvę, bet kom
panija, matomai, pasirįžo streiką 
sulaužyti. Ant rytojaus pradėjo 
gabenti skebus—daugiausia neg
rus. žinoma, streikieriai sudrū- 
tino savo pikietų eiles ir, lap
kričio 27 d., įvyko susirėmimas 
streikierių su skebais. Kuomet 
streikieriai apsupo skebus, ske- 
bai pradėjo šaudyt į streikie- 
rius. Tiesa, šoviniais nieko ne
sužeidė, bet vienas skebas, 
sprukdamas pro streikierių lini
ją, vienam streikieriųi perskėlė 
galvą, bet kiti streikieriai jį su
laikė ir perdavė policijai. Poli
cija pas skebą atrado revolverį, 
kurį jis nešiojosi be leidimo. Iš 
šito įvykio darbininkams turė
tų būt pamoka, .kad kompanijos 
visuomet ir visur skebus apgink
luoja kovai prieš organizuotus 
darbininkus. Vietinis teismas 
įžiūrėjo, kad šaudymas yra jau 
netaip paprastas įvykis, kuomet 
streikieriai ramai ir teisėtai pi- 
kietuoja, todėl visą dalyką per
davė į aukštesnį teismą.

Lapkričio 29 d., į State House 
buvo pašauktas ir pats kompani
jos galva, kuriam beveik nedavė 
nei kalbėti, tik pastatė klausi
mą: “Ar gruodžio 1 d. pasirašy
si sutartį su savo darbininkais? 
Tamsta, du metai tam atgal 
ketinai savo dirbtuvę iškelti į ki
tą valstiją,—kelsi-ją, ar po de
šimts dienų uždarysi visai ? 
Tamsta, tą viską turi pagalvoti 
iki pirmos dienos gruodžio ir 
tą viską pranešti mums.” šiuos 
žodžius rašant nėra žinios, ką 
kompanija mano daryti, bet 
streikieriai laikosi labai tvirtai 
ir tikisi streiką laimėti.

Dėl ko darbininkai sustreika
vo? Viena iš svarbiausių prie-

aiškinau dalyką jam pačiam; jis 
man atsakė: “Pasakyk tam kri
tikui, jei jis įrodys bent vieno 
mano paskirto valdininko blogą 
reputaciją, tai aš jį prašalinsiu 
į vieną minutą ir pastatysiu jo 
vietoj šitą kritiką.”

Dabar, Jonai, yra geras “čen- 
čius” spjauti į miesto pašalpos 
biurą ir tapti miesto valdininku. 
Toliau, Jonas sakai, kad Tobi- 
nas yra katalikas, ir jis negali 
būt darbininkams prielankus. 
Bet gyvenimas visai ką kitą ro
do; paimkim kad ir tą pačią Is
paniją, kiek .katalikų yra laisvės 
gynėjais; arbK, keli metai tam 
atgal, Amerikos kunigams buvo 
išsiuntinėta anketa su užklausi
mu, kokios valdžios kunigai no
rėtų. Ir kas atsitiko! Daugiau 
kaip 300 kunigų pasisakė, kad 
jie norėtų komunistinės san
tvarkos. Na, o dabar pažiūrėki
me į kitą medalio pusę. Juk va
dinami tautininkai yra visi lais
vi ir visus galime sukabint ant 
vienos fašistiškos šakos. Jie yra 
didžiausi darbininkų nepriete- 

j liai, kokių žmonijos istorija ne
atmena. Būdami laisvos sąžinės, 
laisvai žudo niekam nekaltus 
žmones ir net kūdikius! Nūnai 
ne svarbią rolę lošia sąžinės 
įsitikinimas, kuorųet klasių ko
va verda. Paimkime kad ir aukš
čiau telpamą žinutę apie First 
St. liejyklos streiką; lai nueina 
Jonas ir pasižiūri, kaip katali
kas Stasys-Lepsevičius grumiasi 
su streiklaužiais. Pabandyk už- 
simint jam apie tikėjimą, jis 
tuoj atšaus: “čia ne bažnyčia, 
bet kovos laukas, kur eina kova 
už duonos kąsnį.”

Man rodos, kad Jono kritika 
būtų galima prilygint pono 
Gowoncko medžioklei, kuris iš
ėjo medžioti ir pamatė upelyj 
plaūkiojant pulką ančių; šovė ir 
šautuvą metė, manė, kurias ne
nušaus, tai su šautuvu užmuš, 
bet antys nuskrido, o šautuvas 
nuskendo upelio dugnan.

Jaunutis.
žasčių yra ta, kad darbininkai 
dirbo nuo 12 iki 14 valandų į 
dieną ir jiems nemokėjo už virš
laikį; antra, jie reikalauja, kad 
vietoj 45 c. už valandą, būtų 
mokama 50c. ir, o trečia, kad 
kompanija pripažintų uniją. 
Kompanija viską sutinka išpil
dyti, bet pripažinti unijos ne
nori.

Bostono Šoferiai Gerai 
Laikosi

Greyhound busų .kompanijos, 
kuri turi sudarius busų tinklą 
per 16 valstijų, šoferiai išėjo į 
streiką, reikalaudami daugiau 
algos. Neatsiliko ir Bostono šo
feriai.

Lapkričio 26 d., daugiau kaip 
60 šoferių metė darbą ir prisi-
dėjo prie unijos. Dabar iš Bos
tono į New Yorką neina nė vie
nas busas. Kompanija per vie
tinius laikraščius jieško ’skebų. 
Ar ji jų gauna, ar ne, man nė
ra žinoma, bet man taikėsi kal
bėti su vienu streikierių, tai, jo

Jersey City, N. J.
CIO Kova su Miesto 

Administracija
Jersey City miesto valdinin

kai turi išleidę įstatymą, kad 
nevalia dalinti lapeliai gatvė
se, aiškinant darbininkam or
ganizuotis Į unijas, šis įstaty
mas labai tinką darbdaviams, 
nes apsaugoja jų dirbtuves 
nuo unijos. Tokiu būdu Jersey 
City miestas yra peorganizuo- 
tas, ir tik maža dalis darbi
ninkų priklauso unijoms, ka
dangi nėra galimybės darbi
ninkus suorganizuoti. Prie 
dirbtuvių lapeliai nevalia da
linti, viduje dirbtuvės darbda- 
vis iš darbo išvaro tuos darbi-
ninkus, kurie dalina lapelius, 

i šaukiančius stoti į uniją. Gi 
. ADF į šį dalyką nekreipė do
mės, todėl prisiėjo imti atsa
komybę . vedimui kovos CIO 

, unijai, iš Hudson County.
i Ir, štai, spaudoj telpa pra
nešimas, kad CIO unija/ ruošia

manymu, darbininkai laimės masinį mitingą—protestą prieš 
streiką. 1 miesto administraciją ir pir

madienį, 29 d. lapkričio, at-
Nesupranta, ką Skaito vyksta iš visos Hudson Coun-

Nesenai aš rašiau apie mies
to rinkimus ir tenai mano buvo 
pasakyta, kad miesto majoru ta
po išrinktas paprastas darbinin
kas; kad pirmą sykį istorijoj 
Bostono balsuotojai sulaužė 
plutokratų ratus ir baigdamas 
pacitavau paties majoro žo
džius, ką jis sakė reporteriams. 
Bet, matomai, Jonas perskaitė 
ir nesuprato. Jis puola mane, 
kad aš giriu Tobiną. Na, Jonai, 
surask ie nors vieną žodį tame 
rašinyj, kur būtų Tobinas giria
mas. Toliaus, Jonas, sakai, kad 
Tobinas į valdininkus paskyrė 
blogos reputacijos žmones. Man 
tas labai buvo svarbu ir aš, lap
kričio 27 d., specialiai nuvykau 
į miesto rotužę pasiteirauti apie 
tuos blogos reputacijos žmpnes. 
Įėjus į laikiną Tobino raštinę, 
pradėjau teirautis, bet tuom lai
ku ir pats Tobinas pasirodė. Pa-

ty CIO organizatoriai dalinti 
lapelių, šaukiančių- į protesto 
prakalbas ir' raginančius dar
bininkus prganizuotis į CIO 
uniją. Policija, laikraščių re
porteriai ir įvairių laikraščių 
paveikslų ėmėjai, anksti rytą 
susirinko prie CIO raštinės, 
kampas Washington gatvės, 
netoli Exchange Place. Pribu
vus organizatoriams ir pradė
jus maršavimą, lapelių dalini
mą, policija lapelių dalintojus 
sulaikė. Nekuriuos išvežė už 
miesto rubežiaus ir paleido, 
liepdami negrįžti, tačiaus or
ganizatoriai sugrįžo ir vėl la
pelius dalino; tada likosi areš
tuoti. 7 iš jų nuteisti po pen
kias dienas kalėjimo, kiti su
laikyti po 1,000 dolerių kauci
jos, prisiekusių teisėjų sprendi
mui.

CIO unijos advokatam rei
kalaujant paleisti po kaucija 
nuteistuosius penkiom dienom 
kalėjimo, neišleidžia. Policija,

PRANEŠIMAI Iš KITUR VARPO KEPTUVE

pa-

WILKES BARRE, PA

Tel. Stagg 2-5043Notary Public

Siuskite į Lietuvą Kalendorius

ir su amerikoniškais ka-

at-

Tai

EI
Telefonas: Humboldt 2-7964

S

S

KAINA 20c
KAINA 15c

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Mokestį galite prishjsti Jungtinių Valstijų pašto 
stampomis. Kurie reikalausite tik vieno kalendoriaus, 
tai malonėkite prisiųsti 5c ekstra persiuntimo lėšų. Bet 
kurie reikalausite daugiau kaip vieno, tai persiuntimo 
lėšų nerokuojame.

Kartu su užsakymais prisiųskite ir mokestį. Kuriem 
neparanku siųsti čekį ar money-orderį, tai prisiųskite 
pašto' ženkleliais.

Reikalaudami kalendorių rašykite:

Liet. Frake. 
(284-286)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
d. gruodžio, Liaudies Name, 735

ateinantiems metams, tad 
laiku ir atsiveskite su są
nariu. — C. Andriunas, 

(286-287)

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y..

savo gyvenimo patyrimij ir darbo, 
bei veikimo Sovietų Sąjungoje, kur 
ji ten išgyveno kelis metus ir dirbo. 
Jos raportas įvyks gruodžio 6 d., 
pirmadienį, 7:30 vai. vakare, 774 
Bank St. Visi draugai ir draugės 
kviečiami dalyvauti. Sužinosime daug 
negirdėtų dalykų. 
Sekr. J. ž.

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. specialis susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 8 d. gruodžio, 7:30 
vai. vak., 376 Broadway. Kiekvieno 
nario pareiga būti tame susirinkime 
ir pasimokėti duokles už šiuos metus. 
Taipgi reikia išrinkti delegatai į 1 
Apskričio konferenciją, kuri atsibus 
sekmadienį, 19 d. gruodžio, 10 vai.

t .....

laukia jūsų pasveikinimo

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD 50 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 7 d., Gedimino Svet., 8 vai. 
vak. Yra daug svarbių reikalų svars
tyt, taip pat bus renkama nauja val
dyba 1938 metams. — ZO. Pultin. 
Sekr. (286-287)

“Kaip Maitintis, Kad Bū
ti Sveiku.” — Fin. Rast. (286-287)

KAISVĖ
M.

Puslapis Penktos

miesto administracija ir teisė
jai, visi kaip vienas, už baus
mės atbuvimą. Valdininkai sa
ko, kad jie nenori tokių įvy
kių, kaip kad buvo Detroit, 
Michigan ir Akron, Ohio.

Well, CIO unija, kaip laik
raščiai praneša, mano vesti ko
vą iki bus sulaužytas miesto 
administracijos nusistatymas. 
CIO unija sako, skųs miesto 
gaspadorių Frank Hague ir 
policijos kapitonus už nelega
li areštavimą CIO organizato
rių. Ves kovą už spaudos ir su
sirinkimų laisvę Jersey City. 
Protesto mitingas, kuris buvo 
šaukiamas penktadienį, 3 d. 
gruodžio, atšaukiamas. Aiški
nama', kad Peoples Centre, 
160 Mercer St., svetainė “for- 
klozuota” ir todėl CIO unija 
antradienio protesto mitingui 
paėmė White Eagle Hall, 
Newark Ave, ir, kaip valstijos 
organizatorius sako, yra už
kviestas kalbėti irvCIO unijos 
prezidentas, J. L. Lewis, kuris 
kreipia specialę domę į Jer
sey City.

Kaip ta kova pasibaigs, teks, ryt0 0 (|ar kas svarbu jžgiratj> tai 
skaitytojam vėliau pranešti, j paskaita parašyta Dr. J. J. Kaš- 
bet aišku visiems, kad Jersey kiauciaus: 
City miesto administracija yra 
reakcinė. ADF lokalai niekuo 
neprisideda prie šios kovos.

Temijantis.

WORCESTER, MASS.
Suvienytų Lietuvhj Draugijų Na

mo (Lietuvių Svet.), 29 Endicott St., 
atsibuvusio bazaro užbaigtuvės įvyks 
gruodžio 18 d. Bus didžiojoje svetai
nėje, šaunūs šokiai prie geros orkes
tros. Įžanga 25c asmeniui ir trys do
vanos prie įžangos tikieto vbus iš
trauktos, kurios buvo garsinamos 
laike bazaro. Pirmoji $5 pinigais. Ne
pamirškite tos progos, ypač jauni
mas. Visos Draugijos ir kuopos pri
gulinčios prie Suvienytų Lietuvių 
Draugijų Namo, ypatingai komitetai 
įsitėmykite ir nepamirškite priešme- 
tiniuose ar metiniuose susirinkimuo
se išrinkti atstovus į metinį dalinin
kų Namo susirinkimą, kuris įvyks 
sausio 20 d., 1938 m., ketvirtadienio 
vakare, didžiojoje svetainėje. Pavie
niai dalininkai taipgi raginami daly
vauti, kad ir negautumėt atskiro 
kvietimo. SLD Kom. Sekr.

(286-287)

WATERBURY, CONN.
Vilijos Choras, ALDLD 28 kp. sta

to labai juokingą komediją trijų 
veiksmų, “Pusseserė Salomėja,” 
įvyks gruodžio 12-tą, 103 Green St. 
S vet. Durys atdaros nuo 6 vai. vaka
ro, lošimas prasidės 7 vai. vak. Įžan
ga 35c asmeniui. Po lošimui bus šo
kiai iki 12-tai vai. nakties prie Mer
ry Makers Orkestros.—Kviečia Ren
gėjai. (286-287)

Rašykite Mašinėle
Naujausios mados rašomas 
mašinėles galite įsigyti per 
“Laisvę.” Savo skaitytojams 

“Laisvė” duoda gražią 
nuolaidą.

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. metinis susirinki

mas įvyks gruodžio 8 d. A. Tenio 
. Svet., Winans Ave. ir 16th St. kam

po. Pradžia 8 vai. vak. Nariai, malo
nėkite visi dalyvauti šiame susirin
kime, nes yra daug svarbių reikalų 
apkalbėti. Taipgi reikės rinkti nau
ją valdybą 
visi būkite 
vim nauju 
Sekr.

ELIZABETH, N. J.
Į LDS 33 kuopos metinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, gruodžio 8 d.

Šis-Tas iš Mūsų Miesto
J. B. Caru streikas dar vis 

nebaigtas. Darbininkai kovoja 
už savo būvio pagerinimą, kad 
gaut geresnes algas ir uniją 
pripažint. O kompanija daro vis
ką, kad streiką sulaužyt. Jau LI?P kliube, 408 Court St. Pradžia 8 

*■ . , . .. . vai. vak. Drauges ir draugai, būtinai
piadejo skebus gabentis. Pikie- ( dalyvaukite visi šiame susirinkime, 
tuotojai turėjo net kelis susirė-, nes bus daug svarbių dalykų dėl ap- 
mimUS ■ ‘ I kalbėjimo. Taipgi bus rinkimas nau-

_. v. . . . , jos valdybos 1938 metams. — V. K.
Dirbančių matmenų padėtis sheralis, Sekr. '(286-287)

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

Rūgšti ruginė, sat'd! ruginė, člelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
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.

labai bloga: mokestys apkarpy
tos, skubumas nesvietiškas, o su 
apsaugojimu darbininkų gyvy
bės mažai rūpinamasi, įvyksta 
labai daug visokių nelaimių.

Lapkričio 24-tą dieną kasyk
lose tapo užmuštas Adolfas Le- 
nis, dar jaunas vyras. Lenis bu
vo progresyvis darbininkas ir 
su visais gražiai sugyveno. Adol
fas pirmiau buvo gyvenęs Bos
ton, Mass.,'ir jo apylinkėj. Ten 
turėjo ir savo artimų, bet į lai
dotuves nieks nepribuvo. Lapkri
čio 27-tą dieną likosi palaidotas 
lietuvių laisvuose kapuose Forty 
Fort. Palydėjo geras skaičius jo
jo draugų-draugių.

Šiuo laikotarpiu mainos dir
bo neblogiausia, apie po 4 die
nas į savaitę. Kurie turi geres
nius darbus, tie galėjo nors kiek 
sutvarkyti savo gyvenimo reika
lus.

Bedarbių gyvenimas labai 
blogas. Nors tos pašalpos ir duo- 
da kelis dolerius į savaitę, bet 
tokiam maisto brangume, sunku 
gyvybę palaikyt.

Veisiejiškis,

6
Fairmount Ave., 7:30 v. v. Visiems 
yra žinoma, kad šis susirinkimas 
yra šaukiamas ekstra, dėl kelių prie
žasčių, todėl yra svarbus, kad visi 
dalyvautume šiame susirinkime. 
Taip pat duokles turi būti pamokė
tos už šiuos metus. Antras svarbus 
dalykas, tai turėsime išrinkti naują 
valdybą sekantiems metams. Kaip ži
note, kad daug priklauso nuo Valdy
bos, jei valdyba nuoširdžiai dirbs, tai 
galima tikėtis gerų pasekmių. Pa
raginkite ir kitus dalyvauti. — Sekr. 
J. S. Rainys. z (284-286)

WATERBURY, CONN.
Atydai “Laisvės” skaitytojų ir sim

patizuojančių darbininkiškam judėji
mui. Draugė J. Bondžinskaitė lanky
sis su prakalbom gruodžio 5 , d., 103 
Green St. Bet ji pageidauja susipa
žinti su vienminčiais draugais ir 
draugėm. Taipgi ji duos raportą iš

Naujausio išdirbinio, vėliausio iš
tobulinimo Remington Rand 

rašomoji mašinėlė.
KAINA $64.50

Jų yra skirtingų kainų. Nau
jos mašinukės parsiduoda 

nuo
$39.50 iki $79.50

Kainų skirtumas eina sulig dydžio 
mašinėlės ir sulig tobulumo

Jų yra tokio išdirbimo, ku
rios dirbant neišduoda gar
so, vadinamos Noiseless. Jos 
yra penkiais doleriais bran

gesnės už paprastas.
Per “Laisvę” rašomas maši
nėles galite gauti su lietu

viškais akcentais.
Puikiausia Kalėdų dovana, tai ra
šomoji mašinėlė. Kol dar. yra lai
ko iki Kalėdų kreipkitės į “Lais
vę” dėl platesnių informacijų rei

kale kalbamų / mašinėlių.
“Laisvė” parduoda tas mašinėles 

ant labai lengvų išmokesčių.

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street

Brooklyn, N. Y.

ams S s 5
MATTHEW P. BALLAS 

(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

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

Montreal Policija Užgrobė 
Komunistų Laikraštį

Montreal, Canada. — Po
licija pagrobė visus 700 eg
zempliorių komunistų dien
raščio “Daily Clarion,” 
siųstus iš Toronto, kur tas 
laikraštis leidžiamas, 
šeštas atsitikimas per ke
lias paskutines savaites, 
kad šios provincijos policija 
užgrobia komunistinius ar
ba kairios pakraipos leidi
nius.

Be kitko, policija uždarė! 
ir užrakino leidyklą pažan-1 
gaus laikraščio “La Clarte,” 
francūzų kalba, ir dvi pro- 
gresyves spaustuves.

CHINIJA PROTESTUOJA 
. ITALIJAI

Roma. — Chinijos amba
sadorius užprotestavo Mus- 
solinio valdžiai, kad jinai 
pripažino Japonijos valdo
mą Manchukuo “nepriklau
soma valstybe.” Japonai su
darė tą neva “valstybę” iš 
Mandžurijos, atplėštos < nuo 
Chinijos.

“Laisvė” išdirba sieninius kalendorius. Turi gražų pa
sirinkimą gamtinių atvaizdų ir kitokių paveikslų. Pa
daro su lietuviškais kalendoriais, kur rodoma Lietuvos 
oficialės šventės. Taipgi daro 
lendoriais.

DYDŽIO 15X20,
DYDŽIO 12X16,

Jūsų giminės Lietuvoje
naujuose metuose su gražiu kalendorių. Dabar jau lai
kas siųsti, kad gautų prieš naujus metus. Tuojau rašy
kite prašydami prisiųsti sieninių kalendorių.

Odos-Kraujo-Nervy Chroniški! 
Ligi! Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL-

- VYS, HEMOKROIDAI ar kitos MĖŠLAŽARNfiS 
Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 

'ir įūsų liga bus jums išaiškinta.
X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI

Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 
Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tar» Union s’-ir IrvinB P1- New York
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki S P. M,

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.
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New Yorko Apielinkės Žinios
Iš Lietuvių Am. Piliečių 

Kliubo Susirinkimo
Penktadienį atsibuvo prieš- 

metinis Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo susirinkimas. Na
riai buvo šaukti atvirutėmis, 
tai buvo pusėtinai daug.

I kliuba įstojo trys nauji 
nariai ir keli perstatyti sekan
čiam susirinkimui. Iš raportų 
pasirodė, kad Naujų Metų pa- 
sitikimui kliubas, bendrai su 
Lietuvių Radio Valanda, ren
gia vakarėlį. Kalėdų antra die
na turės balių su pamargini- 
mais. Vasario pradžioj atsi
bus metinė5^ kliubo vakarienė. 
Tai, kaip.matome, kliubas vei
kia.

Komisija ir board-direkto- 
riai raportavo, kad deda pas
tangas padidinti apatinę (va
karienių) svetainę, kad bent 
50 žmonių daugiau galėtų tilp
ti.

šiame susirinkime buvo ren
kama pusė kliubo valdybos ir 
reikalingos komisijos. Išrinkta 
visi seni, apart “spešalio,” 
rio vieton išrinko A. Krasnic- 
kų. Kiti valdybos nariai išrink
ti sekanti: kliubo “lyderis” — 
Draugelis; pašalpinio skyriaus 
pirmininkas — Michelsonas; 
finansų sekretorius — Čepulis; 
iždininkas — A. Lelis; dak
taras kvotėjas — Žukauskas; 
maršalka — Morkevičius; 
board-direktorių pirmininkas 
—- A. Velička; board-direkto
rių finansų sekretorius — Vai
tukaitis; du board-direktoriai 
— Kreivėmis ir Aimanas.

Kliubo pirmininkas — Mi
chelsonas padėkavojo r* 1 
riams, kad tvarkiai laikosi su- į 
sirinkimuose ir kvietė ir to-Į 
liaus taip užsilaikyti. Atžymė-j 
ta, kad kliubo valdybos nariai

Socialist!) Prakalbos Brooklyne Ginkluotų 
Vigilančiy BūrysPereitų penktadienį, Grand 

Paradise salėje, įvyko t. v. 
sklokininkų ir socialistų pra
kalbos. Kalbėjo Strazdas ir 
Grigaitis, žmonių buvo apie
200. Platesnį šių prakalbų ap-1 veikia gerai organizuotų vigilan- 
rašyma duosime antradienio či 
“Laisvės” laidoj.

“Daily Workeris” surado ir 
iškėlė aikštėn, kad Brooklyne

Marinelli Rezignavo

čių būrys, kuris reguliariai lai
ko šaudymo praktikas Brookly
no armorėj. Jo mokytoju yra 
saržentas Carl Williams iš Na- 
cionalės Sargybos 106-to pulko. 
Būrys prisidengęs Midtown 
Civic Lygos vardu.

To vigilančių būrio vyriausiu 
tikslu šiuo tarpu esąs išvijimas 
negrų iš tirštai jais apgyventos 
Bedford-Stuyvesant sekcijos.

Minėtų Lygų sudaro apie 900 
nejudomo turto savininkų. Jie 
nusistatę prieš pardavimų ir iš- 
rendavojima negrams namų. Jie 
atvirai rodo iškabas: “Tik bal
tiems rendauninkams.” Išplatin
ti lapeliai., raginanti baltuosius 
neįsileist negrų.

Mušeikos užkabinėja ir gra
sina negrams vyrams ir 
rims.

Užklaustas, minėtos 
viršininkas, Sumner A.

Lankėsi “Laisvės” įstaigoj
Penktadienį lankėsi “Lais

vės” įstaigoj drg. B. Shlaves 
su savo žmona Mary, iš New 
York City. Jie atvažiuoja veik 
kiekviena metų atsinaujinti 
prenumerata, šį sykį drg. 
Shlaves atvežė ir nauja skaity
toja. Drg. Shlavienė pirko ka
lendorių, aukojo Ispanijai 50c, 
o drg. Shlaves aukojo Lietu
vos politiniam kaliniam 50c.

JŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kampinė krautuvė su 

visais apšarvavimais, tinkama Gro- 
sernei ir Delicatessen. Yra kamba
rys užpakalyj. Renda prieinama. I 
Kreipkitės po num.: 18 Olive St., 1 
kampas Powers St., Brooklyn, N. Y. !

(285-287)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, gruodžio 6-tą, pradžia 8 
vai. vak. Vieta “Laisves”) Raštinėje, 
427 Lorimer St. Draugai, visi ateiki
te į susirinkimą ir naujų narių atsi
veskite prirašyti į kuopą. — A. Bal
takis. ' (284-286)

l(

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvienų subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y 
Blokas nuo Hewe» eleveiterio stoties. TeL Evergreen 7-8886
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Užkluptas aštrios kritikos ir 
formalių kaltinimų per naujai 
išrinktų j į distrikto prokurorų 
Dewey, buvęs New Yorko Aps
kričio raštininkas Albert Mari
nelli rezignavo.

Marinelli, didelis Tammanės 
šulas ir bosas 2-me Assembly 
Distrikte, Manhattan, savo re
zignacijos laiške, pasiųstame 
gubernatoriui, sako, jog jis re
zignuoja, kad išgelbėt savo dis
trikto žmones nuo “kančių ir pa
žeminimo.” O minėtos nelaimės 

įįT'būtų ant jų užgriuvusios, jei bū
tų buvęs vestas viešas kvotimas. 
Jei Marinelli nebūtų rezignavęs, 
tuomet gubernatorius būtų ve
dęs viešų kvotimų jo darbų, kur' prisipažino “Daily Worker 
būtų buvę iškelta viešumon 
įvairių Tammanės politikierių 
darbai ir rekordai.

Kalbėdamas apie sąvo sėbrus, 
Marinelli rašo gubernatoriui:

“Mr. Dewey perdavė jums po
licijos arba kriminalius rekordus j 

dai iki šiol nebuvo viešai 
kelbti. Už tai aš esu dėkingas prieš negrus, rytoj prieš atei- 

| ne dėl savęs, bet dėlto, kad dau- vįus> unijas, spauda ir abelnai 
I gelis iš jų dabar gyvena pado- visa, kas brangu darbo žino
vių gyvenimu, auklėja šeimas, ’ nėms. Ar gali padorūs piliečiai 
kaip geriausia gali ir iškėlimas įr abelnai

sėkmingai dirbo, tai renkant JŲ vardų galėtų tik atnešt gėda snausti, ar gali glostyti fašisti- 
visi vienbalsiai išrinkta, kas 
parodo, kad nariai pasitenki
nę.

Išrinkta knygų peržiūrėjimo 
komisija iš šalčio, Paškevi
čiaus ir Vilčinsko. Jie ir pe
reitais metais ėjo tas pareigas. 

Šiuo laiku keli kliubo nariai 
mirė, ju tarpe Mykolas Plepys, 
kuris kliubo buvo ir palaido
tas. Kol kas jo giminės dar 
neatsišaukia ir nežinia, kur jie 
yra. Senas Narys.

Drg. Mildred Savukaitė 
Sugrįžta iš Europos

Gruodžio 6-tų dienų, laivu 
Normandie, sugrįžta iš Europos 
Mildred Savukaitė, ilgus metus 
dirbusi lietuvių liaudies dienraš
čio “Vilnies” knygvecto, Chica- 
goj. Jinai su sesute Ona išvyko 
Europon pereitų pavasarį,’ kur 
apsilankė Lietuvoj, Sovietų Sų- 
jungoj, Vokietijoj, Francijoj ir 
kitur. Ona, mokytoja, sugrįžo 
prasidedant mokyklų sezonui, o 
Mildred pasiliko ilgiau.

Be abejo, po Mildredos sugrį
žimo, gausim daug įdomių ži
nių. Rep.

Lankėsi P. Grigaitis
Penktadienį atsilankė “Lais

vės” re d ak ci j on Pijus Grigai
tis, dienraščio “Naujienų” re
daktorius iš Chicagos. Važinė- 

' .damas po apylinkę su prakal
bomis, jisai užsuko ir pas lais- 
vieČius pasidalinti mintimis 
įvairiais klausimais.

Nedraugiškas Keleivis

&

Daugelio nelaimių priežasti
mi pastaraisiais metais paste
bėta auto vairuotojų nesilaiky
mas dešinio krašto kelio. Tuo 
būdu dvieju vėžių kelias belie- 
ka vienavėžiu keleliu ir to pa
sėkoje būna užkimšimas kelio 
ir sutrukdymas važiuotės. Tai 
yra savimeilė ir strimagalviš- 
ka praktika, kuri verčia kitus, 
norinčius pralenkt, sukti pro 
juos kairiuoju kraštu kelio ar
ba siauru viduriu, kur yra pa
vojus susidūrimo su’ priešais at
važiuojančia mašina.

Trafiko Stotis “K.”

mote-

Turčius Turėjo Nesmagumo 
Dėl Brangakmenių

Pribuvę iš Europos laivu Eu
ropa milionieriai James R. H. 
Boones tapo sulaikyti muitinės 
viršininkų už bandymų įvežt 
brangakmenius be muito. Jiedu 
su pačia buvo apsikabinėję 
brangumynais ir jis sakėsi ne- 
pamislinęs, kad brangakmenių 
dėvėtojas turįs juos pareikšt ir 
už juos mokėt muitų. Bet'jis ne
galėjo išaiškint, dėlko jis vežėsi 
dar pilnų rankinę kašę ir valizų 
priloduota brangių blizgučių.

Telephone: EVergreen 8-3770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- ' 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

FRANK D0MIKA1TIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

S

Lygos 
Sirtl, 

re
porteriui, kad jis jau turi “įra
šęs virš 200 vigilančių.”

Jie visi ginkluoti revolveriais, 
o negalintieji gaut 
veiveriams “perka 
naudos, jei reiks.”

Taigi, vigilantes

leidimų re- 
šautuvus ir

randasi ne

DIDŽIOSIOS PRAKALBOS
Penktadienį, 10 gruodžio, 

įvyksta didžiosios šio sezono 
prakalbos, kurias rengia Ame
rikos Lietuvių Kongreso Broo
klyno ir Apylinkės įkyrius. 
Jos bus didžiojoj Grand Para
dise Salėj. Kalbės paskilbę lie
tuvių kalbėtojai, St. Michelso- 
nas, iš Bostono, “Keleivio” re
daktorius, ir Rojus Mizara, 
“Laisvės” redaktorius. Jie aiš-

apie 33-jų žmonių, kurių rekor-^ik kur nors vakaruose ar Flo- kins, ka fašizmas atnešė Lie- 
L-l U-l ----- .--Š-1 pas- ridoj, bet čia pat. šiandienų jie tuvos. liaudžiai laike. ll-k;ps

metų viešpatavimo Lietuvoje

šeimosir nelaimes nekaltiems 
nariams.”

Marinelli terminas 
su 31 d. šio mėnesio 
baigęs tarnyba su liaurų vaini
kais už savo “pasitarnavimus” 
visuomenei, jei Dewey nebūtų iš
kėlęs jo ryšių su požeminiu pa
sauliu.

pažangūs žmonės

nį elementų, kuomet jis po mū-
Isų pačių akimis miklinasi mūsų 

baigiasi į................. ' ----
ir būtų

šaudymui ir pavergimui? Pagal
vokime !

Linkini Greit Pasveikti!

Septyniolikos metų vyras 
Joseph Healy prisipažino už
mušęs 65 metų krautuvninkę, 
kad aprūpint nėščia žmona ir 
būsima kūdikį. Senutė užklu
po jį vagiant jos pinigus.

SUSIRINKIMAI
•EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks trečiadienį, gruodžio 
(December) 8 d., Kiburio svetainėj, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 8-tą vai. vakaro. Draugai, 
šis susirinkimas pus labai svarbus, 
nes turime labai svarbius reikalus 
apspręsti, tat visi susirinkite. .

Komitetas.
(287-288)

Teisėjas Išdavė Drausmę 
Prieš Pikietavimą

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškau darbo, pagelbėti už baro. 

Su mokesčiu susilaikysime. Galima 
rašyt: J. S., 198 Johnson Ave., Broo
klyn, N. Y. arba šaukite Stagg 
2-2367.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone Stagg 2-4403

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin

kamai ir už prieinamą kainą
Pnrnamdau automobilius vestuvėm 
Darėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

FOTOGRAFAS

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

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. T.
. Telefonas! EVergreen 7-1661

Lietuviij Anglių Kompanija
Pirmos klasčs anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti J ofisą 

485 Grąnd St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

Lapkričio 27 d. didelė nelai
mė patiko tris LDS jaunuolius 
Jamaicoj. Važiuojant namo iš 
šv. Jurgio Draugijos Baliaus, 
smarkiai lijo ir buvo slidus ke
lias. Kai draiveris, Adolphas 
Nedvara, uždėjo breikius, au
tomobilis ėmė slysti iki atsi
dūrė į geležinį stulpų. Adol
phas ir jo sesuo Adelė, Nedva- 
rai, sužeisti, o Eleanorai Ra
moškaitei smarkiai užgautas 
čiurnis. Jaunuoliai dabar ran
dasi savo namuose ir bent per 
kelias savaites turės būti na
mie ir gydytis. Linkime jau
nuoliams greitai pasveikti.

Adelė Nedvaraitė yra Rich
mond Hill LDS Jaunuolių 
kuopos vice-pirmininkė, o jos 
brolis Adolphas yra tos 
pos iždininkas. Eleanora, 
nėra valdyboj, bet pačioj 
poj labai daug veikia.

LDS Jaunuolių kuopa, 
rinkime, laikytame pereitų Kings Apskričio Teismo “vien- 
penktadienį, nutarė jiems nu- pusiškumų ir neapykantų prieš

Kings A p s k r ič io teisėjas 
Steinbrink penktadienį išdavė 
sprendimų, draudžiantį Ameri
kos Laikraštininkų Gildijai^ pi- 
kietuot gražinimo salionų, 721 
Flatbush Ave. Salionas garsina
si Gildijos u ž s t r e ikuotame 
“Brooklyn Daily Eagle.”

Tuo tarpu Kings Apskričio 
Teismas (džiūrė) įteikė apskri
čio teisėjui Fitzgerald suma
nymų, reikalaujantį, kad nauja 
Miesto Taryba pravestų įstaty
mų, griežtai draudžiantį pikie- 
tuot.

Charles Rivers, pirmininkas 
. Brooklyno ir Queenso Darbo Ko-kuo-

nors'i ., _ . . ....kuo_ miteto, kuris rūpinasi civilių
i teisių gynimu ir turi 50,000 na- 

susi- rių, pareiškė, kad tas rodo

pirkti po gražių dovanėlę.
Re p.

IŠPLĖŠ® APDRAUSTŲ 
SIUNTINIŲ TROKĄ

Ketvirtadienio vakarų api- 
j plėšta J. V. pašto trokas, vežęs 
1 apdraustus siuntinius iš Man
hattan, į Hoboken, N. J. Siunti
nių vertė galėjusi* siekti iki 
$2,000,000. Apie plėšimų viešai 
neskelbta iki bedarbis Peter 
Scheib, bandydamas pasižvejot 
ungurių East Upėj prie Wil
liamsburg Tilto vieton ungurių 
užkabino pašto maišus. Sakoma, 
siuntiniai jau buvę atidarinėti.

organizuotus darbininkus Broo
klyne.” ' .

Rivers nurodė, kad tas suma
nymas pasekė panašių atakų, ant 
darbininkų teisių per Brooklyno 
distrikto prokurorų F. X. Geo- 
ghan, ir kad teismas išreiškia 
Brooklyno Vaizbos Buto valių.

PADIDINO POLICIJOS 
SARGYBĄ

Dr. John D. Colson, 6 Ox
ford St., iššoko pro langų nuo 
2 aukšto ir užsimušė. Jis bu
vęs nervingas dėl praradimo 
pinigų.

' Central Parko srityje, N. Y., 
padidino skaičių sargybinės po
licijos po to, .kaip ketvirtadienio 
vakarų tapo apiplėštas ir mirti
nai primuštas Charles A. Klein, 
60 m., vienos Fifth Avenue apyJ 
skaitų firmos’ viršininkas.

Parkų komisionierius sako, 
kad tų naktį buvę tik 20 polici
jos 850 akrų plotui. Dabar pas
kiriama dar 47 detektyvai.

AtaI 70 metų senumo patikimas 
Hnimentas, kuris palengvina mus
kulų gėlimus ir skausmus susi

darančius nuo reumatizmo.
REIKALAUKITE

PAIN-EXPELLERIO
•u "Inkaro” valsbaženkliu visose 

vaistinėse.

Traukiu paveikslas familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

' Ii senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama 

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom. I

JOHN VALEN

. • W O R L O FAMOUS

Hi.. LINIMENTo

BROOKLYN LABOR LYCEUM

JONAS STOKES
512 Marion St., kam. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stoiių BMT Line 

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

DARBININKŲ {STAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
' T^. Triangle 1-3622 

Brooklyn, N. Y. '

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7173 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
I

38 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vakare

< ,5 NEDALIOMIS 
Nuo 13 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd 8t.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
ir salę del po lermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausioj 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prie! Forest Parkway 

. WOODHAV1N, L. L, N. Y.

' i

321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR £LIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

321 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851

PHONE PULASKI 5-1090

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

Sleeping Accomodations.

MORRĖLL STREET

OPEN DAY AND NIGHT

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

Managed by
RHEA TEITELBAUM

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

SPECIAL RATES

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
tolimm. After*lTp.*m. for gents.

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs? Fri., Sat. and

Sun. all day and night.




